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Μεγάλη πτώση
στα πωλητήρια
έγγραφα και
σε αλλοδαπούς

Βουτιά 31%
στις πωλήσεις
ακινήτων τον
Ιανουάριο

Ακίνητα
Σελ. 8

Φεβρουάριος 2021
ΤΕΥΧΟΣ 223

ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

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

ΑΓΟΡΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ 5.2% ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η πανδημία
άλλαξε
τη χρήση
της κατοικίας

Μετατρέπεται σε χώρο εργασίας
και ψυχαγωγίας
ξηση τις τιμές των κατοικιών
κατά 5.2% μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2020.
Αυτή η αλλαγή οδήγησε τους
ιδιοκτήτες πολλών κατοικιών
στις χώρες της ΕΕ, να προ-

ΕΛΛΑΔΑ

χωρήσουν σε τεχνολογικές
αναβαθμίσεις, σε εφοδιασμό
εξοπλισμού γραφείου, σε συνδρομές σε πλατφόρμες, στην
αγορά καινούριων επίπλων και

σε βελτιωτικές εργασίες σε βεράντες και κήπους.
Να αναφέρουμε ότι το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στις
ΗΠΑ όπου οι τιμές κατοικιών σε
όλες τις μεγάλες πόλεις συνεχίζουν την ανοδική πορεία.

Περισσότερα σελ. 4

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Σελ. 23
Με ταχύτερο ρυθμό
αυξάνονται οι αξίες
ακινήτων.

Σε άνοδο τα
επαγγελματικά
ακίνητα.

Δύο νέα στεγαστικά
σχέδια για κοινότητες.
Ποια τα κριτήριακαι
ποιες οι χορηγίες.
Σελ. 10
Στοπ στα ανεξέλεγκτα
φωτοβολταϊκά πάρκα

Σελ. 24

ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25
Ξέπλυμα χρήματος
με αγορές πολυτελών
κατοικιών στο
Λονδίνο.

Οριακή μείωση 0.3%
στις τιμές κατοικιών
το γ΄ τρίμηνο 2020

Ο

ΡΙΑΚΗ μείωση 0.3% στις τιμές κατοικιών είχαμε το τρίτο τρίμηνο του
2020, ύστερα από 16 τρίμηνα συνεχόμενων αυξήσεων. Τα παραπάνω εξάγονται με βάση τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών της
Κεντρικής Τράπεζας, όπου προβλέπεται ότι η
μείωση στις τιμές θα συνεχιστεί.
Να αναφέρουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του
2020 είχαμε αύξηση 0.9% ενώ σε ετήσια
βάση καταγράφηκε επιβραδυνόμενη αύξηση
1.2% σε σχέση με 2.2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σελ. 9

ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σελ. 11

Και χάρτες για ΑΠΕ
Σελ. 13

Στην Κύπρο η
μικρότερη πτώση στις
τιμές κατοικιών στην
Ευρωζώνη.
Σελ. 14

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κάτω 20% τα ενοίκια σε
"δημοφιλείς" δρόμους

Τ

Α ΠΑΝΩ κάτω έφερε στις τιμές των ενοικίων
καταστημάτων η πανδημία.
Όπως αναφέρεται σε έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Δανός, η πτώση έφτασε στο 15%,
ενώ στους «δημοφιλείς» δρόμους η πτώση φτάνει το
20%.
Η εταιρεία Δανός εκτιμά ότι ανάλογη μείωση στις τιμές των ενοικίων θα παρατηρηθεί και στους επαγγελματικούς χώρους γραφείων.

Σελ.12

΄Ολες οι ΜΕΓΑΛΕΣ
ευκαιρίες
είναι Ε∆Ω !

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

Πράσινο φως σε 338
αιτητές.
• Κραυγή απόγνωσης
από εργολάβους
οικοδομών.
Σελ. 15
• Έργα εκατομμυρίων
στην Κύπρο το 2021.
• Πρώτη η Λεμεσός
με 320 υποθήκες τον
Γενάρη.
• Εκατοντάδες τ/κ ακίνητα
σε τοπικές αρχές.
ISSN 1986-2881

Τ

Α ΠΑΝΩ κάτω έφερε
στο θέμα της χρήσης
της κατοικίας η πανδημία στις χώρες της Ε.Ε.
Σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat οι κατοικίες, λόγω της
πανδημίας έχουν μετατραπεί
και σε χώρους εργασίας αλλά
και ψυχαγωγίας.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αύ-

Σελ. 3

άποψη

2

Ακίνητα

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

Φεβρουάριος 2021

περιεχόμενα

Η πανδημία άλλαξε τη
χρήση της κατοικίας
Η πανδημία άλλαξε τη χρήση της κατοικίας
που μετατρέπεται τώρα και σε χώρο εργασίας και ψυχαγωγίας.
Αυτό σενέτεινε στο να αυξηθούν οι τιμές
των κατοικιών κατά 5.2% στις χώρες της
ΕΕ.
Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην παρούσα έκδοση της εφημερίδας
μας.
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• Το Υπ. Εσωτερικών ετοιμάζει
πρόταση. Οικονομική βοήθεια
για απόκτηση στέγης σε όλες
τις κοινότητες.

• Σύνδεσμος Μεγάλων
Αναπτύξεων. Τεράστια η
συνεισφορά των μεγάλων
αναπτύξεων στην κυπριακή οικονομία.

25

• Διάταγμα για
τα ομοσπονδιακά κτήρια
στις ΗΠΑ.

Θέμα που ξεχωρίζει και η κατακόρυφη πτώ-

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ση στις πωλήσεις ακινήτων κατά 31% τον

Σελ. 4
• Σχέδιο Εστία: Ετοιμάζονται εναλλακτικές λύσεις
για όσους απορριφθούν.
• Η πανδημία άλλαξε τον τρόπο χρήσης της.
Χώρος εργασίας και ψυχαγωγίας η κατοικία.

Σελ. 22
• Επενδύσεις 264,8 εκ στην ελληνική αγορά ακινήτων το 2020. .

Σελ. 25
• Ξέπλυμα χρήματος με αγορές πολυτελών κατοικιών στο Λονδίνο.

Σελ. 23
• Με ταχύτερο ρυθμό αυξάνονται οι αξίες των
ακινήτων.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

περασμένο Γενάρη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Πτώση μέχρι και 20% είχαμε και στα ενοίκια
καταστημάτων ειδικά στους «δημοφιλείς»
δρόμους.
Και φυσικά μπορείτε να διαβάσετε όλες τις
εξελίξεις για τον τομέα του real estate τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σελ. 6
• Να λογοδοτήσει ο Μακαριότατος για τις κατεδαφίσεις.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου.

ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 26
• Η ΟΠΑΠ στηρίζει την "Αροδαφνούσα"
• Η Leptos τελειώνει ένα ακόμη έτος με ρεκόρ
βραβείων και παγκόσμια αναγνώριση
• Aristo Developers: Νέο έτος, νέα πλάνα,
νέες προοπτικές

Σελ. 24
• Η πανδημία και η στροφή στην τηλεργασία δεν
έριξαν ζήτηση και τιμές.
Σε άνοδο τα επαγγελματικά ακίνητα.

Σελ. 7
• Σημαντικές προκλήσεις στον τομέα των ακινήτων.
Άρθρο του Τ. Γιασεμίδη

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

χρηστικά

ιστορίες ρετρό

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

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

Τα 6 πιο εντυπωσιακά
κτίρια του κόσμου

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

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

Ρέικιαβικ, Ισλανδία
Henning Larsen Architects and Batteriid
Architects, 2011

ΛΕΜΕΣΟ
Διεύθυνση: Οδός Δημοκρατίας 54, 3012 Λεμεσός,
Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25804800
Τηλεομοιότυπο: 25804880
lidlo@dls.moi.gov.cy
ΠΑΦΟΥ
Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008,
8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26804160
Τηλεομοιότυπο: 26306129
padlo@dls.moi.gov.cy
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, 1ος όροφος,

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Διεύθυνση: Συμβολή οδών Καβάφη και Καζαντζάκη.
6057 Λάρνακα
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803109
Τηλεομοιότυπο: 24304290,
fadlo@dls.moi.gov.cy
ΛΑΡΝΑΚΑ
Διεύθυνση: Οδός Κωνσταντίνου Καβάφη,
Πολυκατοικία Ίριδα Νο2
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803300
Τηλεομοιότυπο: 24304291
ladlo@dls.moi.gov.cy

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
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

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

Μοιάζει με πολύτιμο λίθο και αυτό ακριβώς είχαν στο
μυαλό τους οι Ισλανδοί όταν αποφάσισαν να κατασκευάσουν τη νέα τους όπερα. Ήθελαν ένα διαμάντι
να στολίσει την πρωτεύουσά τους και, παρά την οικονομική κρίση που τους χτύπησε στη διάρκεια της
κατασκευής του, την ολοκλήρωσαν. Εντυπωσιακή
στο εσωτερικό όσο και στην όψη της, οι γεωμετρικοί
της όγκοι αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο τη νύχτα -η οποία το χειμώνα διαρκεί πολύ- όταν τα φώτα
LED τη μεταμορφώνουν σε πολύχρωμο φάρο.
Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Skidmore, Owings & Merrill, 2010
Η ψηλότερη κατασκευή που έχει φτιάξει ποτέ ο άνθρωπος (828 μ., 163 όροφοι) ξεκινά από μια βάση
σχήματος Υ με τις πλευρές της να ενώνονται όσο
ανεβαίνεις μέχρι την κορυφή. Στεγάζει γραφεία, κατοικίες, ξενοδοχείο, εστιατόρια και ένα παρατηρητήριο στον 124ο όροφο.
Σιγκαπούρη
Wilkinson Eyre Architects, Grant Associates,
2012
Ο βοτανικός κήπος της πόλης περιλαμβάνει δύο
«θερμοκήπια» από ατσάλι και γυαλί τα οποία κέρδισαν το βραβείο Building of the Υear στο περσινό
World Architecture Festival. Κλίμα ξηρό στο ένα και
υγρό στο άλλο, φιλοξενούν το καθένα είδη φυτών
από αντίστοιχες περιοχές του πλανήτη. Στο ανοιχτό
χώρο οι «κάθετοι κήποι», σαν υπερμεγέθη δέντρα,
υποδέχονται τους επισκέπτες που περπατούν στις
αιωρούμενες γέφυρες ανάμεσά τους.

Πεκίνο
Steven Holl Architects, 2009
Θέλοντας να «σπάσουν» την απομόνωση που συχνά επιβάλλουν στους κατοίκους τους τα ψηλά κτίρια, οι αρχιτέκτονες ένωσαν το χώρο ανάμεσα στους
οκτώ μικρούς ουρανοξύστες δημιουργώντας χώρους
συνάντησης όπως κήπους, καταστήματα, εστιατόρια
και σχολεία. Πιο εντυπωσιακές είναι οι «γέφυρες»
από γυαλί και ατσάλι που τα συνδέουν μεταξύ τους
και στεγάζουν καταστήματα και καφέ, προσφέροντας
κι άλλες ευκαιρίες συνάντησης μεταξύ των γειτόνων.
Λονδίνο
Renzo Piano Building Workshop, 2012
To ψηλότερο κτίριο της δυτικής Ευρώπης βρίσκεται
στο Λονδίνο και, αναπάντεχα, στη νότια όχθη του
Τάμεση, απέναντι από τους ουρανοξύστες του Σίτι.
Με έμπνευση από γοτθικά καμπαναριά, το δημιούργημα του Ρέντσο Πιάνο έχει οκτώ πλευρές-προσόψεις και στεγάζει γραφεία, κατοικίες, καταστήματα,
εστιατόρια κι ένα ξενοδοχείο. Από το παρατηρητήριο
στην κορυφή του φαίνεται (καιρού επιτρέποντος) η
θάλασσα.
Ντάλας, Τέξας.
Morphosis Architects, 2012
Ένας κύβος από τσιμέντο, «σπασμένος» στη μία του
πλευρά, που μοιάζει να αιωρείται στην κορυφή ενός
λόφου. Στο πλάι του, σαν τεράστια σκλήθρα, ένα
γυάλινο παραλληλόγραμμο στεγάζει την κυλιόμενη
σκάλα που οδηγεί στον κύριο εκθεσιακό χώρο του
μουσείου.

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

Ακίνητα

ΘΕΜΑ

Φεβρουάριος 2021
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Δύο νέα στεγαστικά σχέδια για τις κοινότητες
Δ
• Οικογένεια 3 ατόμων €65.000
• Οικογένεια 4 ατόμων €70.000
• Οικογένεια 5 ή περισσότερων ατόμων + €75.000

ύο νέα στεγαστικά σχέδια εξήγγειλε ο
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
που στόχο έχουν την οικονομική στήριξη
των κατοίκων Κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και
μειονεκτικών περιοχών. Η υποβολή αιτήσεων Στεγαστικών Σχεδίων ξεκινά από 1η Μαρτίου 2021 μέχρι
31 η Δεκεμβρίου 2021.

ΑΛΛΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
& ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΑ - Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνη-

σης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών
Kριτήρια επιλογής των κοινοτήτων
• Υψόμετρο πέραν των 500 μ.
• Απόσταση πέραν των 40 χλμ. από αστικό κέντρο
• Πληθυσμός κάτω από 500 κατοίκους (απογραφή
2011) και σε απόσταση πέραν των 30 χλμ. από αστικό κέντρο
• Πληθυσμός κάτω από 500 κατοίκους (απογραφή
2011) και
• Με μείωση πληθυσμού 10% από 2011 σε σχέση με
2001 ή 20% σε σχέση 1992
Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας (κάλυψη 50% της δαπάνης)
• Μονήρες άτομο €20.000
• Ζεύγος €30.000
• Νεαρό ζεύγος (μέχρι 40 ετών και οι 2) €45.000
• Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) €35.000
• Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης
νεαρής μονογονεϊκής (μέχρι 40 ετών όλα τα μέλη)
€50.000
• Πολύτεκνοι (τέσσερα και άνω τέκνα) €55.000
• Άτομα με αναπηρία Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000
• Ειδικές κατασκευές Πρόσθετο ποσό μέχρι €15.000

ΣΧΕΔΙΟ ΔΥΟ - Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Ποια είναι τα κριτήρια και ποιες οι χορηγίες
Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας (κάλυψη 50% της δαπάνης)

• Μονήρες άτομο και οικογένειες μέχρι 3 άτομα
€15.000

• Οικογένειες 4 ατόμων και άνω €20.000

• Άτομα με αναπηρία Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ενιαία εισοδηματικά κριτήρια - *Όλες οι περιοχές
των 2 Σχεδίων (εκτός ειδικής κατηγορίας)
• Μονήρες άτομο €25.000

• Ζεύγος / Μονογονεϊκή Οικογένεια (Οικογένεια 2

ατόμων) €45.000
• Οικογένεια 3 ατόμων €50.000
• Οικογένεια 4 ατόμων €55.000
• Οικογένεια 5 ή περισσότερων ατόμων €65.000

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «Εξόχως ορεινές και
εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές»
117 κοινότητες από τις 258 του Στεγαστικού Σχεδίου
Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
Σύνθεση Οικογένειας - Μέγιστο Ακαθάριστο Οικογενειακό Εισόδημα
• Μονήρες άτομο €35.000
• Ζεύγος / Μονογονεϊκή Οικογένεια €55.000

• Ο Δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία για μόνιμη
ιδιοκατοίκηση για 10 τουλάχιστον χρόνια
• Ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν έλαβε/αν
προηγουμένως άλλη κρατική στεγαστική ενίσχυση/
όφελος (εξαιρείται επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού
δανείου και επιδότηση ενοικίου)
• Ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν κατέχει/ουν
ή δεν κατείχαν τα προηγούμενα 5 χρόνια άλλη ιδιόκτητη κατοικία
• Ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν έχει/ουν
αιτηθεί και στα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας
Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισμένων
• Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός
ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής
• Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής
• Το μέγιστο ωφέλιμο εμβαδόν της κατοικίας δεν
ξεπερνά τα 200 τ.µ. και για απόκτηση υφιστάμενης
τα 250 τ.μ.
• Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται
• Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων
Σημείωση: Για το Στεγαστικό Σχέδιο των 128 Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου (και μόνον) ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν πρέπει να έχει/ουν
άλλο τεμάχιο γης εντός της τοπικής αρχής που θα
κατοικήσουν ή σε όμορη κοινότητα/δήμο.
Υποβολή αιτήσεων Στεγαστικών Σχεδίων από 1η
Μαρτίου 2021 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2021
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Χώρος εργασίας και
ψυχαγωγίας η κατοικία

πανδημία άνοιξε παράθυρο στην αγορά κατοικιών,
αφού το σπίτι έγινε, εκτός
από το προσωπικό καταφύγιο και ο
χώρος για εργασία και ψυχαγωγία.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat, στις χώρες
της Ε.Ε., το τρίτο τρίμηνο του 2020,
να παρουσιαστεί μια αύξηση της τάξης του 5,2% στις τιμές κατοικιών.
Τα δεδομένα, λοιπόν, για τη χρήση
των κατοικιών αλλάζουν άρδην.
Είναι χώρος εργασίας αλλά και ψυχαγωγίας.
Εξοπλισμός γραφείου, τεχνολογικές
αναβαθμίσεις, συνδρομές σε πλατφόρμες, καινούργια έπιπλα και εργασίες σε βεράντες και κήπους.
Πολλοί επέλεξαν για διαμονή τα εξοχικά τους, καθώς βγήκαν σε αναστολή ή μπορούσαν να δουλέψουν
με τηλεργασία. Αρκετοί εργένηδες
- κυρίως στην Ευρώπη - επέστρεψαν
στα πατρικά τους ώστε να μειωθεί το
κόστος διαβίωσης, αλλά και για να
μην είναι μόνοι εν μέσω καραντίνας.
Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι οι χώροι
των σπιτιών θα έπρεπε ίσως να είναι
μεγαλύτεροι. Τα διαμερίσματα στα
κέντρα των πρωτευουσών, εκεί, που
χτυπά η καρδιά της πόλης μέρα και
νύχτα, σταμάτησαν να είναι ελκυστικά.
Το διάλειμμα από το γραφείο στο γειτονικό καφέ, το επαγγελματικό γεύμα αλλά και το ποτό μετά το τέλος
της δουλειάς ήταν παρελθόν. Το ίδιο
και τα ψώνια στους πολυσύχναστους
εμπορικούς δρόμους, το σινεμά, το
θέατρο και η νυχτερινή διασκέδαση.
Τα κέντρα των μεγάλων πόλεων ήταν
τόσο άδεια όσο και ένα ορεινό χωριό.
Την άνοιξη όλοι ονειρεύονταν μονοκατοικίες με κήπους και πισίνες. Λίγοι
μπορούν να έχουν μία τέτοια κατοικία, όμως όλοι προσπαθούν για το
καλύτερο.
Από το Λονδίνο υπολογίζεται ότι πέρυσι μετακόμισαν 700.000 κάτοικοι,
κυρίως όσοι δεν ήταν γεννημένοι
εκεί, σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού Economic Statistics Centre
of Excellence. Μεταξύ αυτών η
24χρονη Ισπανίδα, Μαρία Λουίζα,
συντάκτρια σε περιοδικό lifestyle,
που άφησε το βροχερό Λονδίνο για
να επιστρέψει στο πατρικό της στο
ηλιόλουστο Αλικάντε και ο 40χρονος
- γερμανικής καταγωγής - Πέτερ,
στέλεχος σε εταιρεία διεκπεραίωσης mobile banking που επέλεξε να
μετακομίσει σε ένα μεγάλο νησί του
Αιγαίου.

Τα lockdowns του κορωνοϊού είχαν
τη δική τους επίδραση. Μετά από
μήνες κλεισμένοι σε ένα μικρό διαμέρισμα με μικρά παιδιά όπου συχνά
προσπαθούσαν και να εργαστούν,
πολλοί ήταν εκείνοι που σκέφτηκαν
ότι χρειάζεται να αποκτήσουν σπίτι
με μεγαλύτερους χώρους. Οι πωλήσεις σπιτιών θα μπορούσαν να ήταν
πολύ υψηλότερες, αν υπήρχαν περισσότερα σπίτια για πώληση. 1,07 εκατομμύρια σπίτια ήταν διαθέσιμα στην
αγορά στα τέλη Δεκεμβρίου, 23% λιγότερα από τον Δεκέμβριο του 2019.

Πολυτελή σπίτια

Αύξηση στις τιμές 5,2% στις χώρες της ΕΕ
Οι τιμές στην Ευρώπη

Στην Ε.Ε. των 27 οι τιμές κατοικιών
στο γ' τρίμηνο του 2020 παρουσίαζαν
ετήσια αύξηση 5,2%, σύμφωνα με
στοιχεία της Eurostat. Διψήφιες αυξήσεις είχαν το Λουξεμβούργο 13,6%
και η Πολωνία 10,9%. Αμέσως μετά
ακολουθούν η Αυστρία με 8,9%, η
Σλοβακία με 8,5%, η Τσεχία με 8,4%,
η Ολλανδία με 8,3% και η Γερμανία
που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει
διαρκώς αύξηση με 7,8%. Τη δεκάδα
συμπληρώνουν με άνοδο πάνω από
τον μέσο όρο η Πορτογαλία με 7,1%,
η Κροατία με 6,9% και η Λιθουανία
με 6,4%. Εκτός των 27 της Ε.Ε.,
στην Ευρώπη ξεχωρίζει η Ισλανδία με
7,4%. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία.

Αμερικανική ανάπτυξη

Στις ΗΠΑ που λόγω της πανδημίας βίωσαν το 2020 τη μεγαλύτερη ύφεση
εδώ και 74 χρόνια, οι τιμές των κατοικιών σε όλες τις μεγάλες αγορές
συνεχίζουν να αυξάνονται.
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους
και τους παρατηρητές της αγοράς, ο
τομέας των οικιστικών ακινήτων έχει
υποστηρίξει ιδιαίτερα την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μέχρι στιγ-

μής και αναδείχθηκε ως ο βασικός
πυλώνας στήριξής της. Αν και εκατομμύρια απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν, δεν εμπόδισε τους «κυνηγούς»
ευκαιριών να αγοράσουν σπίτια σε
ολόκληρη τη χώρα. Ως αποτέλεσμα,
η αγορά κατοικίας σημείωσε τον
υψηλότερο ρυθμό αύξησης πωλήσεων από την άνευ προηγουμένου
έκρηξη του 2005, σύμφωνα με το
Noradarealestate.
Ωστόσο επισημαίνει, ότι ενώ η αύξηση του 2005 προκλήθηκε από τον
υπερβολικό δανεισμό στην αγορά
ενυπόθηκων δανείων, η τρέχουσα
έκρηξη καθοδηγείται από την έντονη
ύφεση στη χώρα και το κυνήγι ευκαιριών από επιτήδειους.

Ο ρόλος των χαμηλών
επιτοκίων

Μετά και την άνοδο 0,7% τον Δεκέμβριο, οι πωλήσεις κατοικιών στις
ΗΠΑ το 2020 σημείωσαν άνοδο στο
υψηλότερο επίπεδο εδώ και 14 χρόνια. Τι οδήγησε σε αυτό προσπαθούν
να εξηγήσουν αναλυτές στο Morning
Brew. Ένας λόγος είναι το ιστορικά
χαμηλό κόστος δανεισμού. Το 30ετές
στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου μειώθηκε στο 2,77% πρόσφατα,
από 3,60% πριν από έναν χρόνο.

Αυτό αυξάνει τις τιμές. Η μέση τιμή
σε ένα υπάρχον σπίτι ήταν 309.800
δολάρια τον Δεκέμβριο, 13% υψηλότερη από ό, τι ένα χρόνο νωρίτερα. Όταν παρατηρήσει κάποιος πιο
προσεκτικά τα στοιχεία βλέπει ότι
τα ακριβότερα σπίτια είναι αυτά που
είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο. Οι πωλήσεις κατοικιών κάτω των 100.000
δολαρίων είχαν ετήσια πτώση 15%.
Εκείνες που κυμαίνονταν μεταξύ
500.000 δολ. και 750.000 δολ. είχαν
άνοδο 65%, ενώ οι πολυτελείς κατοικίες των άνω του 1 εκατ. δολ. εκτινάχθηκαν κατά 94%.

Προβληματισμοί

Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που είναι
σκεπτικοί για τη συνέχεια αυτής της
ανόδου στην αγορά real estate. Εξηγούν πως το 2020 ήταν μια παράξενη
χρονιά για πολλούς τομείς και δεν
μπορεί να θεωρείται πυξίδα για το
μέλλον.
Σύμφωνα με το Forbes παρά την
πανδημία πωλήθηκαν 6 εκατομμύρια
σπίτια με μέση τιμή κατοικίας υψηλότερη κατά 5%, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες.
Εκτός των χαμηλών επιτοκίων υπάρχει και το γεγονός ότι η ύφεση χτύπησε κυρίως άτομα με χαμηλότερες
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή άτομα που νοικιάζουν.
Το 2021 θα είναι επίσης μια παράξενη χρονιά. Με την κυκλοφορία εμβολίων, γνωρίζουμε ότι το τέλος της
πανδημίας είναι ορατό, ίσως μέχρι το
2022. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απόλυτη επιστροφή στην κανονικότητα για
την οικονομία ή τα ακίνητα.

PWC: Τι λέει για την ανθεκτικότητα της αγοράς
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PWC σε έκθεση της αναλύει την ανθεκτικότητα της αγοράς ακινήτων
και προβλέπει την πορεία στο μέλλον. Παρότι λοιπόν οι επενδύσεις σε ακίνητα
καλά κρατούν, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι οι
συνολικές τιμές των ακινήτων θα μειωθούν κατά
5-10%, καθώς τα εισοδήματα θα περιοριστούν
για αρκετά χρόνια. Τα βιομηχανικά ακίνητα, τα
κέντρα δεδομένων και οι μονοκατοικίες αναμένεται να αυξηθούν σε αξία, ενώ το λιανεμπόριο
και η φιλοξενία θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη
μείωση. Η μακροπρόθεσμη προοπτική στον τομέα των ακινήτων εξαρτάται από την ικανότητα

της κάθε χώρας να διαχειριστεί την πανδημία
του Covid-19. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι
αυξάνεται η μετακίνηση στα προάστια ωθούμενη
και από την ανάγκη για περιοχές με μικρότερη
πυκνότητα πληθυσμού και άρα ασφαλέστερες.
Η απομακρυσμένη εργασία και οι υψηλότεροι
φόροι στις μεγάλες πόλεις λόγω της μείωσης
των εσόδων από τον τουρισμό αποτελούν επιπλέον λόγους μετακόμισης. Η ταχεία μετάβαση
στην τηλεργασία θεωρείται το απόλυτο τεστ
ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο εργασίας. Οι εταιρείες που επένδυσαν σε ψηφιακές
δυνατότητες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στον

τομέα της τηλεργασίας και το 94% των επαγγελματιών ακινήτων συμφωνούν ότι οι εταιρείες
θα επιτρέψουν στους υπαλλήλους να εργάζονται
εξ΄ αποστάσεως τουλάχιστον κάποιες ημέρες
του χρόνου. Μεσοπρόθεσμα η μετακίνηση προς
τις μεγάλες πόλεις θα συνεχιστεί. Παρόλο που η
πανδημία έδειξε ότι πολλοί μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε, όμως τόσο οι άνθρωποι
όσο και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να θέλουν
να βρίσκονται κοντά στις βασικές υποδομές, τις
κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σχέδιο ΕΣΤΙΑ:
Ετοιμάζονται
εναλλακτικές
λύσεις για όσους
απορριφθούν

Δ

ίπλα στους μη βιώσιμους δανειολήπτες
που θα απορριφθούν από το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα σταθεί η Κυβέρνηση με εναλλακτικές λύσεις όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας.
Όπως είπε το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών, όπως το αμέσως επόμενο διάστημα ετοιμάσει συγκεκριμένο
πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίηση σχεδίου που
θα καλύπτει τις κατηγορίες αυτές των δανειοληπτών.

Αυτούσια η δήλωση

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να
στηρίξει τους δανειολήπτες που, ενώ υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και παρόλο που
πληρούν τα βασικά κριτήρια εισδοχής σε αυτό, δεν
είναι δυνατό να ενταχθούν, λόγω μη ικανοποίησης
του κριτηρίου βιωσιμότητας. Δηλαδή με βάση τους
όρους του Σχεδίου Εστία δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο τους.
Για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών το κράτος θα σταθεί αρωγός, παρέχοντάς τους στήριξη,
μέσω εναλλακτικών λύσεων, όπως μεγαλύτερη
απομείωση του ύψους του δανείου τους, μεγαλύτερη συνεισφορά από το κράτος ή συνδυασμός
των δύο πιο πάνω, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν την κύριά τους κατοικία.
Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο
έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών,
όπως το αμέσως επόμενο διάστημα ετοιμάσει
συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής για την υλοποίηση
σχεδίου που θα καλύπτει τις κατηγορίες αυτές των
δανειοληπτών.

Φεβρουάριος 2021
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Ακίνητα

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Με τον Θέμη Πολυβίου

Να λογοδοτήσει ο Μακαριότατος για τις κατεδαφίσεις

κεφτήκατε τι θα γινόταν αν ένας Κύπριος πολίτης προχωρούσε στην κατεδάφιση ενός διατηρητέου, όπως έπραξε
ο προκαθήμενος της Εκκλησίας μας;
Σίγουρα, αυτή τη στιγμή θα βρισκόταν στη φυλακής τα σίδερα. Θα
διερωτάσθε: Μα έπρεπε να συλληφθεί ο Μακαριότατος και να φυλακισθεί;
Η παρανομία, από όποιον και αν γίνεται είναι παρανομία. Πολύ περισσότερο, όταν αυτός που παρανομεί είναι ο προκαθήμενος της
Κυπριακής Εκκλησίας.
Φαίνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν υπολόγισε την οργίλη αντίδραση
των πολιτών και των κομμάτων. Έσπευσε, πρωί – πρωί να «επιτελέσει» το έργο του, αλλά για κακή του τύχη οι μπουλντόζες που
ξεκίνησαν την κατεδάφιση έγιναν αντιληπτές από τους υπαλλήλους
του Δήμου Λευκωσίας και του ΕΤΕΚ.
Στη σκηνή μετέβη ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, ο οποίος και ειδοποίησε
την αστυνομία, η οποία και παρενέβη και σταμάτησε την κατεδάφιση.
Η αυθαίρετη κατεδάφιση των διατηρητέων με αρχιεπισκοπικές οδηγίες, είναι κάτι το πρωτοφανές.
Τα συγκεκριμένα κτήρια, αλλά και κάθε διατηρητέο, έχουν άμεση
σχέση με την αρχιτεκτονική κληρονομιά και την ιστορία του τόπου
μας και πρέπει να προστατεύονται ως κόρη οφθαλμού.
Γι’ αυτό θεωρούμε εγκληματική την ενέργεια του Αρχιεπισκόπου.
Τι πρέπει να γίνει;

Ασυζητητί πρέπει να προχωρήσει η ανοικοδόμηση των τεσσάρων διατηρητέων κτηρίων με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο, όμως, πρέπει να περατωθεί το
συντομότερο.
Παράλληλα, πρέπει να κινηθούν αμέσως οι διαδικασίες, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, εναντίον όσων ευθύνονται για τις παράνομες κατεδαφίσεις, χωρίς καμία εξαίρεση.
Και αν όπως έγινε ξεκάθαρο, το έγκλημα που πήγε να επιτελεσθεί
έγινε με εντολές του Αρχιεπισκόπου, τότε οι διαδικασίες πρέπει να
κινηθούν και εναντίον του.
Στις σωστές του διαστάσεις θέτει το όλο θέμα ο πρόεδρος του
ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με τις ενέργειες του οποίου αποφεύχθηκε η κατεδάφιση των τεσσάρων διατηρητέων κτηρίων.
Ο κ. Κωνσταντή επισήμανε ότι οι πλείστοι τοίχοι που έχουν κατεδαφιστεί είναι κατασκευασμένοι με πλιθάρι και πρόσθεσε ότι υπάρχουν

Η Αρχιεπισκοπή
κατεδαφίζει διατηρητέα…

Σαρώνει τα πάντα

«Θ

Η

α καθυστερήσει η προκήρυξη των προσφορών για κατασκευή του νέου κυπριακού μουσείου λόγω των περιοριστικών
μέτρων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Σε αναμονή και αρκετά ώριμα έργα για τα οποία δεν μπορούν
να «πέσουν» οι υπογραφές, ούτε να προκηρυχθούν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, διότι παραμένει σε εκκρεμότητα η
ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021».
Με δύο λόγια θερίζει ο κορωνοϊός όχι μόνο τις ζωές των
συνανθρώπων μας, αλλά παντού.

Αρχιεπισκοπή κατεδαφίζει διατηρητέα.
Ναι, καλά διαβάσετε. Αυτό κάνει η Αρχιεπισκοπή, που θα έπρεπε να ήταν η
πρώτη που θα έπρεπε να προφυλάσσει την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πατρίδας μας.
Διερωτώμαστε: Αν αυτό το έκανε ένας ιδιώτης
έτσι θα ήταν η αντιμετώπιση που θα τύγχανε από
το επίσημο κράτος;
Φυσικά στην Κύπρο, την ευρωπαϊκή Κύπρο, όλα
να τα περιμένεις. Κρίμα και πάλι κρίμα…

Χωρίς σχόλια…

Γ

ια διαδικαστικούς λόγους, το Ανώτατο
απέρριψε την έφεση Τ/κ για ανάκτηση της
περιουσίας του, όμως αυτός έχει τη δυνατότητα να επανέλθει με αγωγή, αφού προηγουμένως υποβάλει τις διεκδικήσεις του στον υπουργό
Εσωτερικών.
Η είδηση μιλά από μόνη της. Κάποιοι κατά τ’ άλλα
προσδοκούν σε λύση.
Και με την ευκαιρία τι θα γίνει με τις περιουσίες των
ελληνοκύπριων στα κατεχόμενα;

Μια από τα ίδια…

Μ

Μακάρι να είναι έτσι

Μ

εταφέρουμε την είδηση από την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».
«Ως εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτήσει την άμεση έναρξη των εργασιών κατασκευής του δρόμου και κυρίως την απεμπλοκή του
κράτους από τις πάγιες νομικίστικες διαδικασίες,
που προωθούν όσοι χάνουν προσφορές, εκτιμάται
από τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της επαρχίας Πάφου η απόφαση της
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί της νέας
προσφυγής που κατέθεσε εσπευσμένα η εταιρεία,
η οποία είχε χάσει τον διαγωνισμό και που είχε εξ
αυτού προσφύγει στη Δικαιοσύνη».
Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά γνωρίζοντας τα κυπριακά δεδομένα κρατάμε ακόμη τις
επιφυλάξεις μας. Ίδωμεν λοιπόν…

άνθρωποι που γνωρίζουν αυτή την οικοδομική τέχνη. Σύμφωνα με
τον κ. Κωνσταντή, ένα γωνιακό κτήριο που χρονολογείται από το
1926 είναι χτισμένο με πέτρες. Υπάρχουν, εξήγησε, τα σχέδια των
κτηρίων, τα οποία η Αρχιεπισκοπή είχε υποχρέωση να επιδιορθώσει. Ο κ. Κωνσταντή τόνισε ότι εάν δεν λογοδοτήσουν ενώπιον της
δικαιοσύνης όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, θα πρέπει συλλογικά
να λογοδοτήσουμε ενώπιον της ιστορίας, για την καταστροφή της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ένα «θετικό» στοιχείο από την όλη υπόθεση είναι ότι ξεσηκώθηκε ο
κόσμος εναντίον αυτής της απαράδεκτης ενέργειας και ξύπνησαν,
επιτέλους, οι βουλευτές μας που αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα
είδαν το φως της δημοσιότητας, να προχωρήσουν σε τροποποίηση
της σχετικής νομοθεσίας, για προστασία των διατηρητέων κτηρίων.
Οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εμποδίζουν τον
καθένα, όποιος και να είναι να προχωρήσει ξανά σε μια τέτοια απαράδεκτη ενέργεια.
Εκτός από τα υψηλά πρόστιμα, πρέπει να υπάρχει και σαφής πρόνοια για φυλάκιση των οποιονδήποτε παρανομούντων.
Η αυθαίρετη και παράνομη κατεδάφιση των διατηρητέων οικοδομών, πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά.
Για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο προκαθήμενος της κυπριακής εκκλησίας, εκτός από την ανοικοδόμηση των τεσσάρων διατηρητέων
κτηρίων, θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για το
έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται.

Τ

Νέος δρόμος

ο διαβάσαμε στον καθημερινό τύπο και
ειδικά γελάσαμε.
Υπό μελέτη νέος δρόμος Δάσους Άχνας
– Αυγόρου έγραφε η σχετική είδηση.
Μελέτες για νέους δρόμους έγιναν πολλές. Τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα; Ο δρόμος Πόλης
Χρυσοχούς – Πάφου και Λευκωσίας – Τροόδους.
Ελπίζουμε και ο συγκεκριμένος δρόμος να μην
έχει την ίδια τύχη με τους προαναφερθέντες.

ε τις
πρώτες
βροχές και πάλι
η Λεμεσός πλημμύρισε. Το ίδιο
σκηνικό επαναλαμβάνεται κάθε
χρόνο, μόλις χειμωνιάσει.
Οι επηρεαζόμενοι διαμαρτύρονται, οι αρμόδιοι δίνουν υποσχέσεις και η κατάσταση παραμένει στάσιμη μέχρι την επόμενη χρονιά.
Απαιτούνται δραστικές αποφάσεις ώστε να δοθούν λύσεις και να τεθεί τέρμα σ’ αυτό το μαρτύριο. Και, παράλληλα, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό
να αποδοθούν, εδώ και τώρα, ευθύνες.

Ένοχη προχειρότητα
και διαπλοκή

Έ

νοχη προχειρότητα και διαπλοκή αποκαλύπτουν οι καταθέσεις Υπουργών και
πρώην Υπουργών στην ερευνητική επι-

τροπή για το ΚΕΠ.

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μια την άλλη. Το θέμα
για μας είναι να μη μείνουμε, για άλλη μια φορά, στις

αποκαλύψεις αλλά να αποδοθούν ευθύνες και να
μπουν, επιτέλους, όλοι οι ένοχοι στη φυλακή.

Σημαντική απόφαση

Π

ολύ σημαντική απόφαση η οποία έχει
παρενέργειες στον τρόπο εκποίησης
ακινήτων, εξέδωσε πρόσφατα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Απέρριψε αίτημα τράπεζας που ασχολείται με «κόκκινα δάνεια» με την
οποία ζητείτο ακύρωση μεταβίβασης ακινήτου από
δανειολήπτρια προς τα παιδιά της, η οποία έγινε
δυνάμει δωρεάς.
Πραγματικά πολύ σημαντική η απόφαση που θέτει,
σε κάποιες περιπτώσεις και τέλος στην αυθαιρεσία
των τραπεζών.

Δ

Απαράδεκτο

ιακρίσεις και πολιτικές αποκλεισμού
σε βάρος των τυφλών καταγγέλλει η
Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Σύμφωνα με την Παγκύπρια Οργάνωση τυφλών, το
έργο της πλατείας Ελευθερίας σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε ερήμην των τυφλών και των ατόμων
με μερική όραση και χωρίς διαβούλευση με την
οργάνωση τους και την ΚΥΣΟΑ, τη συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες σε
εθνικό επίπεδο, με ολέθρια γι’ αυτούς αποτελέσματα.
Εμείς τι να πούμε; Απαράδεκτο.

Πολιτογραφήσεις

Ν

ομικό κενό από το 2007 υπήρχε στο
θέμα των πολιτογραφήσεων.
Αυτά είπε ενώπιον της Ερευνητικής
Επιτροπής που εξετάζει το θέμα των πολιτογραφήσεων ο τέως Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, αναφέροντας ότι ο νόμος έδινε σχεδόν
απόλυτη ευχέρεια στο Υπουργικό Συμβούλιο να
αποφασίζει για τις πολιτογραφήσεις.
Δηλαδή, οι ευθύνες βαραίνουν τις κυβερνήσεις
από το 2007 και πιο συγκεκριμένα τις κυβερνήσεις
Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Νίκου Αναστασιάδη;

Μνημείο ντροπής!

Η

φωτογραφία που βλέπετε προέρχεται
από το περιβαλλοντικό μνημείο και συγκεκριμένα από τη λίμνη Παραλιμνίου,
μια λίμνη που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα
«Natura 2000».
Ορθά χαρακτηρίστηκε από τα ΜΜΕ ως μνημείο
ντροπής.
Τι κάνει το κράτος; Γιατί ανέχεται τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα; Γιατί δεν τιμωρεί; Γιατί δεν
απονέμει ευθύνες;
Εμείς τι να πούμε; ΝΤΡΟΠΗ!

ΑΡΘΡΟ
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Σημαντικές προκλήσεις στον τομέα των ακινήτων

Ο

τομέας των ακινήτων και των κατασκευών πέρασε από πολλές φάσεις
ανάπτυξης, ύφεσης ακόμα και αμφισβήτησης. Υπήρξαν σημαντικά έργα τα οποία βοήθησαν στην ανάπτυξη της
χώρας, αλλά υπήρξαν
σίγουρα και υπερβολές.
Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι μαζικές
πωλήσεις της περιόδου
2005 με 2008 σε Ευρωπαίους κυρίως πολίτες,
κυρίως μέσω δανεισμού,
και οι εξασφαλίσεις από
τις εταιρείες ανάπτυξης
Του Τάσου Γιασεμίδη*
γης στις πωλήσεις πολυτελών ακινήτων, για
σκοπούς κυρίως επενδυτικού προγράμματος, με ίδια κεφάλαια.
Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στην προσωπική ζωή, υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, αλλά και
το σημείο ισορροπίας. Το ζητούμενο είναι αν καταφέραμε να έχουμε έναν σχεδίασμά που να διασφάλιζε τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του κλάδου,
και αυτό δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση του
αλλά και τα θέματα πολεοδομίας και περιβάλλοντος. Κανείς δεν είναι αντίθετος με την ανάπτυξη.
Ίσως να υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες για
τον τρόπο που διαμοιράζονται τα κέρδη, αλλά η
συγκεκριμένη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε
συγκεκριμένους κανόνες.
Ο τομέας κουβαλούσε τον υπερδανεισμό της
προηγούμενης δεκαετίας. Τα τελευταία χρόνια
υπήρξε σημαντική μείωση του δανεισμού μέσω
σημαντικών πωλήσεων, τόσο σε ποσότητα όσο
και σε αξία, αλλά και με τις ανταλλαγές χρέους με
ακίνητα, διαδικασία η οποία υποβοηθήθηκε μέσα
από τις νομοθεσίες για απαλλαγή από φόρους και
τέλη. Τονίζεται ότι η μεταφορά δανείων σε εταιρείες διαχείρισης αποσυμφορίζει μεν τους ισολογισμούς των τραπεζών, όμως το πρόβλημα για τους

Ανοικτά ζητήματα

δανειολήπτες παραμένει.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν εταιρείες στις οποίες διορίστηκε διαχειριστής μέσα
από ομόλογα κυμαινόμενης επιβάρυνσης που είχαν υπογράψει με τους δανειστές τους, ενώ κάποιες έκλεισαν (κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί ξανά με τη νέα κρίση).

Διόρθωση

Η διόρθωση στην οικονομία είναι φαινόμενο υγιές, εφόσον επαναφέρει τις ισορροπίες. Πολλές
φορές επίσης αναδεικνύει και αποβάλλει κακές
πρακτικές, κάτι το οποίο συμβαίνει και στους επιμέρους οικονομικούς τομείς. Το ζητούμενο όμως
είναι να μην υπάρξει μία παρατεταμένη περίοδος
ύφεσης, η οποία ουσιαστικά θα αδρανοποιήσει μονάδες της οικονομίας και θα τις θέσει εκτός παραγωγικής διαδικασίας.
Η ανάπτυξη κατά ύψος είναι θεμιτή, ειδικά όταν
αναφερόμαστε σε ένα νησί το οποίο έχει περιορι-

σμό στα αποθέματα γης και πολλές από τις πωλήσεις γίνονται σε ξένους επενδυτές. Με αυτό τον
τρόπο γίνεται η μέγιστη δυνατή χρήση του συντελεστή δόμησης. Εντούτοις, τέτοιες αναπτύξεις
πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται με έναν ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδίασμά, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, να προωθεί αυτές που πρέπει να γίνουν, καθώς και να
ορίζει και το χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα
μπορούσε να καθοριστεί ο χώρος μέσα στον οποίο
θα μπορούσε κάποιος να προχωρήσει σε τέτοιες
αναπτύξεις. Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι
με τις συγκεκριμένες αναπτύξεις ίσως να παρουσιάστηκε το φαινόμενο των περιπτέρων, των καφετεριών και των υποκαταστημάτων των τραπεζών
(πλέον πάρα πολλά έχουν κλείσει), με «κάθε καντούνι» και ισχυρή ανάπτυξη. Μέσα από τις αναλύσεις των αδειών που εγκρίθηκαν προκύπτει ότι
η προσφορά τέτοιων ακινήτων θα ήταν υπέρμετρα
υψηλή, αν εν τέλει εκτελούνταν τα έργα.

Υπάρχουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα τα οποία
οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να επανεξετάσουν.
Σημειώνεται ότι με την αλλαγή της πολιτικής της
κυβέρνησης για τα αγροτικά τεμάχια (υπάρχει
κινητικότητα στο θέμα), η αξία τους έχει μειωθεί
σημαντικά, εφόσον δεν μπορούν ουσιαστικά να
τύχουν εκμετάλλευσης.
Επιπλέον, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπήρχε
άδεια οικοδομής η οποία έληξε, αυτή δεν ανανεώνεται. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής αλλαγής της
πρακτικής που εφαρμόζεται με την ανανέωση των
αδειών για έναν χρόνο, με βασική προϋπόθεση την
έναρξη των εργασιών κατασκευής. Σε αντίθετη
περίπτωση, να μην είναι εφικτή η ανανέωση.
Την ίδια στιγμή, πέρα από τον αρνητικό αντίκτυπο
που θα έχει στα δημόσια οικονομικά, αλλά και στα
ποσοστά ανεργίας η επιβράδυνση στον κλάδο των
ακινήτων και των κατασκευών, αναμένεται να επηρεαστούν και οι αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων,
γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση, σε μία περίοδο που οι δανειολήπτες βλέπουν τα εισοδήματά
τους να μειώνονται. Οι αποτιμήσεις των υποθηκών
γίνονται στη βάση μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη τους δημοσιονομικούς δείκτες, την κατάσταση
της αγοράς, και κυρίως τον μέσο όρο του χρόνου
που απαιτείται για την πώληση ενός ακινήτου και
το νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων.
Ο τομέας των κατασκευών και των ακινήτων καλείται να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα
(ενδεχομένως δύσκολο για έργα που έχουν ήδη
ξεκινήσει και υπάρχουν προπωλήσεις, ειδικά αν
αναφερόμαστε σε ψηλές αναπτύξεις), να αναπροσαρμόσει το «προϊόν» του και να αναζητήσει νέες
αγορές, αποφεύγοντας υψηλά ποσά σε εταιρείες
εξεύρεσης αγοραστών από το εξωτερικό.

Ακίνητα
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Βουτιά στις πωλήσεις ακινήτων τον Γενάρη
Π
ΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ξεκίνησε το
2021 με τις πωλήσεις ακινήτων αφού σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020, είχαμε μείωση
31%.
Μεγάλη είναι η πτώση, που φτάνει μέχρι
και 50%, και στα πωλητήρια σε αλλοδαπούς. Κατατέθηκαν τον Γενάρη του
2021 168 πωλητήρια έγγραφα σε σύγκριση με 325 τον Γενάρη του 2020.
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις
ακινήτων τον περασμένο Γενάρη, σε
κάθε πόλη, είναι η παρακάτω:

Η μείωση έφτασε
το 31% σε παγκύπρια
κλίμακα
Λευκωσία

Πωλήθηκαν 153 ακίνητα του Γενάρη του
2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2020 που πωλήθηκαν 197. Η μείωση
τον Γενάρη του 2021, σε σχέση με τον
Γενάρη του 2020 έφτασε το 22%.

Λεμεσός

Στη Λεμεσό είχαμε τη χαμηλότερη μείωση, σε σχέση με τις άλλες επαρχίες, στις
πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Γενάρη. Έφτασε το 12% σε σχέση με τον Γενάρη του 2020. Πωλήθηκαν 159 ακίνητα,
σε σχέση με 180 τον Γενάρη του 2020.

Λάρνακα

Η μείωση των πωλήσεων ακινήτων στη
Λάρνακα τον Γενάρη του 2021 έφτασε
το 37% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2020. Πωλήθηκαν 93 ακίνητα σε
σχέση με 147 τον Γενάρη του 2020.

Αμμόχωστος

Στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου
οι πωλήσεις ακινήτων τον Γενάρη του
2021 έφτασαν το 36%, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020. Πωλήθηκαν
32 ακίνητα σε σχέση με 50 τον Γενάρη
του 2020.

Πάφος

Τη μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις
ακινήτων τον περασμένο Γενάρη την
είχαμε στην Πάφο. Έφτασε το 55% σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Πωλήθηκαν 76 ακίνητα σε σχέση με 168
τον Γενάρη του 2020.
Σε παγκύπρια κλίμακα, όπως προαναφέραμε η μείωση στις πωλήσεις ακινήτων
τον Γενάρη του 2021 έφτασε το 31%.
Πωλήθηκαν 513 ακίνητα σε σχέση με
742 ακίνητα τον Γενάρη του 2020.

Πωλήσεις σε αλλοδαπούς

Μεγάλη είναι η πτώση στις πωλήσεις
ακινήτων και σε αλλοδαπούς τόσο από
χώρες εντός ΕΕ όσο και εκτός από αυτή.
Η πτώση φτάνει σχεδόν το 50%, όπως
κατέγραψαν τα πωλητήρια έγγραφα με
αλλοδαπούς αγοραστές, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που αφορούν
τον Ιανουάριο.
Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο υποβλήθηκαν 168 πωλητήρια έγγραφα (101 εκτός
ΕΕ και 67 εντός ΕΕ) συγκριτικά με 325
που ήταν τον Ιανουάριο του 2020.
Η ισχυρή μείωση στις πωλήσεις ακινήτων
σε ξένους αγοραστές στην επαρχία Πάφου, από 113 τον περσινό Ιανουάριο στις

40 (18 εκτός ΕΕ και 22 εντός), έφερε
στην πρώτη θέση την επαρχία Λεμεσού,
η οποία επηρεάστηκε λιγότερο από τις
υπόλοιπες επαρχίες, με 56 πωλήσεις (38
εκτός ΕΕ και 18 εντός), έναντι 82 πέρσι.
Αντίστοιχη πτώση με την επαρχία Πάφου (δηλαδή πέραν του 50%) είχε και η
επαρχία Λάρνακας, με 27 πωλήσεις (20
εκτός ΕΕ και 7 εντός) έναντι 71 τον περσινό Ιανουάριο.
Από το γενικότερο κλίμα στις πωλήσεις
ακινήτων σε ξένους δεν πλήγηκε μόνο η
επαρχία Λευκωσίας, η οποία αντίθετα με
τις υπόλοιπες επαρχίες διατηρήθηκε στα
ίδια επίπεδα, με 22 πωλήσεις (7 εκτός ΕΕ
και 15 εντός) έναντι 19 πέρσι.
Όσον αφορά την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, καταγράφηκαν 23 πωλήσεις
από ξένους αγοραστές (18 εκτός ΕΕ
και 5 εντός) έναντι 40 τον Ιανουάριο του
2020.

Ο κ. Λοΐζου

Μιλώντας στην Εκπομπή Μεσημέρι και
Κάτι στο Σίγμα, ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE FS, σημείωσε ότι όντως υπάρχει μία μείωση των
πωλήσεων νέων ακινήτων που πιθανότα-

τα να είναι και απότοκο του τερματισμού
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος αλλά και των συνθηκών την πανδημίας του κορωνοϊού.

Πύργοι - διαμερίσματα

Η επίδραση του τερματισμού του Προγράμματος Πολιτογραφήσεων φαίνεται
κυρίως στις περιοχές που απασχολούνταν από τον εν λόγω τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και αφορούσε
την ανέγερση των πύργων αλλά και πολυτελών διαμερισμάτων και κατοικιών.
Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Λοΐζου,
υπάρχει αυξημένη ζήτηση από Κύπριους
αγοραστές κυρίως σε περιοχές όπως
τη Λευκωσία και την ευρύτερη επαρχία
Λάρνακας για διαμερίσματα που κυμαίνονται από τις 160.000 μέχρι τις 220.000
ευρώ και κατοικίες που κυμαίνονται από
250.000 μέχρι 350.000 ευρώ.
Ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αυξημένη
ζήτηση από τους Κύπριους αγοραστές,
οι οποίοι είτε επωφελούνται από τις επιδοτήσεις επιτοκίων, είτε από τα χαμηλότοκα δάνεια των τραπεζών για οικιστικά
ακίνητα.

Ακίνητα
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Οριακή μείωση 0.3% στις τιμές κατοικιών
το τρίτο τρίμηνο του 2020
Μετά από 16 τρίμηνα
συνεχόμενων αυξήσεων

Μ

ΕΤΑ από δεκαέξι τρίμηνα συνεχόμενων αυξήσεων, ο Δείκτης Τιμών
Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής
Τράπεζας κατέγραψε την πρώτη μικρή τριμηνιαία μείωση στις τιμές κατοικιών κατά το τρίτο
τρίμηνο του 2020.
Συγκεκριμένα, οριακή μείωση 0.3%, για πρώτη
φορά μετά από 16 τρίμηνα συνεχόμενων αυξήσεων κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο
Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής
Τράπεζας. Ειδικότερα κατέγραψε τριμηνιαία
μείωση 0,3% σε σχέση με αύξηση 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε επιβραδυνόμενη αύξηση 1,2% σε σχέση με 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
«Αναπόφευκτα, οι επιπτώσεις της πανδημίας και
η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας
έχουν επιπτώσεις στην ευρύτερη αγορά ακινήτων και στην οικοδομική δραστηριότητα, με μετακύλιση αυτών των επιπτώσεων και στις τιμές
των ακινήτων. Ταυτόχρονα, όμως, στήριξη στη
ζήτηση για ακίνητα από εγχώριους αγοραστές
φαίνεται να παρέχουν τα χαμηλά επιτόκια και
το σχέδιο της κυβέρνησης για μερική επιδότηση
του επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια», τονίζεται
στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Ανά επαρχία

Ο δείκτης σημείωσε για πρώτη φορά από το
πρώτο τρίμηνο του 2016 μείωση σε τέσσερις επαρχίες ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, στην
Πάφο καταγράφηκε μείωση 1,8%, στη Λευκωσία 0,5% και στη Λάρνακα και Αμμόχωστο 0,4%.
Αντίθετα στη Λεμεσό σημειώθηκε οριακή αύξηση της τάξης του 0,2%. Όσον αφορά τις ετήσιες
μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά
επαρχία, καταγράφηκε επιβραδυνόμενη αύξηση σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την Πάφο
στην οποία σημειώθηκε μείωση της τάξης του
1,6%. Στη Λεμεσό καταγράφηκε ετήσια αύξηση

1,9%, στη Λάρνακα 1,6%, στη Λευκωσία 1,1%
και στην Αμμόχωστο 0,4%. Είναι η πρώτη φορά
μετά από εφτά τρίμηνα συνεχόμενων αυξήσεων
που οι τιμές κατοικιών σε κάποια επαρχία καταγράφουν μείωση σε ετήσια βάση.

Οικίες

Σε τριμηνιαία βάση οι τιμές οικιών σημείωσαν
μικρή αύξηση 0,4% μόνο στην επαρχία Λεμεσού. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επαρχίες, στην
Αμμόχωστο παρέμειναν σταθερές, ενώ στην
Πάφο, Λάρνακα και Λευκωσία σημείωσαν μείωση κατά 1,6%, 1% και 0,8% αντίστοιχα. Σε
ετήσια βάση σημειώθηκε αύξηση στις τιμές οικιών σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την Πάφο
όπου καταγράφηκε μείωση 1,6%. Συγκεκριμένα,
στην επαρχία Αμμοχώστου σημειώθηκε αύξηση
2,1%, στη Λάρνακα 1,1%, στη Λεμεσό 0,8% και

Συνέχεια στις μειώσεις τιμών

Η

Κεντρική Τράπεζα στον σχολιασμό
των αποτελεσμάτων του Δείκτη τονίζει ότι, παρ’ όλη την αβεβαιότητα που
επικρατεί στην αγορά ακινήτων από την πανδημία, φαίνεται πως οι τιμές των κατοικιών προσαρμόζονται με αργούς ρυθμούς, αφού οι σχετικά μικρές μειώσεις, καθώς και κάποιες αυξήσεις που
παρατηρήθηκαν και το τρίτο τρίμηνο στις τιμές
κατοικιών οφείλονται κατά κύριο λόγο στη ζήτηση από ντόπιους αγοραστές και ιδιαίτερα στην
επαρχεία Λευκωσίας, η οποία ιστορικά βασίζεται
κυρίως στην αγορά εγχώριων επενδυτών.
Συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020
οι αγοραπωλησίες ακινήτων από ντόπιους κατέγραψαν ετήσια αύξηση, ενδεικτικό στήριξης που
λαμβάνει ο τομέας από την ντόπια αγορά, δεδομένου ότι η ζήτηση από το εξωτερικό έχει ήδη
περιορισθεί λόγω της πανδημίας και των άλλων
προαναφερθέντων λόγων.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην αγορά ακινήτων αποτυπώνονται
κατά κύριο λόγο μέσω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων και των μειωμένων αγορών. Επίσης,
η ζήτηση ακινήτων από ξένους έχει σημαντική
επίδραση στην ευρύτερη αγορά ακινήτων, και
συγκεκριμένα στις τιμές τους.
Από τις επιπτώσεις αυτές φαίνεται να έχουν επηρεάσει τόσο τα διαμερίσματα όσο και οι οικίες. Η
αγορά ακινήτων επηρεάζεται κυρίως από μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις με

αποτέλεσμα οι επιπτώσεις της πανδημίας ενδεχομένως να αποτυπωθούν πιο έντονα σε μεταγενέστερο στάδιο. Παρόλο που σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι τιμές των κατοικιών είναι ήδη υποτιμημένες στην Κύπρο, ενδεχομένως να καταγράψουν περαιτέρω μείωση
μεσοπρόθεσμα. Συγκεκριμένα, οι τιμές ακινήτων
αναμένεται να δεχθούν καθοδικές πιέσεις τόσο
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής δυσχέρειας,
της αύξησης της ανεργίας και της αβεβαιότητας,
όσο και σε λιγότερο βαθμό λόγω του τερματισμού του ΚΕΠ. Παράλληλα, όμως, στήριξη στη
ζήτηση για ακίνητα παρέχουν το σχέδιο της κυβέρνησης για μερική επιδότηση του επιτοκίου στα
στεγαστικά δάνεια, καθώς και το γεγονός ότι στο
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που διανύουμε ο
τομέας των ακινήτων ως μορφή επένδυσης εξακολουθεί να θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις από άλλες μορφές επενδύσεων ή
και καταθέσεων.

στη Λευκωσία 0,7%.

Διαμερίσματα

Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση στις επαρχίες Λάρνακας, και

Λευκωσίας κατά 1,3% και 0,3%, αντίστοιχα, ενώ
στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Αμμοχώστου
σημείωσαν μειώσεις της τάξης του 2,2%, 0,6%
και 0,3%, αντίστοιχα. Τα διαμερίσματα στη Λεμεσό κατέγραψαν τριμηνιαία μείωση της τάξης
του 0,6% για πρώτη φορά μετά από τέσσερα
χρόνια συνεχόμενων αυξήσεων, ενώ στην Πάφο
συνέχισαν να μειώνονται με μεγαλύτερο ρυθμό
από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια
βάση, σημειώθηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες
με εξαίρεση τις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου όπου σημειώθηκε μείωση 2,6% και 0,9%,
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στην Πάφο είναι
η πρώτη φορά μετά από έντεκα συνεχόμενα
τρίμηνα αυξήσεων που καταγράφεται μείωση
στις τιμές των διαμερισμάτων. Όσον αφορά τις
αυξήσεις που καταγράφηκαν στις υπόλοιπες
επαρχίες σημειώνεται ότι αυτές παρουσίασαν
σημαντική επιβράδυνση, ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού όπου καταγράφηκε αύξηση 5% σε
σχέση με αύξηση 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Στην επαρχία Λάρνακας σημειώθηκε αύξηση
3% σε σχέση με 3,4% το προηγούμενο τρίμηνο
και στη Λευκωσία 2,1% σε σχέση με 2,6%.

Ακίνητα
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Παγώνει τις διαδικασίες η Περιβαλλοντική Αρχή

"Στοπ" στα ανεξέλεγκτα φωτοβολταϊκά πάρκα
Η
Περιβαλλοντική Αρχή μπλοκάρει την
ανεξέλεγκτη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων προχωρώντας σε πάγωμα της διαδικασίας αξιολόγησης τους μέχρι να
καθοριστεί ένας σαφής και ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.
Αυτό προκύπτει από επιστολή που απέστειλε η
Περιβαλλοντική Αρχή προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Ενέργειας, με την οποία τα ενημερώνει
για την απόφαση της μετά και τη διαπίστωση ότι η
κατάσταση έχει εκτροχιαστεί και μόνο τα τελευταία δύο χρόνια υποβλήθηκαν ήδη 92 αιτήσεις,
ενώ έπονται και άλλες.
Την ίδια στιγμή, μάλιστα, το υπουργείο Ενέργειας αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για
την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σε σχέση
με τη χωροθέτηση των έργων που αξιοποιούν
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στον τομέα
της ηλεκτροπαραγωγής. Σκοπός της ΣΜΠΕ είναι
να αξιοποιηθεί για την επικαιροποίηση ή τροποποίηση της υφιστάμενης χωροθετικής πολιτικής
σε σχέση με τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ,
όπως αυτή καθορίζεται μέσω εντολών και εγκυκλίων που απορρέουν από τον περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας Νόμο. Ο διαγωνισμός βρίσκεται
σε εξέλιξη, η μελέτη ωστόσο δεν αναμένεται να
ολοκληρωθεί και να εξεταστεί πριν το τέλος του
2021.
Με την απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος
παγώνει η διαδικασία αξιολόγησης έργων που
αφορούν αιτήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων από
την 1/10/2020 μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΣΜΠΕ και υιοθετηθεί θεσμικό πλαίσιο
για χωροθέτηση φωτοβολταϊκών. Στην επιστολή
σημειώνεται ότι η τυχόν συνέχιση εξέτασης φωτοβολταϊκών έργων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο
παράβασης την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη
τήρηση των σχετικών οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Υποβλήθηκαν 92 αιτήσεις την τελευταία διετία
Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα Περιβάλλοντος
είναι δέκτης μεγάλου αριθμού αιτήσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία χωροθετούνται διάσπαρτα σε διαφορετικές πολεοδομικές ζώνες
μεγάλης δυναμικότητας. Ενδεικτικά, για το 2019
κατατέθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος 67 αιτήσεις με δυναμικότητα πέραν των 110 MW, ενώ
για το 2020 έχουν κατατεθεί πάνω από 25 αιτήσεις της τάξης των 15 MW. Περαιτέρω, έγινε
καταρχήν διαβούλευση με ενδιαφερομένους για
προτεινόμενα έργα της τάξης των 80 και 20 MW
όσον αφορά ετοιμασία μελετών.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, κατά τη
διάρκεια εξέτασης των αιτήσεων διαπιστώνεται ότι η χωροθέτησή τους γίνεται κυρίως στην
ύπαιθρο, σε αρδευόμενες περιοχές και περιοχές
με καλή γεωργική γη, σε περιοχές προστασίας
της φύσης, εξαιρετικής φυσικής καλλονής, σε
κτηνοτροφικές περιοχές, σε λατομικές περιοχές
κ.λπ. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η
χωροθέτηση ενός φωτοβολταϊκού ενδέχεται να
έχει αρνητικές επιπτώσεις για το οικοσύστημα,
τη χλωρίδα, την πανίδα ή/και το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής. Σε άλλες πολλές πε-

ριπτώσεις το θέμα είναι κυρίως χρήσης γης και
αλλαγής της με έμμεσα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έχει επίσης εντοπιστεί ότι μεγάλος αριθμός
φωτοβολταϊκών πάρκων χωροθετούνται σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Αυγόρου κ.λπ.) σε τέτοιο βαθμό που
ακυρώνει την υφιστάμενη πολεοδομική ζώνη και
χρήση γης. Επιπρόσθετο, δεν υπάρχει γνώση και
ενημέρωση αν τεχνικά μπορεί να γίνει η χωροθέτηση των εν λόγω φωτοβολταϊκών πάρκων (π.χ.
σύνδεσή τους), αλλά, λόγω της κατάθεσης της
αίτησης, υπάρχει νομική υποχρέωση εξέτασης.

Κατακερματισμός της γης

Σ

την αξιολόγηση των έργων αυτών προκύπτουν συνεχώς σοβαρά προβλήματα
χωροθέτησης και αλλαγής της χρήσης γης, σε σημείο που πολλές φορές κρίνεται
προβληματική η αδειοδότησή τους. Υπάρχουν
σοβαρές αντιδράσεις από κυβερνητικά τμήματα
(Τμήμα Γεωργίας, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας),
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις
(ΜΚΟ), αλλά και τοπικές Αρχές για τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς γίνεται κατακερματισμός της γης, αλλαγή χρήσης
της και ενδεχομένως σοβαρές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τα εν λόγω έργα. Επιπρόσθετα,
επενδυτές και αιτητές τέτοιων έργων εκφράζουν
την αγανάκτησή τους με το γεγονός ότι παρόλο
που με βάση την πολεοδομική ζώνη υπάρχει το
δικαίωμα αίτησης για φωτοβολταϊκό πάρκο, όταν
ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησής τους βρίσκονται μπροστά σε άλλα δεδομένα, τα οποία
προκαλούν καθυστερήσεις και προβλήματα στις
αιτήσεις τους, ιδιαίτερα αν έχουν αγοράσει/εκμισθώσει τη γη.

Υποχρεωτική η διεξαγωγή μελέτης

Στο Σχέδιο «Κλίμα και Ενέργεια» και στη ΣΜΠΕ
που αξιολογήθηκε για τα έτη 2020-2030 υπάρχει
ρητή αναφορά στην ανάγκη διεξαγωγής μελέτης
χωροθέτησης ΑΠΕ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκό πάρκο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις
για τις ανάγκες γιο παραγωγή ηλεκτρισμού από
φωτοβολταϊκό μέχρι το 2030 ξεπερνούν τα 750
MW.
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος η σχετική
εντολή του υπουργού Εσωτερικών (2/2006) κα-

Αντιδράσεις από
κυβερνητικά τμήματα
και περιβαλλοντικές
οργανώσεις
θορίζει μεν κάποιο χωροθετικά κριτήρια, χωρίς
όμως να υπάρχει η ολιστική αξιολόγηση των παραμέτρων και η σχετική επιστημονική τεκμηρίωση, ούτε και μπορεί να ανταποκριθεί στα σημερινά δεδομένα και μελλοντική κατεύθυνση.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για
Σχέδια/Προγράμματα (ΣΜΠΕ) γιο τη νέα περίοδο
2020-2030 επιβάλλεται να προχωρήσει άμεσα για
τη σχετική τροποποίηση του νομικού πλαισίου που
αφορά στη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών. Σε
σχέση με την υφιστάμενη εντολή του υπουργού
Εσωτερικών και εφαρμογή της, τονίζεται ότι αυτό
δεν μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για υπόθεση στο Βέλγιο (υπόθεση
C-290/15) όπου η αρμόδια Αρχή του Βελγίου
υιοθέτησε διάταγμα γιο χωροθέτηση ανεμογεννητριών χωρίς τη διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης
επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια/προγράμματα (ΣΜΠΕ) και χωρίς τη δημόσια διαβούλευση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε
ότι αυτό είναι εκτός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του κρότουςμέλους και τη δημιουργία νομικού προηγούμενου.

Μεγάλα έργα σε Κουτραφά
και Αγ. Ιωάννη Μαλούντας

Σ

τα πλαίσια παραλαβής νέων αιτήσεων
για φωτοβολταϊκά πάρκα, επισημαίνει
το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν γίνεται
καμιά αναφορά στην περίοδο στην οποία εντάσσεται, πολλά εκ των οποίων πρακτικά αφορούν
στην περίοδο 2020-2030. Σε διαβουλεύσεις με
αιτητές έχει διαπιστωθεί ότι αναμένεται σύντομα κατάθεση αιτήσεων μεγάλης δυναμικότητας
(π.χ. 80MW στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας και
20 MW στον Κουτραφά). Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιων αιτήσεων και αξιολόγησής τους,
χωρίς να υπάρχει σαφής χωροθετική πολιτική
για τα φωτοβολταϊκά, γίνεται καταστρατήγηση της όλης διαδικασίας και είναι ενάντια της
απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του

Σχεδίου «Κλίμα και Ενέργεια» αλλά και της κοινοτικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της εναρμονιστικής νομοθεσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας για την εκτίμηση επιπτώσεων στο
περιβάλλον από ορισμένα σχέδια ή/και προγράμματα. Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εξέδωσε πρόσφατα και σχετικό «Κατευθυντήριο Έγγραφο για Αναπτύξεις Αιολικής Ενέργειας και τη Νομοθεσία της ΕΕ για τη Φύση», με
αναφορές για τις επιπτώσεις και άλλων μορφών
ΑΠΕ, καθώς και σχετικό εγχειρίδιο για την ανάγκη εκπόνησης χαρτών ευαισθησίας και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων για τη χωροθέτηση έργων
ΑΠΕ.
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Το Υπουργείο Ενέργειας προχώρησε στο επόμενο βήμα

Και χάρτες ετοιμάζονται για ΑΠΕ

Π

αράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας προχωρεί στο επόμενο
βήμα ώστε να τεθεί τάξη στη
χωροθέτηση των ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό
προκήρυξε διαγωνισμό για εμπειρογνώμονες που θα καταρτήσουν επιστημονικά
χωροταξικά κριτήρια και χάρτες που θα
καθορίζουν τις περιοχές και τον χαρακτήρα
που θα μπορούν να αναπτύσσονται πάρκα
ΑΠΕ και κυρίως τις περιοχές που δεν θα
επιτρέπεται.
Η χωροταξική ρύθμιση των πάρκων ΑΠΕ,
είναι από καιρό απαίτηση πολλών παραγόντων και ομάδων πληθυσμού που επηρεάζονται κατά διαστήματα και αντιδρούν,
ενώ παράλληλα, θα βελτιώσει αισθητά το
πλαίσιο εξασφάλισης των αδειών, αφού συχνά προβάλλονται εμπόδια και αντιδράσεις
λόγω της χωροθέτησης τέτοιων πάρκων
και καθυστερεί η αδειοδότησή τους.
Η πρόθεση του υπουργείου Ενέργειας για
την πρόσληψη συμβούλων - εμπειρογνωμόνων, ώστε να εκπονήσει στρατηγική μελέτη
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε
σχέση με τη χωροθέτηση των έργων που
αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, είχε
δημοσιοποιηθεί τον προηγούμενο μήνα
και ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε αυτή την
εβδομάδα, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Οι σύμβουλοι - εμπειρογνώμονες θα επιλεγούν εντός Μαρτίου και εντός Ιανουάριου
του 2021 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει

ΚΥ

προχωρήσει σε υλοποίηση.
Οι εμπειρογνώμονες, εξάλλου, θα υποβάλλουν στο υπουργείο Ενέργειας τις προτάσεις τους σχετικά με μέτρα μετριασμού
των αρνητικών επιπτώσεων στον ανθρώπινο πληθυσμό, στην πανίδα, τη χλωρίδα και
τη βιοποικιλότητα, στο φυσικό και ιστορικό
τοπίο, στο έδαφος, τα νερά και την ατμόσφαιρα.
Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη επιπτώσεις και μέτρα μετριασμού
στην πολιτιστική κληρονομιά, περιλαμβανομένης της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στη βιοποικιλότητα της
περιοχής μελέτης, στη γεωμορφολογία,
στους ορυκτούς πόρους, στο έδαφος, στο
τοπίο, στη χρήση γης, στην υδρολογία και
το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, κ.τ.λ.
Η μελέτη, θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη
τα διαχειριστικά σχέδια του δικτύου Natura
2000, το πρόγραμμα για τις αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας κ.ά.
Στο τέλος, μια από τις πιο σημαντικές
ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν οι
εμπειρογνώμονες, είναι να αποτυπώσουν
όλα αυτά τα στοιχεία και σε χάρτες, ώστε
αφενός να υπάρχει καθαρή και ευανάγνωστη εικόνα του πού και τι επιτρέπεται ή
απαγορεύεται.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τέλος του 2023 οι πρώτες
"προσιτές στέγες"

Π

ερί τα τέλη του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πρώτες
«προσιτές στέγες», στο πλαίσιο της συνεργασίας Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και Δήμου Λεμεσού για στέγαση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μετά και την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος
Λεμεσού στα μέσα Ιανουάριου σε σχέση με την προκήρυξη προσφορών
εντός του 2021, σε ανακοίνωσή του ο ΚΟΑΓ υπενθυμίζει πως η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 2020 και
αφορά την ανάπτυξη τριών τεμαχίων, ένα στον Άγιο Ιωάννη και δύο στον
Άγιο Νικόλαο.
Τον Σεπτέμβριο του 2020, προστίθεται, καταρτίστηκε ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα για τη μελέτη και υλοποίηση του έργου και ξεκίνησαν διαβουλεύσεις
με τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη των τεμαχίων, ενώ
παράλληλα εκπονήθηκε μελέτη βιωσιμότητας της όλης ανάπτυξης, από ιδιώτες συμβούλους, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και γίνονται επαφές με ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για χρηματοδότηση
του έργου.
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ. Επιπρόσθετα, τον Δεκέμβριο του 2020 άρχισε η μελέτη και
οι διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές για την πρώτη φάση του έργου, που
περιλαμβάνει γύρω στις 150 οικιστικές μονάδες στο πρώτο υπό ανάπτυξη
τεμάχιο, ενώ στόχος, σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι να ολοκληρωθεί η
ετοιμασία των μελετών το συντομότερο, αν είναι δυνατόν πριν το τέλος του
2021, ώστε η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει εντός του 2022.
ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ 2023. Ταυτόχρονα, γίνονται οι ενέργειες για
να τροχοδρομηθεί η μελέτη και των υπολοίπων τεμαχίων, σε συνεργασία
με τον ιδιωτικό τομέα, μέσω αρχιτεκτονικών ή άλλων διαγωνισμών και υπογραμμίζεται πως Δήμος Λεμεσού και ΚΟΑΓ καταβάλλουν από κοινού μεγάλες προσπάθειες ώστε το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, με
τα πρώτα παραδοτέα να ολοκληρώνονται στα τέλη του 2023.
ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Τέλος, αναφέρεται πως, πέραν από την οικιστική χρήση στο κτιριολογικό πρόγραμμα των επόμενων φάσεων, περιλαμβάνονται χρήσεις κοινοτικών εξυπηρετήσεων και στόχος είναι η δημιουργία
αειφόρων κοινοτήτων, που θα συμβάλουν θετικά στο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιβάλλον της πόλης.
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Μελέτη θα θέσει χωροταξικά κριτήρια για
πάρκα σε στεριά και θάλασσα
τη μελέτη βάσει της οποίας θα ληφθούν
και οι πολιτικές και οι τεχνοκρατικές αποφάσεις.
Μεταξύ άλλων, στη μελέτη, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση ξηράς-θάλασσας, διασφαλίζοντας τη συνέργεια των
σχεδίων ανάπτυξης και της χωροθετικής
πολιτικής στη θάλασσα (π.χ. γεωθερμία,
υπεράκτια αιολικά πάρκα), μέσω της εκπόνησης της δήλωσης πολιτικής στον θαλάσσιο χώρο και το θαλάσσιο χωροταξικό
σχέδιο. Η εκπόνηση πολιτικής για τη χωροθέτηση θαλάσσιων ΑΠΕ, θα είναι σημαντικό εργαλείο για τα επόμενα χρόνια, αφού
ιδιαίτερα τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα
έχουν σημαντική ανάπτυξη. Στην Κύπρο
υπάρχουν τέτοια σχέδια και προτάσεις που
υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο.
Ιδιαίτερα σημαντική για χωροθετική πολιτική σε σχέση με τα χερσαία πάρκα ΑΠΕ, θα
είναι και εκτίμηση που πρέπει να γίνει αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση χρήσης γης ανά κατηγορία γης κ.τ.λ. Επίσης,
θα καταγραφούν και χωροθετηθούντα υφιστάμενα έργα ΑΠΕ και όπου είναι δυνατόν
τα προτεινόμενα έργα ΑΠΕ τα οποία έχουν
εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια, σε σχέση
με το πολεοδομικό καθεστώς των τεμαχίων, το εμβαδό και τη δυναμικότητα που έχει
εξασφαλίσει αδειοδότηση και αυτή που έχει
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Πτώση μέχρι και 20% στους "δημοφιλείς", δρόμους

Τ

Τα πάνω κάτω έφερε η πανδημία
στα ενοίκια των καταστημάτων

α πάνω κάτω έφερε η πανδημία στην κτηματαγορά. Μπορεί να επέφερε μικρή μείωση στις τιμές γενικά των ακινήτων, αλλά
στα ενοίκια η κατάσταση είναι χειρότερη. Μείωση
15% τα ενοίκια γενικά των καταστημάτων και 20%
στα καταστήματα που βρίσκονται σε δρόμους "πρώτης προβολής" δηλαδή στους εμπορικούς δρόμους.
Είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι εκεί που
θεωρούσαν πολλοί ειδικοί του κλάδου πως δεν διαφαίνονταν μειώσεις (πριν την πανδημία) για τα
επόμενα χρόνια στα ακίνητα, η πανδημική κρίση όχι
μόνο ανέκοψε την αυξητική τάση των τιμών των κατοικιών, αλλά σε μερικές επαρχίες παρατηρήθηκαν
και μειώσεις.
Την ίδια ώρα, αν και οι μειώσεις δεν είναι μεγάλες
στις τιμές των κατοικιών είτε αυτές που ήδη παρατηρήθηκαν, είτε αυτές που πρόκειται να γίνουν στο
άμεσο μέλλον, πιέσεις θα δεχθούν οι επαγγελματικοί
χώροι γραφείων. Γίνεται αντιληπτό πως θα υπάρξουν
κάποιες διαφοροποιήσεις στις τιμές των ακινήτων
στο αμέσως επόμενο διάστημα και η διακύμανσή
τους θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση
των ιδιοκτητών, αλλά και την οικονομική κατάσταση
των πολιτών που επηρεάστηκαν περισσότερο από
την πανδημία.
Η στήριξη του κράτους που έχει δοθεί, αλλά και η διάρκεια των απαγορεύσεων από εδώ και πέρα μέχρι
να επανέλθουμε στην κανονικότητα, θα λειτουργήσουν καταλυτικά στις όποιες αποφάσεις για τα ακίνητα. Οι προβλέψεις πάντως θέλουν το κυπριακό ΑΕΠ
να φθάνει στο επίπεδο που προϋπήρχε της πανδημίας το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, στο οικονομικό της δελτίο, αναφέρει
ότι στους πρώτους δέκα μήνες του 2020 ο τομέας
των ακινήτων συνέχισε να παρουσιάζει επιβράδυνση
στην ανοδική πορεία που κατέγραψε τα προηγούμενα χρονιά. Οι τιμές των οικιστικών ακινήτων μέχρι
και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπως αναφέρει,
παρουσίασαν συγκρατημένες αυξήσεις. Εντούτοις,
οι αυξήσεις στις τιμές κατοικιών επιβραδύνθηκαν το
τρίτο τρίμηνο του 2020 με κάποιες επαρχίες να παρουσιάζουν μειώσεις μετά από αρκετό καιρό. Η ΚΤΚ
σχολιάζει πως οι τιμές κατοικιών εν μέρει υποστηρί-

Ανάλογο κλήμα μειώσεων
εκτιμάται ότι θα
επικρατήσει και στους
επαγγελματικούς χώρους
γραφείων

ζονται και από τα μέτρα της κυβέρνησης για στήριξη
της ανεργίας, για ενίσχυση της ζήτησης στεγαστικών δανείων και το μορατόριουμ αναβολής δόσεων
δανείων, ενώ ενδεικτική είναι επίσης η αύξηση της
ζήτησης για ακίνητα από ντόπιους, κάτι που επίσης
στηρίζει τις τιμές των ακινήτων. Παρόλα αυτά, η
ΚΤΚ υπογραμμίζει ότι το μέλλον του τομέα προβλέπεται αβέβαιο εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων
που προέρχονται τόσο από την επίδραση της πανδημίας όσο και από άλλους παράγοντες όπως την
διακοπή του Προγράμματος των Πολιτογραφήσεων
και την προβλεπόμενη επιτάχυνση των εκποιήσεων.
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων σε παγκύπρια βάση,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, παρουσίασαν ετήσια μείωση 23,9% για την περίοδο Ιανουάριου - Οκτωβρίου 2020. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί
σε ετήσιες μειώσεις 16,1% και 33,8% στις πωλήσεις
σε ντόπιους και ξένους, αντίστοιχα, ενώ σε επίπεδο
επαρχίας, η μόνη επαρχία που παρουσίασε ετήσια
αύξηση κατά την εν λόγω περίοδο ήταν η Λευκωσία (3,1%), η οποία μάλιστα οφείλεται σε αύξηση
στις αγορές από ντόπιους (8,9%), ενώ οι υπόλοιπες
επαρχίες κατέγραψαν μείωση στα πωλητήρια έγγραφα τόσο για ντόπιους όσο και για ξένους.
Βάσει του οικονομικού δελτίου της Κεντρικής οι διαφοροποιήσεις στις αυξήσεις ανά τύπο κατοικιών
(οικίες και διαμερίσματα) και ανά επαρχία που καταγράφηκαν σε προηγούμενα τρίμηνα συνεχίστηκαν
εν μέρει και κατά τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2020,

με τις τιμές διαμερισμάτων στη Λεμεσό να καταγράφουν μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σε σχέση με
τις υπόλοιπες επαρχίες. Αντίθετα, όπως αναφέρει,
οι ετήσιες αυξήσεις στις τιμές διαμερισμάτων στην
επαρχία Λάρνακας παρουσίασαν σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.

Κάτω 15% για καταστήματα

Σύμφωνα με έρευνα και εκτιμήσεις της εταιρείας
«Δανός και Συνεργάτες», η επαγγελματική στέγη, κυρίως τα καταστήματα λιανικής και εστίασης,
είναι αυτή που συνεχίζει να δέχεται τις επιπτώσεις
του COVID-19. Όπως αναφέρει σχετική έρευνα της
εταιρείας για τις τιμές, τα ενοίκια και τις αποδόσεις
των καταστημάτων, "όπως εξελίσσεται η πανδημία
θα υπάρξουν εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα του λιανικού εμπορίου που θα κλείσουν, αν δεν
υπάρξει άμεσα ουσιαστική κρατική στήριξη".
Παρομοίως οι τουριστικές μονάδες και συναφή δραστηριότητες. Η μείωση ενοικίων των καταστημάτων,
ακόμα και στα νέα συμβόλαια μετά την εξομάλυνση
της κατάστασης, εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου
το 15%, ενώ σε δρόμους που είναι «πρώτης προβολής» η πτώση αναμένεται να φτάσει μέχρι και
20%. Από την άλλη, η αυξημένη ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κοντά όμως στις αγορές λιανικής
αναμένεται να διευρυνθεί και να διατηρήσει τις τιμές
σε ικανοποιητικά επίπεδα και σταθερά στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα.

Επίσης, μικρή ή καθόλου πτώση ενοικίων εκτιμάται ότι θα σημειώσουν τα ακίνητα, που μεταξύ των
άλλων, θα διαθέτουν μικρούς σχετικά εκθεσιακούς
χώρους πωλήσεων αλλά και μεγαλύτερους χώρους
αποθήκευσης σε ενιαία λειτουργικότητα».
Ανάλογο κλίμα μειώσεων εκτιμάται από την εταιρεία,
ότι θα επικρατήσει και στους επαγγελματικούς χώρους γραφείων. Όπως τονίζει, «η πανδημική κρίση
αναμένεται να προκαλέσει αφενός απώλεια θέσεων
εργασίας και αφετέρου αλλαγές στον τρόπο εργασίας, με την εξ αποστάσεως εργασία να κερδίζει
περισσότερό έδαφος. Βέβαια, θεωρείται ότι θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να καθοριστεί
ποιοι και πόσοι εργαζόμενοι, αλλά και με ποια μορφή
εργασιακής σχέσης θα συνεχίσουν να δουλεύουν».
Όσον αφορά τα μισθώματα στις αστικές κατοικίες
και στα διαμερίσματα, η «Δανός» εκτιμά ότι «δεν θα
υπάρξουν μεγάλες μειώσεις και θα μείνουν ανθεκτικά στη ζήτηση όπως στα προ πανδημικής κρίσης επίπεδα, εκτός κάποιων περιπτώσεων, όπου υπολογίζεται μείωση της τάξης του 15%. Αυτό που θα αλλάξει
εκτιμάται ότι θα είναι η βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου Airbnb), η οποία είχε ήδη αρχίσει να υποχωρεί
λόγω Covid- 19. Από την άλλη πλευρά, η «Δανός»
τονίζει ότι ίσως παρατηρηθεί μικρή αύξηση στη ζήτηση κατοικιών, οι οποίες στο άμεσο μέλλον θα είναι
«προσαρμοσμένες» στον Covid-19. Η πανδημία και
γενικότερα το «lockdown» έδειξαν τη σημασία μιας
κατοικίας για τα μέλη μιας οικογένειας, η οποία ενδείκνυται να εξασφαλίζει άνετους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί απρόσκοπτα
τις εργασίες και ενδιαφέροντά του.

Ακίνητα

ΘΕΜΑΤΑ

Φεβρουάριος 2021
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Στην Κύπρο η μικρότερη
πτώση στις τιμές
κατοικιών στην Ευρωζώνη

Τ

η μικρότερη πτώση στις τιμές κατοικιών
έχει η Κύπρος σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, με βάση το ακραίο
σενάριο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τις
συστημικές κυπριακές τράπεζες. To τεστ αντοχής
των ευρωπαϊκών τραπεζών που ξεκίνησε από την
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking
Authority), το πρώτο που πραγματοποιείται εν μέσω
της πανδημίας του κορωνοϊού, δείχνει ότι η μείωση
των τιμών στα ακίνητα είναι ελεγχόμενη σε σχέση με
την υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική και RCB Bank θα περάσουν με την ηπιότερη
πτώση τιμών στην Ευρωζώνη την άσκηση αντοχής.
Οι τιμές κατοικιών σωρευτικά θα έχουν πτώση 4,1%,
την περίοδο 2021-2023 (1,7%, 2% και 0,4% για
κάθε χρονιά), τη μικρότερη στην Ευρωζώνη αλλά
και στο σύνολο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα σωρευτικά η πτώση των τιμών στις κατοικίες στην ευρωζώνη από το 2021 έως το 2023, υπολογίζεται από την
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ότι θα είναι 16,6% και
στο σύνολο της Ευρώπης θα είναι 17%.
Στην Ελλάδα η πτώση στις τιμές ακινήτων υπολογίζεται ότι με βάση το ακραίο σενάριο θα είναι 5,8%
το 2021, 3,1% το 2022 και 1,3% το 2023. Στην Πορτογαλία οι τεχνοκράτες της ΕΤΑ έχουν υπολογίσει
ότι στο ακραίο σενάριο η πτώση στις τιμές κατοικιών
θα είναι 19,1% την περίοδο 2021 -2023. Τη δεύτερη
μεγαλύτερη πτώση στην πρόβλεψη της ΕΤΑ έχει το
Λουξεμβούργο. Οι συστημικές τράπεζες θα περάσουν το ακραίο σενάριο με πτώση 4,7% το 2021,
15,4% το 2022 και 10,9% το 2023 (σωρευτικά
31%). Για το βελγικό συστημικό τραπεζικό σύστημα

η πτώση τιμών κατοικιών στο ακραίο σενάριο υπολογίζεται σωρευτικά στο 30,1% (6,1% το 2021, 13,9%
το 2022 και 10,1% το 2023).
Οι συστημικές τράπεζες της Ισπανίας θα περάσουν
το ακραίο τεστ με πτώση στις τιμές ακινήτων 6,3%
το 2021, 7,4% το 2022 και 4,3% το 2023. Στην Γερμανία η πτώση στις τιμές ακινήτων προβλέπεται
από τους τεχνοκράτες της ΕΤΑ ότι θα είναι 2,9% το
2021, 10,1% το 2022 και 6,6% το 2023. Στην Ιρλανδία οι τιμές κατοικιών αναμένεται να μειωθούν 7,1%
το 2021, 4% το 2022 και 2,7% το 2023.
Εκεί όμως που φαίνεται ότι τα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών θα δοκιμαστούν πιο έντονα στο ακραίο
σενάριο, είναι στα εμπορικά ακίνητα. Στην ευρωζώνη η πτώση υπολογίζεται 17,2% το 2021, 12,5% το
2022 και 4,7% το 2023. Στο σύνολο της Ευρώπης
η μείωση στις τιμές υπολογίζεται 17,4% το 2021,
12,6% το 2022 και 4,8% το 2023. Για την Κύπρο οι
τιμές των εμπορικών ακινήτων υπολογίζεται ότι με
βάση το ακραίο σενάριο θα είναι 10,2% το 2021,
6,8% το 2022 και 2,4% το 2023. Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες θα περάσουν την άσκηση προσομοίωσης με πτώση στις τιμές των εμπορικών
13,4% το 2021, 9,3% το 2022 και 3,4% το 2023.
Οι συστημικές τράπεζες του Βελγίου θα υποστούν
τεστ με πτώση στα εμπορικά ακίνητα 20% το 2021,
15% το 2022 και 5,9% το 2023. Στην Γερμανία η
πτώση στο ακραίο σενάριο υπολογίζεται 17,3% το
2021, 12,6% το 2022 και 4,8% το 2023. Στο Λουξεμβούργο οι τεχνοκράτες της ΕΤΑ υπολογίζουν ότι
η πτώση θα είναι 18,4% το 2021, 13,5% το 2022 και
5,2% το 2023.

Διευκρινίσεις από ΚΟΑΓ για τις 32
οικιστικές μονάδες στη Λάρνακα

Δ

ιευκρινίσεις δίνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) για το έργο ανέγερσης 32 οικιστικών μονάδων στη Λάρνακα.
Σε γραπτή ανακοίνωση του ο ΚΟΑΓ αναφέρει ότι «το έργο ανέγερσης 32 οικιστικών μονάδων στην ενορία Αγίου Νικολάου Λάρνακας προωθείται αποκλειστικά από τον Κυπριακό Οργανισμό
Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) μετά από απόφαση που έλαβε προ μηνών το Διοικητικό του Συμβούλιο. Η
απόφαση έχει γνωστοποιηθεί με διάφορους τρόπους εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ πρόσφατα έχουν
δημοσιοποιηθεί και τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού».
Προστίθεται ότι η γη στην οποία θα ανεγερθούν οι μονάδες είναι ιδιοκτησίας του ΚΟΑΓ.
«Μέρος των μονάδων θα διατεθούν ως προσιτή στέγη στα μέτρια αμειβόμενα νοικοκυριά, ενώ το
υπόλοιπο των μονάδων θα διατεθεί με το πρωτοποριακό πρόγραμμα του προσιτού ενοικίου σε χαμηλά αμειβόμενα νοικοκυριά», σημειώνεται.
Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι για το συγκεκριμένο έργο, η συμβολή του Δήμου Λάρνακας περιορίζεται στον ρόλο του ως Αρμόδια Αρχή, σχετικά με την αδειοδότηση της ανάπτυξης.
Ακόμα ο ΚΟΑΓ σημειώνει πως «παραμένοντας πιστοί στη δέσμευση μας, όπως αυτή έχει εκφραστεί
προ διετίας, για συνεργασία με όσους Δήμους επιθυμούν να προχωρήσουμε σε από κοινού αναπτύξεις, είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε όλες τις προτάσεις που θα τεθούν ενώπιον μας».
Προστίθεται ακόμα πως «το παράδειγμα της συνεργασίας του Οργανισμού με τον Δήμο Λεμεσού,
για την από κοινού ανάπτυξη 600 οικιστικών μονάδων, ευελπιστούμε να αποδειχθεί μόνο η αρχή για
παρόμοιες συνεργασίες που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην άμβλυνση του οικιστικού προβλήματος στην Κύπρο».
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ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

Υποδομές για το «αύριο»
κτίζει ο Δήμος Λεμεσού

Μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση
Π
των αδειών οικοδομής

Κ

ΡΑΥΓΗ απόγνωσης εκπέμπουν οι εργολάβοι οικοδομών σ’ ό,τι αφορά το χρόνο
που απαιτείται για την έκδοση των αδειών οικοδομής.
Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην έκδοση των αδειών οικοδομής, οι
οποίες σε κάποιους δήμους είναι πολύμηνες και
αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες των έργων, αλλά και
τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να ξεκινούν
την ανέγερση των οικοδομών τους χωρίς να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια.
Με αυτά τα δεδομένα μήνυμα απόγνωσης εκπέμπει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), στην πολιτεία σχετικά με
τις πρόσφατες συζητήσεις της κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με
τος αρμοδιότητες και καθήκοντα που έχουν οι δήμοι ως οικοδομικές αρχές.
Η Ομοσπονδία υποστηρίζει πως η ανάπτυξη είναι
απόλυτα συνυφασμένη με την κατασκευαστική βιομηχανία, αλλά και την οικοδομική δραστηριότητα
«και δυστυχώς δυσχεραίνεται από τις τρέχουσες,
δαιδαλώδεις και δυσκίνητες διαδικασίες που συνεχίζει να εφαρμόζει η πολιτεία στον τομέα του
ελέγχου και της έκδοσης των απαιτούμενων πολεοδομικών εγκρίσεων και αδειών οικοδομής».
Η ΟΣΕΟΚ κατακρίνει τις υπερβολικά μεγάλες
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση
των αδειών οικοδομής, οι οποίες αναφέρει σε κάποιους δήμους είναι πολύμηνες και αναγκάζουν
τους ιδιοκτήτες των έργων, αλλά και τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να ξεκινούν την ανέγερση των οικοδομών τους, χωρίς προηγουμένως να
εξασφαλίσουν την απαραίτητη βάσει του νόμου,
άδεια οικοδομής με όλα τα συνεπακόλουθα. «Θεωρούμε ότι η Κύπρος κατέχει το επιστημονικό
υπόβαθρο, αλλά και την τεχνογνωσία για να μπορέσει να απλοποιήσει τις τρέχουσες διαδικασίες
και να δώσει την ανάλογη ώθηση στον κατασκευ-

Σ

Όπως είπε ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία, μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου οι τράπεζες απέστειλαν στο Υπουργείο Εργασίας 5.546 αιτήσεις για
ένταξη στο Σχέδιο Εστία, από τις συνολικά περίπου
6.381 αιτήσεις (αξίας περίπου €1,9 δισεκατομμυρίων) που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και απομένουν πλέον
να αποσταλούν από τις τράπεζες στον αρμόδιο
φορέα του Υπουργείου Εργασίας, συνολικά 835
αιτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις αρχές
Ιανουαρίου μέχρι σήμερα οι τράπεζες απέστειλαν
στον αρμόδιο Φορέα του Υπουργείου Εργασίας
επιπλέον 379 αιτήσεις, ενώ την ίδια περίοδο ο Φορέας απέστειλε επιπλέον 700 επιστολές σε αιτητές που κατέθεσαν αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο.
Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις 5.546 αιτήσεις που
έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία του από τις
τράπεζες μέχρι σήμερα, ο κ. Σαββίδης είπε ότι οι

αρά την πανδημία και λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, οι εργασίες
ανάπλασης των Δημοτικών Κατοικιών στην

οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου, αλλά και το έργο για τη
δημιουργία Κέντρου Ενασχόλησης Ενηλικών στην οδό Φιλελλήνων, συνεχίζονται με πλήρεις ρυθμούς.

Αμφότερα τα έργα, που συγχρηματοδοτούνται από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούν κανονικά και εκτιμάται
ότι θα υλοποιηθούν εντός του προβλεπόμενου χρονοδι-

αγράμματος, περίπου σε ένα χρόνο, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη για τις περιοχές και συμβάλλοντας στην

κοινωνική συνοχή των κατοίκων αλλά και στην ευρύτερη
αναβάθμιση του αστικού προϊόντος.

Ειδικότερα, οι πολυκατοικίες της οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου, οι οποίες αποτελούν μνημεία ιστορικής και

αρχιτεκτονικής σημασίας ως οι πρώτες παρεμβάσεις κοι-

νωνικής πολιτικής του Δήμου, μετά την αποκατάσταση
τους (συνολικού κόστους σχεδόν €4 εκατ.) θα αξιοποιη-

θούν ως κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές. Στα νέα
κτήρια θα λειτουργήσουν Συμβουλευτικό Κέντρο, Κέντρο

Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρο Νεότητας, δίνοντας συνέχεια στην ενεργή και διαχρονική
αστικό κλάδο και κατ’ επέκταση στην οικονομία»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανάγκη μεταρρύθμισης

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου, αναφέρει πως νιώθει την υποχρέωση,
τόσο προς τα εγγεγραμμένα μέλη της, όσο και
στην κοινωνία γενικότερα να πράξει ό,τι είναι εφικτό, έτσι ώστε να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη να εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες για την αδειοδότηση των έργων και αναπτύξεων που τα μέλη της αναλαμβάνουν να ανεγείρουν.
«Είναι πλέον πασιφανές ότι ένας από τους τελευταίους πυλώνες στήριξης της κυπριακής οικονομίας, ειδικά κάτω από τις τρέχουσες δύσκολες
οικονομικά συνθήκες, είναι η ‘κατασκευαστική βι-

ομηχανία’. Οι όποιες κινήσεις απλούστευσης των
διαδικασιών λειτουργίας της, θα πρέπει να αποτελούν μονόδρομο για την πολιτεία», σημειώνεται.
Καλεί, παράλληλα, σε επίσπευση των διαδικασιών
αδειοδότησης, αλλά και ελέγχου της ανάπτυξης,

που αποτελούν σημαντικό στοιχείο της «κρίσιμης
διαδρομής» του έργου που ονομάζεται «Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η οικοδομική βιομηχανία έχει πληγεί αρκετά τους

τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα με την κατάργηση

του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, αλλά
και την εξάπλωση του κορωνοϊού οδηγώντας πολ-

λές επιχειρήσεις να απολύσουν εργαζομένους, να
παγώσουν και να αναβάλουν έργα.

Πράσινο φως σε 338 αιτήσεις
για το ΕΣΤΙΑ

τις 338 ανήλθαν οι αιτητές που έλαβαν
μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου επιστολή
έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ,
ενώ 340 αιτήσεις βρίσκονται στην διαδικασία
έγκρισης, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μάριος
Σαββίδης. Επιπλέον, ανέφερε πως υπολείπονται
ακόμη να αποσταλούν από τις τράπεζες στον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Εργασίας συνολικά
835 αιτήσεις δανειοληπτών για συμμετοχή στο
ΕΣΤΙΑ, ενώ σημείωσε ότι γύρω στις 200 αιτήσεις
επιστρέφονται εβδομαδιαία στις τράπεζες, γιατί
δεν είναι συμπληρωμένες σωστά. Εξέφρασε την
εκτίμηση ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου οι τράπεζες θα έχουν ολοκληρώσει την αποστολή όλων
των αιτήσεων.
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παρεμβατικότητα της δημοτικής αρχής Με τη δημιουργία

των νέων χώρων, εκτός του ότι θα αυξηθεί η κοινωνική

υποδομή της περιοχής, αναμένεται ότι θα αυξηθεί και η
επισκεψιμότητα σε κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Στην οδό Φιλελλήνων

Όσον αφορά το Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, που θα

φιλοξενηθεί στην οδό Φιλελλήνων, έργο κόστους €1,5
εκατ., αναμένεται ότι θα βελτιώσει τις παρεχόμενες

δημοτικές υπηρεσίες στα άτομα τρίτης ηλικίας, και θα
ενισχύσει τον εθελοντισμό, όχι μόνο όσων παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και των ίδιων των

χρηστών. Στους χώρους θα μπορούν να εξυπηρετούνται
οι χρήστες για: διοργάνωση εκθέσεων, θεατρικών παρα-

στάσεων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, προβολών και άλλων
δραστηριοτήτων όπως εκπαίδευση μουσικής, θεάτρου,
χορού, γυμναστικής, διδασκαλίας καλών τεχνών (ζωγραφικής γλυπτικής, χειροτεχνίας κλπ) και άλλα. Με αυτό

τον τρόπο, ενισχύεται ο πολιτισμός, μια βασική προτεραιότητα του Δήμου, η οποία δίνει ώθηση στον καθολικός

σχεδιασμός, την προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων
υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και

υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση όλης της Λεμεσού
ως πολιτιστική μητρόπολη. Δέον να σημειωθεί ότι στην
ίδια περιοχή, ήδη έχει γίνει η ανάπλαση της δημόσιας

πλατείας συνολικού εμβαδού 4.300 τετραγωνικών μέτρων, έργο το οποίο επίσης συγχρηματοδοτείται από τα
ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το οποίο έχει παραδοθεί στο κοινό τον περασμένο Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται συναφώς ότι συνεχίζονται οι εργασίες στα
συγχρηματοδοτούμενα έργα της ανάπλασης της οδού
Μισιαούλη και Καβάζογλου, της δημιουργία «Πράσι-

νου Περιπάτου» στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, της

επέκτασης του Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη και της δη-

Άλλες 340 αιτήσεις είναι στη διαδικασία έγκρισης
από το Υπουργείο Εργασίας
3.473 είναι πλήρεις αιτήσεις, οι 1.566 ημιτελείς
και οι 58 έχουν αποσυρθεί, ενώ 449 αιτήσεις αφορούν ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα σταλούν
για έγκριση ή απόρριψη στην ειδική επιτροπή που
απαρτίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Επιπρόσθετα, ο Προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία
είπε στο ΚΥΠΕ ότι μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία του
έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εξέτασης και
απέστειλε γύρω στις 2.380 επιστολές σε αιτητές
του Σχεδίου Εστία, εκ των οποίων οι 338 αφορούν
επιστολές έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο και οι
υπόλοιπες επιστολές απόρριψης. Πρόσθεσε ότι
στη διαδικασία έγκρισης βρίσκονται σήμερα 340
αιτήσεις, πέραν των 338 που έχουν ήδη λάβει
επιστολή τελικής έγκρισης. Επιπλέον, ανέφερε
ότι συνολικά 679 αιτήσεις για ένταξη στο Εστία

μιουργίας Κέντρου Καινοτομίας στην οδό Φραγκλίνου
Ρούσβελτ, ενώ τον περασμένο μήνα, ολοκληρώθηκε η
ανάπλαση της Πλατείας Αναγέννησης, η οποία βρίσκεται
παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβάζογλου.

θα αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών για
περαιτέρω χειρισμό τους, προσθέτοντας ότι από
αυτές, 585 αιτήσεις αφορούν μη βιώσιμους οικονομικά δανειολήπτες και επιλέξιμους για το Σχέδιο, ενώ 94 αιτήσεις αφορούν δάνεια που έτυχαν
αναδιάρθρωσης πριν την εφαρμογή του Σχεδίου.

Άλλα έργα

Αναφορικά με τις 94 αιτήσεις, ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι στο Σχέδιο Εστία δεν προβλέπονται δάνεια τα οποία έτυχαν αναδιάρθρωσης πριν την
εφαρμογή του Σχεδίου και το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εξετάσει χωριστά αυτές τις
υποθέσεις. Ο κ. Σαββίδης είπε ακόμη στο ΚΥΠΕ
ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί θα πρέπει
να επιβεβαιωθούν αρκετά στοιχεία του αιτητή και
σημείωσε πως σε αυτή την διαδικασία εμπλέκονται εννέα οργανισμοί.

ωργίου Αβέρωφ παρά την οδό Σπερχειού (γνωστό στους

Επίσης, μέχρι το τέλος του χρόνου θα προσφοροδοτηθεί
για κατασκευή το σημαντικό έργο της ανάπλασης του
ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας, ενώ έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Αγίου
Ιωάννη σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο, δυτικά της οδού Γε-

Λεμεσιανούς ως «Γήπεδο του Αετού»). Παράλληλα, προχωρούν οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία δύο Περιβαλλο-

ντικών Γειτονιών στον Άγιο Σπυρίδωνα και στην περιοχή
Ομόνοια – Ζακάκι, ενώ θα ακολουθήσει η Περιβαλλοντι-

κή Γειτονιά στον Άγιο Νικόλα και οι υπόλοιπες συνοικίες
με στόχο να απλωθεί η αναπτυξιακή δυναμική καθολικά
και ολοκληρωμένα σε όλο τον ιστό της Λεμεσού.

Ακίνητα
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Συνολικής αξίας 65.796 .910 ευρώ

Πρώτη η Λεμεσός με 329 υποθήκες
Π
τον περασμένο Ιανουάριο

Λ

ευκωσία και Λεμεσός είχαν τη μερίδα του λέοντος στις
υποθηκεύσεις τον περασμένο Γενάρη, με τη Λεμεσό να
έχει ένα προβάδισμα περίπου 1.6 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Γενάρη στη Λεμεσό είχαμε 329 υποθήκες, συνολικής αξίας 5.796.918 ευρώ και στη Λευκωσία 427, συνολικής αξίας 64.187.126 ευρώ.
Ακολουθεί η Λάρνακα με 131 υποθήκες και 44.152.859 ευρώ και
η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου με 57 υποθήκες, συνολικής αξίας
13.488.427 ευρώ.
Στην τελευταία θέση η Πάφος με 132 υποθήκες, συνολικής αξίας
11.528.289 ευρώ.
Συνολικά τον Γενάρη είχαμε 1076 υποθήκες συνολικής αξίας
199.153.619 ευρώ.
Να τονίσουμε ότι τον περασμένο Γενάρη του 2020 είχαμε 1063 υποθήκες συνολικής αξίας 202.141.629 ευρώ, δηλαδή, τον Γενάρη του
2021, είχαμε μικρή μείωση.
Τεράστια ήταν η μείωση σε σχέση με τον Δεκέμβρη του 2020, όπου
είχαμε 1644 υποθήκες, συνολικής αξίας 282.635.956 ευρώ.

Τη μερίδα του λέοντος κατέχει η Πάφος

Εκατοντάδες τουρκοκυπριακά
ακίνητα στις τοπικές αρχές
Μ

ε πρώτη πόλη την
Πάφο, εκατοντάδες είναι τα τουρκοκυπριακά
ακίνητα που διαχειρίζονται οι δήμοι.
Συγκεκριμένα, δεκάδες τοπικές Αρχές σε όλες τις επαρχίες, πλην της
ελεύθερης Αμμοχώστου, κατέχουν
και αξιοποιούν εκατοντάδες τουρκοκυπριακά τεμάχια γης ή και κτήρια, όπως προκύπτει από απάντηση
του υπουργείου Εσωτερικών στην
πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτή
του ΑΚΕΛ Ελένη Μαύρου. Τις περισσότερες τουρκοκυπριακές περιουσίες αξιοποιεί ο Δήμος Πάφου,
ενώ σε επαρχιακό επίπεδο (περιλαμβανομένων και των κοινοτήτων)
τα περισσότερα ακίνητα αξιοποιούν
τοπικές Αρχές στην επαρχία Λάρνακας. Όσον αφορά τις επαρχίες, η
Λάρνακα αξιοποιεί 198 περιουσίες,
η Πάφος 145, η Λεμεσός 62 και η
Λευκωσία 30.
Μεμονωμένα, ο Δήμος Πάφου κατέχει 54 τουρκοκυπριακές περιουσίες ενώ 8 περιουσίες αξιοποιεί
ο Δήμος Λευκωσίας, 3 ο Δήμος
Λευκάρων, 4 ο Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, 11 η Λάρνακα, τέσσερις η Γεροσκήπου, ενώ άλλες
τοπικές Αρχές αξιοποιούν κυρίως
μονοψήφιο αριθμό περιουσιών. Σημειώνεται, πως σε κάποιες τουρκοκυπριακές περιουσίες κτίστηκαν
ολόκληροι συνοικισμοί. Σε γενικές
γραμμές και όπως προκύπτει από
τα έγγραφα των τουρκοκυπριακών
περιουσιών, οι τουρκοκυπριακές
περιουσίες που τυγχάνουν αξιοποίησης από τοπικές Αρχές έχουν τις
ακόλουθες χρήσεις:
Δημόσια χρήση, τοπιοτέχνηση,
σημείο θέας, εξωραϊσπκό έργο,
πλατεία, ανάπλαση ανοικτών χώρων, πάρκο, χώρος στάθμευσης
στέγαση νεοφυών εταιρειών, στέ-

γαση υπηρεσιών του δήμου, σπίτι
εθελοντή, ξενώνας, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επίσημη
πύλη πολυχώρου ΑΗΚ, κατάστημα
ειδών λαϊκής παράδοσης, λαϊκή
αγορά, λαχαναγορά και χώρος
εξωραϊσμού, χώρος πρασίνου,
παιδότοπος, πλατειακός χώρος,
ανάπλαση και ανάδειξη ψαροχωριού, ανόρυξη γεώτρησης, πάρκο,
χώρος πρασίνου σνακ-μπαρ, σχολή
εικαστικών τεχνών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος για ανάγκες
πολιτιστικού χωριού, δαπεδόστρωση και βελτίωση οδικού δικτύου,
δρόμοι, πεζοδρόμια, χώρος ανέγερσης μνημείου, μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές

και κατεδαφίσεις, μουσείο, χώρος
ξεκούρασης επισκεπτών, γραφείο,
βρύση, ντεπόζιτο, αλσύλλιο, πράσινο σημείο, αποθήκη, πλατειακός
χώρος εκδηλώσεων, νερό-μυλοι
/ αποκατάσταση, κοινοτικός ξενώνας, παιδική χαρά, ανάπλαση
ανοικτών χώρων, τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων, γήπεδο αθλοπαιδιών, κ.α.

Συνολικά 20.621 χρήστες

Όσον αφορά γενικότερα τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, αυτές αξιοποιούνται από 20.621 χρήστες εκ
των οποίων οι 17.836 πρόσφυγες ή
ποσοστό 86,5% ενώ οι 2.785 ή ποσοστό 13,5% μη εκτοπισθέντες.

Από τα τουρκοκυπριακά ακίνητα,
οι μόνιμες κατοικίες ανέρχονται σε
4.851, οι εξοχικές κατοικίες και οι
παρακείμενοι εξωραϊστικοί χώροι
είναι 1.652, οι ανεγερθείσες κατοικίες σε τουρκοκυπριακή γη είναι 292, οι επαγγελματικές στέγες
1.826, οι γεωργικοί κλήροι 52.382,
οι χώροι δημόσιας ωφελείας 414,
τα σχολεία είναι 36, ενώ υπάρχουν
και 226 τεμένη και 1.567 ακίνητα
του ΕΦΚΑΦ.
Η ολική έκταση των τουρκοκυπριακών περιουσιών ανέρχεται στα
600.000 δεκάρια (450.000 σκάλες)
που αντιπροσωπεύει το 14,33% της
έκτασης γης των ελεύθερων περιοχών.
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Έργα εκατομμυρίων
στην Κύπρο το 2021

ενήντα έργα υποδομής σε όλη την Κύπρο συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021,
χωρίς να σημαίνει ότι θα προωθηθούν όλα εντός
του νέου έτους. Έργα κατασκευής δρόμων σε διάφορες
επαρχίες, σχολεία, υποδομές μεταφοράς νερού και επιδιορθώσεις υφιστάμενων οικοδομών συνθέτουν μερικά από τα
αναπτυξιακά έργα.
Το έργο με το ψηλότερο κόστος που βρίσκεται πρώτο στον
κατάλογο είναι η ανέγερση του νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, έναντι €96,39 εκατ. Τη δεκάδα έργων υποδομής με το ψηλότερο κόστος συμπληρώνουν: Κατασκευή
δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς €86,84 εκατ., κατασκευή αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου €83 εκατ.,
κατασκευή τμήματος του δρόμου Ανάγιας - Καλού Χωριού
Κλήρου €72,59 εκατ., κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Φάση Α΄ €72,28 εκατ., ανέγερση
νέου κτηρίου γενικού χημείου €63 εκατ., μεταφορά νερού
από τη μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού στη μείζονα Λευκωσία (Φάσεις 3+4) €40,50 εκατ., κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Σαϊττά, Φάση Α΄€31,08 εκατ., κεντρικά
γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας €22
εκατ., στέγαση των επαρχιακών γραφείων του ενοποιημένου
Τμήματος Φορολογίας στη Λευκωσία €19,50 εκατ.
Τον κατάλογο με έργα υποδομής συμπληρώνουν η βελτίωση
αξιοπιστίας του συστήματος παροχής πόσιμου νερού (έργο
«Κοκκινόκρεμμος») για το Παραλίμνι, την Αγία Νάπα, τη Δερύνεια και τη Σωτήρα, για ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών
- Φάση 3 €18 εκατ., κατασκευή οδικού δικτύου βιομηχανικής/
ενεργειακής περιοχής στο Βασιλικό €17,50 εκατ., βελτίωση
του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας, Φάση Γ' €15
εκατ., βελτίωση του δρόμου Σωτήρας – Δερύνειας και αντικατάσταση του αμιάντινου αγωγού ύδρευσης με αντίστοιχο
μεταλλικό €13 εκατ., εφαρμογή του σχεδίου για την αειφορική διαχείριση του εθνικού δασικού πάρκου Ακάμα €12,19
εκατ., δημιουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης για αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στην επαρχία Πάφου €12 εκατ.

Τα... φθηνά!

Τα έργα υποδομής, η αξία των οποίων είναι κάτω από €10
εκατ., είναι: Ανέγερση νέας τεχνικής σχολής «Αγίου Λαζάρου» στον Δήμο Λάρνακας €9,30 εκατ., βελτίωση δρόμου
που συνδέει τις κοινότητες Ακρούντας – Διερώνας – Αρακαπά €8,20 εκατ., οδικό δίκτυο για το νέο γήπεδο της Λεμεσού
€8 εκατ., ανάπλαση και αναβάθμιση της οδού «Τσερίου»
στον δήμο Στροβόλου €8 εκατ., αναδόμηση και αποκατάσταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου στον Δήμο Λευκωσίας
€7,80 εκατ., κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου Γερμασόγειας - Φάση Α΄€7,10 εκατ., κατασκευαστικά σχέδια του
πολεοδομικού έργου για το οδικό δίκτυο «Κάππαρη» στον
Δήμο Παραλιμνίου €7 εκατ., κατασκευή του δρόμου παράκαμψης του πυρήνα και ανακατασκευή και βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Χαλκάνωρος στο δήμο Ιδαλίου €6,60
εκατ., κατασκευή βόρειου παρακαμπτήριου δρόμου Γεροσκήπου – Φάση Α΄€6,50 εκατ., αναβάθμιση της λεωφόρου
εντός του Δήμου Τσερίου €6,50 εκατ., ανέγερση επαρχιακού δικαστηρίου Αμμοχώστου στον Δήμο Παραλιμνίου €6
εκατ., δημιουργία κυματοθραυστών στην περιοχή Χλώρακας
€5,90 εκατ., αντικατάσταση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου €5,41 εκατ., ανέγερση νέου πυροσβεστικού σταθμού
Λεμεσού €5,30 εκατ., αντικατάσταση Β' δημοτικού σχολείου Ύψωνα €5,25 εκατ., αναβάθμιση γυμνασίου Παραλιμνίου
€5,20 εκατ.
Τα έργα υποδομής με αξία από πέντε εκατομμύρια και κάτω
είναι: Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου «Αποστόλου Λουκά» και του Αναρρωτηρίου «Ερυθρού
Σταυρού» στη Λεμεσό €5 εκατ., κατασκευή του δρόμου που
συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου με την τουριστική περιοχή του δήμου €5 εκατ., αποκατάσταση κτηρίου του παλαιού
Ανωτάτου Δικαστηρίου για στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου €4,90 εκατ., αναδόμηση τεσσάρων πολυκατοικιών στον
κυβερνητικό οικισμό «Αγίου Μάμα» στον Δήμο Λακατάμιας
– Φάση Β' €4,80 εκατ., έργα βελτίωσης της λεωφόρου «Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'» στον Δήμο Γεροσκήπου - Φάση Β'
€4,50 εκατ., δημιουργία και λειτουργία παγκύπριου κέντρου
αίματος συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης κτιριακών
εγκαταστάσεων €4,50 εκατ., αντισεισμική αναβάθμιση και
αντικατάσταση του ΙΖ' Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στον
Δήμο Κάτω Πολεμιδιών €4,10 εκατ.. Τα έργα πιο μικρής αξίας είναι : Ανάπλαση λεωφόρου "Αρχιεπισκόπου Μακαρίου"
στην Κάτω Δευτερά και λεωφόρου "Γρηγόρη Αυξεντίου" στην
Πάνω Δευτερά €3,80 εκατ., ανέγερση δύο νέων πολυκατοικιών και έργα βελτίωσης και αναβάθμισης δέκα πολυκατοικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς «Αποστόλου Λουκά»
και «Αποστόλου Ανδρέα» στον Δήμο Λατσιών €3,75 εκατ.
Επίσης αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς,
κατασκευή Α' Δημοτικού Σχολείου «Αγίου Λαζάρου» στον
Δήμο Λάρνακας, δημιουργία γραμμικού πάρκου στην παλιά
σιδηροδρομική γραμμή στην Κοκκινοτριμιθιά.

Ακίνητα
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Προοπτικές 2021(;)

ιερωτώμαστε αγαπητοί μας αναγνώστες ποιες θα είναι
οι προοπτικές στην αγορά ακινήτων για το νέο έτος του
2021. Ποιος μπορεί να απαντήσει με κάποια σιγουριά
στο θέμα αυτό, όταν εντός του έτους υπάρχουν εξελίξεις στον
τομέα της ευρύτερης οικονομίας;
Το έτος 2021 όσον αφορά τις επενδύσεις
ακινήτων, περιλαμβάνει τις επιδράσεις
του ιού (με τα Κυβερνητικά ταμεία συνεχώς να λιγοστεύουν), την αύξηση της
ανεργίας και την κατρακύλα του τουρισμού και όλα θα έχουν σχέση με την
ύπαρξη/μείωση των κρουσμάτων του ιού
και την πιθανή επιτυχία των νέων εμβολίων. Ανάλογα πότε αυτό θα επιτευχθεί,
θα είναι και οι αρνητικές επιδράσεις
στην οικονομία/αγορά. Ήδη ο αριθμός
των αγοραστών ακινήτων έχει μειωθεί
Του Αντώνη Λοΐζου*
κατά 40% σε σύγκριση με το έτος 2019
και όσο παρατείνεται η κατάσταση της πανδημίας, αναμένουμε
την αύξηση της μείωσης στην ζήτηση.
Το έτος 2021 θα έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές με τα όποια
πολιτικά παζάρια που θα έχουν τις επιδράσεις τους στην οικονομία
αναπόφευκτα.
Αναμένουμε την έγκριση του υποβληθέντος προϋπολογισμού με
τους εκβιασμούς και το πλιάτσικο της οικονομίας.
Εντός του 2021 θα έχουμε και πιθανές εξελίξεις στο πολιτικό μας
θέμα, που άνκαι δεν αναμένουμε τίποτα το συνταρακτικό στην
εξέλιξη του προς επίλυση του θέματος, η αβεβαιότητα της όλης
κατάστασης είναι σίγουρα αρνητική όσον αφορά τις επενδύσεις.
Τι θα είναι η θέση του νεοκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ (κ. Μπάιντεν) και πως θα εξελιχθεί η σχέση μεταξύ της Ε.Ε. και Τουρκίας;
Πως θα εξελιχθεί η βιωσιμότητα του τραπεζιτικού μας συστήματος, με τις συνεχείς παρεμβάσεις της Βουλής και άλλων και μελετήθηκε το ενδεχόμενο ενός νέου Bail In;
Η υπόθεση διαβατηρίων είναι ένα τραγικό θέμα που θα έχει και τις

Ο

ευρύτερες του επιδράσεις στην αγορά, όχι μόνο για τις κατοικίες
ψηλού κόστους, αλλά και άλλα και για έργα υποδομής όπως μαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ.
Η θέση του Γενικού Ελεγκτή, άνκαι όχι άμεσα σχετιζόμενη με την
αγορά ακινήτων, επηρεάζει την όλη κατάσταση με παρενέργειες
στην αγορά, όπως η κατάργηση του νέου δρόμου Πάφου-Πόλης
Χρυσοχούς, τα ερωτήματα που εγείρει για τους επενδυτές του Καζίνου, εκείνο του Wargaming και άλλα και με ποια πλέον σιγουριά
ένας ξένος επενδυτής θα ενδιαφερθεί για την Κύπρο; (μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο νέος επενδυτής του λιμανιού/μαρίνας Λάρνακας).
Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, ιδιαίτερα στον συσχετισμό των πιο
πάνω οικονομικών/πολιτικών/ μικροπολιτικών θεμάτων στις επιδράσεις στα ακίνητα.
Από την άλλη μετά την κατάργηση του Κ.Ε.Π. (ελπίζουμε σύντομα/
άμεσα να ανταποκριθούμε με κάτι νέο) τα €7 δις. που εισέπραξε η πολιτεία από τους ξένους επενδυτές πλούτισαν περισσότερο
ορισμένα δικηγορικά/ελεγκτικά γραφεία, λογιστές και άλλοι, εμφανίζεται τώρα μια νέα πηγή εσωτερικού πλούτου προερχόμενη
λόγω ΓΕΣΥ στον ιατρικό τομέα. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε
ότι γιατρός που εκτελεί εξειδικευμένες εγχειρήσεις, έχει εισόδημα
€30.000/μήνα, ενώ χημεία που περίπου φυτοζωούσαν, τώρα είναι
στα πάνω τους – ίδε και τους 3 οφθαλμίατρους που εισέπραξαν
€700.000 σε 6 μήνες!!
Σε όλον αυτόν τον κυκεώνα της αβεβαιότητας, πως είναι δυνατόν
να προβλεφθεί και η ζήτηση/αγορά ακινήτων;
Αναφερόμενοι στην πιθανή ζήτηση, είμαστε της άποψης (σε αυτό
το στάδιο) ότι η ντόπια αγορά θ α συνεχίσει την δραστηριότητα της
για διαμερίσματα/οικόπεδα/κατοικίες εντός του κέντρου και περιφέρεια των πόλεων, με τις τιμές να διατηρούνται στα επίπεδα του
έτους 2020, ενώ όσο αφορά την ζήτηση από ξένους για τα ψηλού
κόστους ακίνητα, η ζήτηση θα παγώσει. Αυτό ήδη διαφάνηκε από
τώρα με διάφορα έργα που απευθύνονται σε αυτήν την αγορά να
έχουν παγώσει σε αρκετό ποσοστό, ενώ ανησυχούμε και για το
Brexit, που οι αντιδράσεις των Βρετανών αγοραστών που διαμένουν στην Κύπρο είναι να την εγκαταλείψουν, πουλώντας τις εδώ
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κατοικίες τους (ιδιαίτερα στην Πάφο), ενώ σημαντικά θέματα για
αυτήν την κατηγορία αγοραστών, αποτελούν το θέμα των συντάξεων, θέματα ΓΕΣΥ, πληρωμή βίζας για επισκέψεις κλπ.
Η εκτέλεση νέων έργων έχει και αυτή τον ρόλο της στην πιθανή ανακατάταξη της ζήτησης, όπως είναι η ανέγερση των μικρών
boutique hotels στις πόλεις (μάλλον μη βιώσιμα), με την κάθετη
(-80%) μείωση των τουριστών που έχουν την σχέση τους με την
ανυπαρξία αεροπορικής σύνδεσης που είναι σχετική.

Πώς προχωρούμε

Πώς προχωρούμε αγαπητοί μας αναγνώστες με ίσως τις επιπλοκές που θα έχουν τα στάσιμα έργα υπό ανέγερση/μη ανέγερση
μονάδων από ισχνούς οικονομικά developers και ίσως σοβαρές
επιπτώσεις στους χρηματοδότες τέτοιων έργων;
• Διόρθωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Είναι δυνατόν να επιτευχθεί;
• Διόρθωση στις παρανομίες των Τοπικών Αρχών (ίδε άρθρο μας
για εμπλεκόμενα συμφέροντα).
• Άμεση ανταπόκριση σε νέους επενδυτές (ίδε και πρόσφατη διαμαρτυρία ξένου επενδυτή που ζητά και αναμένει την απάντηση
από τις Αρχές για την επένδυση του σε νέο εργοστάσιο μπύρας,
που διαμαρτυρήθηκε με το ανάλογο πλακάζ στην είσοδο του Προεδρικού (ίδε άρθρο μας για μη απαντήσεις από το Δημόσιο). Προσθέτουμε και την μη πληρωμή της πρώτης ταινίας του Olivewood
για μικροπολιτικούς σκοπούς – εάν είναι δυνατόν.
Μας πληροφόρησαν οι ειδικοί της οικονομίας ότι η Κύπρος δεν
πρέπει να βασίζεται στον τουρισμό και υπηρεσίες. Μας έμεινε
όμως και τίποτε άλλο;

Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων,
Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης

Πώς οι γονείς ελέγχουν τα παιδιά
από τον τάφο

πλούτος των περισσότερων Κυπρίων (όσων ακόμα
έχουν) αποτελείται κυρίως από ακίνητα και μετρητά.
Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή αυτός ο πλούτος να περάσει στην επόμενη γενιά, συνήθως γίνονται τρία σημαντικά λάθη, τα
οποία και οικονομικές επιπτώσεις έχουν και ψυχολογική καταπόνηση προκαλούν.
Το πρώτο κλασικό λάθος είναι ότι οι γονείς μεταφέρουν τα ακίνητα στα παιδιά,
χωρίς την οποιαδήποτε προετοιμασία
από μέρους τους. Δηλαδή, βασικά στοιχεία που συνδέονται με ένα ακίνητο,
όπως τα σχετικά έγγραφα, συμβόλαια,
στοιχεία επαγγελματιών που σχετίζονται
με το ακίνητο (αρχιτέκτονας, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος), απουσιάζουν. Αυτόματα, οι γονείς δημιουργούν δυσκολίες στα παιδιά, αντί να τα διευκολύνουν,
Του Παύλου Λοΐζου* μειώνοντας και την αξία των ακινήτων,
ωσότου αυτά τα προβλήματα διευθετηθούν.
Ένα δεύτερο πρόβλημα που βλέπουμε πολύ συχνά, αφορά στην
παραχώρηση ακινήτων τα οποία έχουν πολύ υψηλά έξοδα συντήρησης. Σε βαθμό που οι κληρονόμοι φτάνουν να αναρωτιούνται
αν οι γονείς τους με αυτόν τον τρόπο τους βοηθούν ή τους δημιουργούν νέα εμπόδια. Αυτός είναι και ένας λόγος που πολλές
οικοδομές πέφτουν σε παρακμή, μιας και τα έξοδα ασφάλισης
και συντήρησης τους είναι σημαντικά ψηλότερα από τα εισοδήματα που παράγουν (αν υπάρχουν εισοδήματα). Ένας άλλος λόγος
αφορά το ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν έχουν ούτε την ώρα,
αλλά ούτε τις δεξιότητες για να ασχοληθούν με τη διαχείριση των
ακινήτων. Παλαιότερα, ήταν οι γονείς που αφιέρωναν χρόνο, γιατί
ενδεχομένως αυτή η διαχείριση να δημιουργούσε μέρος των οικογενειακών εσόδων ή να υπήρχαν και οι απαραίτητες υποδομές
για να «βουρούν τα τούφλα πουταπισόν» (π.χ. τα κουτσοδούλια
τα έκαμε ο πατέρας, τη συλλογή των ενοικίων η μητέρα, το καθάρισμα η οικιακή βοηθός, τα βιβλία (?!) ο ξάδελφος, κτλ). Ωστόσο,
όταν τα παιδιά έχουν τις δικές τους εργασίες και δραστηριότητες,
πώς θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και στις νέες υποχρεώσεις;
Είναι κάτι που βλέπουμε συχνά και, στο τέλος της μέρας, αντί η

κληρονομιά να βοηθά, δημιουργεί επιπρόσθετες σκοτούρες, σύγχυση και προβληματισμούς.
Τρίτο και εξίσου σημαντικό πρόβλημα που έχουμε καταγράψει,
αφορά στη συνήθη πρακτική οι γονείς να μεταφέρουν μερίδια των
ακινήτων στα παιδιά. Μπορεί για τους γονείς ο συγκεκριμένος διαχωρισμός να φαίνεται τίμιος (κατ’ ακρίβεια είναι ο τρόπος τους να
γλιτώσουν τον μπελά της συζήτησης με τα παιδιά τους), αλλά πρακτικά δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στα παιδιά, καθώς συνήθως το κάθε ένα έχει διαφορετικές ανάγκες και σχεδιασμούς. Το
ένα παιδί μπορεί να θέλει να πωλήσει το ακίνητο, επειδή χρειάζεται
ρευστό. Το άλλο παιδί μπορεί να θέλει να κρατήσει το ακίνητο
και να το ενοικιάζει, για να αποκτήσει ένα επιπρόσθετο εισόδημα.
Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτές οι διαφωνίες οδηγούν
σε άλλου είδους προβλήματα, τα οποία ξεπερνούν τα οικονομικά
πλαίσια. Ως αποτέλεσμα, οι γονείς αντί να βοηθήσουν τα παιδιά
τους, προκαλούν επιπρόσθετες προστριβές.
Το κερασάκι στην τούρτα αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες οι
γονείς ή άλλοι συγγενείς αποφασίζουν να κληροδοτήσουν τα ακίνητα στα παιδιά τους… υπό όρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα:
«Σου δίνω το ακίνητο αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να το πουλήσεις

γιατί ήταν ανέκαθεν στην οικογένειά μας και σημαίνει πολλά για
εμένα». Ο… άτυχος κληρονόμος φορτώνεται ένα μη ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο με ό,τι έξοδα συνεπάγεται και ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Ο πρόγονος, ήρεμος και μακάριος στον τάφο του,
θεωρεί ότι τον βοήθησε οικονομικά!
Όλοι οι γονείς θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να βελτιώσουν
την οικονομική τους θέση. Πολλές φορές, όμως, στην προσπάθεια
τους αυτή, λειτουργούν βεβιασμένα, χωρίς προετοιμασία και ορθολογιστική σκέψη, με αποτέλεσμα, αντί να βοηθούν την επόμενη
γενιά, στο τέλος την ταλαιπωρούν οικονομικά και ψυχολογικά. Η
παραχώρηση ακινήτων ως κληρονομιά πρέπει να γίνεται με τρόπο
ορθά δομημένο, ώστε να είναι πράγματι ένα δώρο και όχι ένας
μπελάς με υψηλό κόστος.
ΥΓ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και όσοι αγοράζουν οικόπεδα
και σπίτια... για τα κοπελούθκια τους, κοντά στο πατρικό, για να
είναι όλη η οικογένεια κοντά και «να μην τους φύουν». Άσχετα αν
τα κοπελούθκια είναι στο νηπιαγωγείο ακόμα.
* Διευθύνων Σύμβουλος, WiRE FS
pavlos.loizou@wire-fs.com
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Κτήρια και δικαιοσύνη

πως τονίσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, ο εργασιακός χώρος αποτελεί το
άλφα και το ωμέγα στην αποδοτικότητα
των εργαζομένων σε αυτόν τον χώρο. Διότι, όπως και
να το κάνουμε, όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι
ανθρωποκεντρικό, όμορφο, λειτουργικό, ευέλικτο και
παρέχει όλες τις υπηρεσίες, αποπνέει ένα αίσθημα
σεβασμού και ευθύνης
στα άτομα που εργάζονται
και αυτά με τη σειρά τους
αποδίδουν τα μέγιστα,
εντός των δυνατοτήτων
τους.
Ο ιδιωτικός τομέας είναι σε
μια συνεχή αναζήτηση του
τέλειου. Γι’ αυτό και εύκοΤου Ανδρέα Α. Ανδρέου* λα μπορεί να διαπιστώσει
κάποιος πως σχεδόν όλες
οι επιχειρήσεις – ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνται με
την παροχή υπηρεσιών – έχουν ως πρώτο μέλημα τους
την αναβάθμιση του εργασιακού τους περιβάλλοντος
μόλις τα οικονομικά τους το επιτρέψουν. Φυσικά, όπως
άλλωστε ισχύει και στην ενδυματολογία, το χρήμα δεν
σου αγοράζει στυλ και φινέτσα, οπότε και σε αυτή την
περίπτωση ο κάθε ένας δίνει τη δική του προσωπική
ερμηνεία βάζοντας τη δική του σφραγίδα περί στυλ,
αρκετές φορές πετυχημένα, αλλά και πολλές φορές
αποτυχημένα.
Σε τέτοια εγχειρήματα, τα πάντα γίνονται έχοντας κατά
κύριο λόγο δύο πράγματα στο μυαλό: Πρώτο, να δημιουργηθεί ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον για την
ψυχή της επιχείρησης που είναι ο κόσμος που εργάζεται σε αυτήν, και δεύτερο, να κτιστεί μια σωστή εικόνα
στο πελατειακό κοινό της επιχείρησης. Μια εικόνα που
δίνει το επιχειρηματικό στίγμα της επιχείρησης και απο-

πνέει την ανάλογη εμπιστοσύνη. Στον αντίποδα έχουμε
τις κρατικές υπηρεσίες. Παρόλο που αναγνωρίζεται η
διαχρονική πτωτική συνάρτηση της προχειρότητας στο
κρατικό εργασιακό περιβάλλον, εντούτοις αναγνωρίζεται διπλά και τριπλά ο βραδυκίνητος ρυθμός εξάλειψης
του φαινομένου. Υπηρεσίες διάσπαρτες παντού χωρίς
πλάνο, χωρίς εκμετάλλευση συνεργιών, χωρίς λογική εξυπηρέτησης κοινού, χωρίς λογική εξυπηρέτησης
επαγγελματιών, χωρίς ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα,
χωρίς σεβασμό στον κόσμο που εργάζεται εκεί.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική βελτίωση στην περίπτωση κάποιων κρατικών υπηρεσιών που
μεταστεγάστηκαν σε πιο σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και αυτό έγινε αφού αποτάθηκαν στον ιδιωτικό
τομέα θέτοντας πιο αυστηρές προδιαγραφές. Φυσικά,
τα γεωγραφικά κριτήρια που τέθηκαν για μεταστέγαση
αποτελούν μια ξεχωριστή συζήτηση, επειδή κάποιες
περιπτώσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιτυχημένες.
Και ερχόμαστε στον τομέα της Δικαιοσύνης. Τα Επαρχιακά Δικαστήρια, πλην αυτών της Λευκωσίας, εκπέμπουν μια οριακά αποδεκτή εικόνα, παρόλο που με τα
δικά μου κριτήρια – και είμαι σίγουρος πως εκφράζω την

πλειοψηφία – ακόμα και αυτά έχουν περιθώρια σοβαρών βελτιώσεων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο στην πρωτεύουσα ως κτηριακό συγκρότημα αποτελεί μια αξιοπρεπή παρουσία που
αντικειμενικά πληροί την εικόνα που πρέπει να εκπέμπει
ο θεσμός. Οι παραπλήσιες κτηριακές εγκαταστάσεις
που στέγαζαν μέχρι πρότινος το Ανώτατο Δικαστήριο,
τελούν υπό ανακαίνιση και αναβάθμιση και είμαι σίγουρος ότι θα αποτελούν και αυτές μια αξιοπρεπή αναβάθμιση.
Εκείνο που αποτελεί αρνητικό στίγμα και πραγματική
κατάντια είναι το σύμπλεγμα κτηριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και άλλων
Πρωτόδικων Δικαστηρίων. Δεν υπάρχει τίποτα και σε
καμία περίπτωση έστω ένα ελαφρυντικό που να αιτιολογεί την εικόνα που το σύστημα Δικαιοσύνης μας
εκπέμπει μέσω της κατάστασης που συντηρείται για
δεκαετίες τώρα στον χώρο αυτό. Εγώ παρίσταμαι σε
δικαστικές διαδικασίες τα τελευταία είκοσι χρόνια υπό
την ιδιότητά μου ως πραγματογνώμονας εκτιμητής ακινήτων και οι μόνες «βελτιώσεις» που διαπιστώνω είναι
πρώτο η πρόχειρη τέντα που τοποθετήθηκε έξω από το
καφενείο και δεύτερο οι ελεγχόμενοι χώροι στάθμευσης
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για δικαστές και δικηγόρους. Κατά τ’ άλλα δεν έχω τίποτε να παρατηρήσω πέραν του τριτοκοσμικού στάτους
που δεν χρειάζεται κανένα ειδικό για να διαπιστώσει. Και
αυτό μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει η κατηγορία του
τεταρτοκοσμικού στάτους για να αποδοθεί.
Τι να πρωτοπεί κάποιος. Για τα ασυντήρητα, γεμάτα
επεμβάσεις – πλείστες παράτυπες και παράνομες –
αποικιακά κτήρια. Για τα μεταπολεμικά κτήρια που διαλαλούν για το φαγοπότι που στήθηκε σε άλλες εποχές
(βλέπε σχέση κόστους και ποιότητας). Για τα παράθυρα
που είτε δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν. Για τον κλιματισμό
που είναι διακοσμητικό στοιχείο. Για τα φαγωμένα δάπεδα, για τις εκτεθειμένες καλωδιώσεις, τους αργούς
ανελκυστήρες και τα σπασμένα έπιπλα Ή μήπως να
αναφερθεί κάποιος στις τουαλέτες που μόνο χώροι υγιεινής δεν μπορούν να αποκληθούν. Όταν η εντύπωση
είναι τόσο αβασάνιστα αλγεινή για το επίπεδο των κτηριακών εγκαταστάσεων της Δικαιοσύνης πώς είναι δυνατό να αναμένεται οι πολίτες να αισθάνονται πως αυτή
απονέμεται. Πώς είναι δυνατόν να αναμένεται αυτή
να απονέμεται σωστά όταν ο φαινομενικός σεβασμός
προς τους λειτουργούς της – Δικαστές, Δικηγόρους,
Πρωτοκολλητές, Δικαστικούς Υπαλλήλους, Αστυνομικούς κ.λπ – είναι σχεδόν μηδενικός.
Ακούμε για κάποια χρόνια τώρα ότι μπήκε το νερό στ’
αυλάκι για την ανέγερση νέου μεγάρου Επαρχιακών
Δικαστηρίων. Το μόνο νερό που είδαμε είναι αυτό που
μαζεύεται στα προαύλια μόλις βρέξει και χρειάζεσαι
λαστιχένιες μπότες για να διασχίσεις. Ας βάλουμε επιτέλους τις προτεραιότητες μας σε τάξη. Η γυναίκα του
Καίσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια αλλά και να φαίνεται.
Και για χρόνια τώρα οι πολίτες αισθάνονται πως δεν είναι, ενώ είναι σίγουροι πως δεν φαίνεται.			

*Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS CEO, APS
Andreou Property Strategy – Chartered Surveyors
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Παροχή ασφάλειας εξόδων έφεσης

διάδικος που ενάγει ή χρησιμοποιεί
οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία
ενώπιον του δικαστηρίου, περιλαμβανομένης έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όταν προκύπτει από αξιόπιστη μαρτυρία ότι δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα έξοδα
του αντιδίκου αν αυτός
επιτύχει στην υπεράσπιση του, τότε μπορεί
να διαταχθεί να δώσει
ικανοποιητική ασφάλεια
για τα έξοδα αυτά και
η διαδικασία να ανασταλεί μέχρι να δοθεί η
ορισθείσα ασφάλεια ή
αλλιώς θα θεωρείται ότι
έχει εγκαταλειφθεί και
Του Γιώργου Κουκούνη* θα απορριφθεί. Το δικαστήριο έχει διακριτική
ευχέρεια να αποφασίσει
αν θα διατάξει διάδικο στην παροχή ασφάλειας
για τα έξοδα, αφού συνυπολογίσει αφενός την οικονομική αδυναμία του και την αντίστοιχη εύλογη
ανησυχία του αντιδίκου για την κάλυψη των εξόδων του και αφετέρου το δικαίωμα του διάδικου
για πρόσβαση στο δικαστήριο. Η εξισορρόπηση
των παραγόντων αυτών μπορεί να δικαιολογήσει
την άσκηση της διακριτικής εξουσίας του δικαστηρίου υπέρ της έκδοσης διατάγματος για παροχή ασφάλειας για τα έξοδα.

Η
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Το δικαστήριο δεν ενεργεί αυτεπάγγελτα αλλά
κατόπιν αίτησης από μέρους διαδίκου με την
οποία να ζητείται η έκδοση διατάγματος που να
διατάσσει τον άλλο διάδικο μέσα σε τακτή προθεσμία να καταθέσει στο δικαστήριο συγκεκριμένο ποσό ως ικανοποιητική εγγύηση ή ασφάλεια
για τα έξοδα. Συγχρόνως θα πρέπει να ζητείται
και διάταγμα που να αναστέλλει κάθε διαδικασία
μέχρι την κατάθεση της εγγύησης και σε περίπτωση εκπνοής της προθεσμίας που θα θέσει το
δικαστήριο χωρίς να κατατεθεί η εγγύηση, τότε η
αγωγή ή έφεση να θεωρείται ως απορριφθείσα.
Το ύψος των εξόδων πρέπει να είναι εύλογο, γι’
αυτό ενδείκνυται η προεκτίμηση των εξόδων που
αναμένεται να υποστεί ο διάδικος για την υπεράσπιση του με την επισύναψη και καταχώριση
καταλόγου εξόδων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίσει ανάλογα
για το ύψος τους.
Κάτω από ειδικές περιστάσεις είναι δυνατή η
υποβολή αίτησης για παροχή ασφάλειας για τα
έξοδα έφεσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διάδικος που θα επιτύχει δεν θα αποστερηθεί των
εξόδων που θα του επιδικαστούν. Το Ανώτατο
Δικαστήριο εξέτασε ένα τέτοιο αίτημα από τον
εφεσίβλητο ιδιοκτήτη ακινήτου σε έφεση του
πρώην ενοικιαστή, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί διάταγμα έξωσης και απόφαση για οφειλό-

μενα ενοίκια και έξοδα. Διατάχθηκε να πληρώσει
το εξ αποφάσεως χρέος με την καταβολή €500
μηνιαίως και εφεσίβαλε την απόφαση, ισχυριζόμενος εσφαλμένους υπολογισμούς εσόδων και
εξόδων από το πρωτόδικο δικαστήριο. Ήγειρε
ένσταση στην αίτηση, ισχυριζόμενος ότι ο εφεσίβλητος απέτυχε να δείξει τα αναμενόμενα και
πρέποντα για να εγκριθεί το αίτημα, πόσω δε
μάλλον ειδικές περιστάσεις. Μάλιστα, πρόταξε
ότι τυχόν επιτυχία του αιτήματος θα αποτελούσε
για αυτόν άρνηση δικαιοσύνης και άνιση μεταχείριση του.
Το Ανώτατο Δικαστήριο στην ομόφωνη απόφαση του ημερ.15.1.2021 στην Π.Ε. Ε59/2020, που
εξέδωσε ο δικαστής κ. Ν.Γ. Σάντης, ανέφερε ότι
η ουσία των πραγμάτων εστιάζεται στο κατά πόσον τα γεγονότα αποκαλύπτουν ειδικές περιστάσεις δυνάμει της Δ.35 Θ.2 των Περί Πολιτικής
Δικονομίας Θεσμών, ώστε να δικαιολογείται η
ενάσκηση της διακριτικής εξουσίας του Δικαστηρίου υπέρ του αιτήματος, προσθέτοντας ότι το
βάρος απόδειξης για την ύπαρξη τους βαραίνει
τον αιτητή. Τόνισε ότι ο εφεσείοντας δεν έχει
ακόμη πληρώσει το εξ αποφάσεως χρέος του
και ιδίως τα έξοδα, γεγονός που έχει δυνητικώς
αυτόνομη σημασία και συνυπολογίζεται. Δεν παραβλέπεται ότι ο εφεσίβλητος καταχώρησε ήδη
μέμο επί ακίνητης περιουσίας του εφεσείοντα, η
οποία κατ’ ουσία δεν ήταν διαθέσιμη προς εκτέ-
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λεση για το ποσό της ασφάλειας των εξόδων της
έφεσης.
Το δικαστήριο ανέφερε ότι η μη καταβολή από
μέρους του εφεσείοντα οιουδήποτε ποσού έναντι του εξ αποφάσεως χρέους και εξόδων της
πρωτόδικης διαδικασίας, με αυτόν να εφεσιβάλλει μόνο το διάταγμα καταβολής μηνιαίων δόσεων, και ότι το μέμο επί της ακίνητης περιουσίας
του δεν μπορεί να καλύψει το επιζητούμενο ποσό
ασφάλειας ή άλλο μικρότερο ποσό, συνιστούσαν
ειδικές περιστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Δ.35 Θ.2. Επομένως, η επιδιωκόμενη
παροχή ασφάλειας εξόδων είναι αντικειμενικώς δικαιολογημένη και ουδόλως θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως απαγορευτική πρόσβασης του
εφεσείοντα στο Εφετείο. Έχοντας κατά νου τον
προκαταρκτικό κατάλογο με τα υπολογισμένα
έξοδα της έφεσης, τη φύση της έφεσης και το
χρόνο που αναμένεται να συμπληρωθεί, καθόρισε το ποσό της ασφάλειας εξόδων και διέταξε
την κατάθεση του στο Δικαστήριο μέσα σε 40
μέρες, αναστέλλοντας την έφεση, η οποία, σε
περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης, θα θεωρείται εγκαταλειφθείσα και απορριφθείσα.

* Δικηγόρου στη Λάρνακα

Τι προσέχω, όταν θα αγοράσω
καινούργιο διαμέρισμα;

αγορά ενός καινούργιου διαμερίσματος αφορά μια σημαντική επένδυση
και για αυτό πρέπει να γίνεται σοβαρή
μελέτη πριν την υλοποιήσω.
Χρονολογικά, στην αρχή, θα ξεκινούσα με μια
επίσκεψη στην τράπεζα μου για να αντιληφθώ
ποιο ποσό δανείου μπορώ να εξασφαλίσω και
εάν θα είμαι σε θέση να
πληρώνω τη δόση που
προκύπτει. Νοείται ότι
η τράπεζα απαιτεί τη
συνεισφορά του αγοραστή με δικά του λεφτά, η
οποία συνήθως κυμαίνεται από 20% -30%, αναΤου Γιώργου Μουσκίδη* λόγως των οικονομικών
δεδομένων του κάθε
αγοραστή. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζω
τις εξασφαλίσεις που απαιτεί η τράπεζα για το
δάνειο έτσι ώστε να τις μεταφέρω στην εταιρεία
ανάπτυξης γης (‘’ντεβέλοπερ’’) που θα μου πουλήσει το διαμέρισμα. Άρα, φεύγοντας από την
τράπεζα θα γνωρίζω το συνολικό ποσό που μπορώ να διαθέσω για την αγορά ενός διαμερίσματος και τις εξασφαλίσεις που απαιτεί η τράπεζα.
Ακολούθως, θα έκανα την έρευνα της αγοράς δίνοντας σημασία στην αξιοπιστία του ντεβέλοπερ.
Το ιστορικό του ντεβέλοπερ, παρόμοια έργα που
έχει ολοκληρώσει, κατά πόσο έχει εκδώσει τους
τίτλους στα διαμερίσματα προηγούμενων έργων,
την ποιότητα κατασκευής κλπ. Υπογραμμίζω, ότι
η έκδοση τίτλων για καινούργια διαμερίσματα διαρκεί 2-3 χρόνια, μετά την κατασκευή και παράδοση τους, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να
έχω εμπιστοσύνη ότι ο ‘’ντεβέλοπερ’’, μετά που
θα εισπράξει όλο το ποσό από τους αγοραστές,
θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που χρειάζονται
για την έκδοση των τίτλων. επίσης, πρέπει να διασφαλίσω ότι ο ντεβέλοπερ είναι διατεθειμένος να
προσφέρει στην τράπεζα που θα με χρηματοδοτήσει τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται.
Επίσκεψη

Ακολουθεί επίσκεψη στα διαμερίσματα που έχω
επιλέξει. Εάν θα αγοράσω πριν την ολοκλήρωση
του κτισίματος του κτιρίου τότε είναι ακόμη πιο
δύσκολο το έργο μου, αφού θα πρέπει να ελέγχω
από τα συμβόλαια τα υλικά και τις προδιαγραφές
που θα χρησιμοποιηθούν. Ο κάθε αγοραστής
δίνει βαρύτητα στα χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν και το τρόπο ζωής του πχ. περιοχή,
στυλ (μοντέρνο, ή κλασσικό) , εμβαδόν εσωτερικών χώρων κτλ. Όμως θα πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί στις προδιαγραφές ενός διαμερίσματος και σε σχέση με το εμβαδό, να συγκρίνουμε τα διάφορα διαμερίσματα για τα οποία
δίνονται τα εμβαδά από ‘’ντεβέλοπερ’’ σε ‘’ντεβέλοπερ’’ ώστε να είναι συγκρίσιμα (εσωτερικός
καλυμμένος χώρος, καλυμμένες βεράντες, ακάλυπτες βεράντες, roof garden, αποθήκη, χώρος
στάθμευσης και λοιπά.
Πώς αποδίδουμε αξία σε κάθε χώρο που έχουμε
προαναφέρει; Εδώ χρειάζεται η συμβουλή ενός
έμπειρου σύμβουλου ακινήτων. Επιπλέον, σε ένα
τριάρι διαμέρισμα για παράδειγμα η υποδαπέδια
θέρμανση μαζί με την αντλία της (heat pump),
στοιχίζει γύρω στις €12,000, τα εξωτερικά ηλεκτρικά σκίαστρα (external blinds) σε όλα τα παράθυρα στοιχίζουν γύρω στις €4,000. Η παροχή
των κλιματιστικών μονάδων, γύρω στις €2,500
κτλ. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι για να είναι συ-

γκρίσιμα τα διαμερίσματα και οι τιμές τους, πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι προδιαγραφές κάθε
κτιρίου που περιλαμβάνουν πέραν των πιο πάνω,
το κόστος των finishes (πατώματα, κουζίνα, πάγκοι, ερμάρια, υπνοδωμάτια, είδη υγιεινής). Να
έχουμε υπόψιν μας ότι στην τελική τιμή θα προστεθεί και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, (ΦΠΑ),
που θα είναι είτε 5% (κύρια κατοικία), είτε 19%
υπό προϋποθέσεις. Φυσικά επειδή πληρώνεται
ΦΠΑ στα καινούρια διαμερίσματα δεν υπάρχουν
μεταβιβαστικά τέλη την ώρα της μεταβίβασης
του τίτλου (σε 2-3 χρόνια δηλαδή).
Μια εισήγηση για το εμβαδό. Το συνολικό εμβαδό
ενός διαμερίσματος έχει τη σημασία του. Όμως
εμένα θα με ενδιέφεραν οι εσωτερικές διαστάσεις των δωματίων. Δηλαδή έχει τεράστια διαφορά εάν το κυρίως υπνοδωμάτιο έχει ελάχιστες
διαστάσεις, εκτός των ερμαριών (καθαρό χώρο
δηλαδή), 3 μέτρα πλάτος επί 3.30 μέτρα μήκος
για να μπορεί να χωρέσει πλατύ κρεβάτι και ένα
μικρό έπιπλο με κάθισμα. Πλείστα δωμάτια είναι
2.9μ επί 3.0μ, κάτι που περιορίζει τη χρήση του
δωματίου.

Προδιαγραφές

Υπάρχουν και προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να
διασφαλίσουμε πριν την ολοκλήρωση του έργου
και που δεν τα σκέφτεται κάποιος αλλά μπορεί

να αποτελέσουν μεγάλο πρόβλημα εάν δεν είναι
σωστές. Για παράδειγμα, η ηχητική μόνωση του
κτηρίου από όροφο σε όροφο και από διαμέρισμα
σε διαμέρισμα. Άλλο παράδειγμα είναι οι προδιαγραφές και η ποιότητα των διαφόρων σωλήνων
είτε αυτό αφορά υδροδότηση είτε αφορά αποχέτευση. Οι πιο πάνω προδιαγραφές, πρέπει να είναι ξεκάθαρες στο πωλητήριο έγγραφο διότι μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα μετά την
παράδοση του διαμερίσματος. Δυστυχώς, λίγες
διορθωτικές ενέργειες μπορούν να γίνουν εκ των
υστέρων για να διορθωθεί το πρόβλημα ηχητικής
ή διαρροές από σωλήνες.
Για να μπορούμε να κάνουμε σωστές συγκρίσεις
μεταξύ διαμερισμάτων, πολύ σημαντική είναι και
η ενεργειακή απόδοση κάθε κτηρίου. Τα καινούργια κτήρια πρέπει να είναι κατηγορίας Α. Φυσικά
αν η άδεια οικοδομής δόθηκε πριν τον Ιούλιο του
2020 τότε επιτρέπεται να είναι και κατηγορίας Β.
Το κόστος ενέργειας μεταξύ της κατηγορίας Β
και Α, ακόμη και εντός του φάσματος της κατηγορίας Α μπορεί να διαφέρει σημαντικά, για αυτό
είναι κάτι το οποίο ο αγοραστής πρέπει να ψάξει.
Είναι προτιμητέο το κτήριο να αποτελείται από
τον σωστό αριθμό διαμερισμάτων. Θα ήταν καλό
ο κάθε όροφος να έχει μόνο δυο διαμερίσματα τα
οποία να μην έχουν κοινούς τοίχους. Επίσης, το
σύνολο των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας να
είναι από δέκα μέχρι δεκατέσσερα διαμερίσματα.
Αν είναι πιο λίγα, το κόστος των κοινοχρήστων
ανά διαμέρισμα τείνει να είναι σημαντικό, και εάν
είναι μεγαλύτερος τότε υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας οχληρίας εντός του κτηρίου.
Ολοκληρώνοντας, χρειάζονται κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις για να αγοράσει κάποιος ένα
ακίνητο. Ίσως μια συμβουλή από ένα κτηματομεσίτη που έχει καθημερινή τριβή με το αντικείμενο, τόσο για τεχνικά και νομικά θέματα, όσο και
για τις τιμές, να είναι χρήσιμη και κάποιες φορές
απαραίτητη.
*Διευθυντής FOX Smart Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών
Ακινήων (ΚΣΙΑ)
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Η σταθερή αξία του Κύπριου αγοραστή
Ο
τομέας των ακινήτων είναι ένα από τα
μεγάλα ερωτηματικά του 2021. Η κατάργηση του προγράμματος πολιτογράφησης επενδυτών, οι επιπτώσεις της πανδημίας
-οικονομικές και κοινωνικές- και η γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί, καθιστούν τις όποιες προβλέψεις εξαιρετικά δύσκολες. Ωστόσο, η εις βάθος
ανάλυση των στοιχείων των προηγούμενων μηνών,
μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή κάποιων σημαντικών συμπερασμάτων, τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν την αγορά
κατά τη λήψη σχετικών
αποφάσεων.
Από την ανάλυση της
WiRE FS το ασφαλές
συμπέρασμα που προκύπτει σε σχέση με τον
όγκο των πράξεων, είναι
πως οι Κύπριοι αγοραστές αποτελούν την πιο
σταθερή αξία και μάλιΤου Παύλου Λοΐζου* στα με ανοδικές τάσεις.
Ενώ ο μέσος όρος των
πωλητηρίων εγγράφων που κατατέθηκαν από Κύπριους το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν 49% επί του
συνόλου, έκτοτε καταγράφεται μία ανοδική τάση με
αποτέλεσμα από τον Ιούνιο του 2020 και μετά, το
ποσοστό να ξεπερνά το 60%. Μάλιστα, τους τελευταίους τέσσερεις μήνες του 2020, ο όγκος των
πωλητηρίων εγγράφων, που κατατέθηκαν από Κύπριους, αντιστοιχούσε στο 66% του συνόλου.
Η αύξηση δεν προκύπτει μόνο, επειδή αυξάνονται οι
αγορές από Κύπριους, αλλά και επειδή μειώθηκαν
οι αγορές από ξένους που προέρχονται από χώρες
εκτός της ΕΕ. Ενδεικτικά, το ποσοστό πωλητηρίων
εγγράφων το οποίο κατατέθηκε από αλλοδαπούς οι
οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, παρουσιάζει σημαντική μείωση. Ενώ το μέσο ποσοστό
για τους τρεις πρώτους μήνες του 2018 ήταν στο
36%, τους τρεις τελευταίους μήνες του 2020 μειώθηκε σε 20%. Η έντονη μείωση άρχισε να παρατηρείται από τον Ιούλιο και είναι πιθανό να σχετίζεται

περισσότερο με τα γεγονότα γύρω από το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα παρά με τις επιπτώσεις της
πανδημίας. Είναι ενδεικτικό πως τον Οκτώβριο, τον
τελευταίο μήνα εφαρμογής του επενδυτικού προγράμματος, τα πωλητήρια έγγραφα από κατοίκους
τρίτων χωρών εκτοξεύτηκαν κατά 81%. Όσον αφορά τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία κατατίθενται
από ξένους οι οποίοι προέρχονται από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό τους επί του συνόλου είναι διαχρονικά σταθερό γύρω στο 15%.
Η μέχρι πρόσφατα αδυναμία της επαρχίας Λευκωσίας να προσελκύσει ξένους αγοραστές, σήμερα
μοιάζει να μετατρέπεται σε πλεονέκτημα, αφού ο
όγκος συναλλαγών παρουσιάζει συνεχή αύξηση.
Είναι ενδεικτικό πως παρά το lockdown και όλα τα
άλλα προβλήματα, το 2020 κατατέθηκαν περισσότερα πωλητήρια έγγραφα από το 2019. Αντίθετα,
εάν συγκρίνουμε τον μέσο όρο των πρώτων τριών
μηνών του 2018 (91) με αυτόν του τελευταίου τριμήνου του 2020 (66), στη Λεμεσό καταγράφεται μία
μείωση της τάξης του 25%-30% στα πωλητήρια που
κατατέθηκαν από ξένους που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ. Μάλιστα, στο τέλος του 2020, τον
μέσο όρο αυξάνουν σημαντικά τα πωλητήρια που
κατατέθηκαν τον Οκτώβριο αφού ανήλθαν σε 104,
ενώ τους δύο επόμενους μήνες μειώθηκαν σε 60 τον
Νοέμβριο και 34 τον Δεκέμβριο. Παρόμοια η εικόνα
και στην επαρχία Λάρνακας, όπου η μείωση στις
αγορές από ξένους εκτός ΕΕ συγκρίνοντας την αντί-

στοιχη περίοδο, είναι και πάλι της τάξης του 25%30%. Ωστόσο, στη Λάρνακα καταγράφεται σταδιακή άνοδος επί του συνόλου καθ’ όλη τη διάρκεια του
2020 με εξαίρεση τους μήνες του lockdown. Στην
επαρχία Πάφου, τα πωλητήρια έγγραφα τα οποία
κατατέθηκαν από αλλοδαπούς εκτός ΕΕ παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 40% αν συγκριθούν με
τον μέσο όρο των τριών πρώτων μηνών του 2018.
Παρόμοια η κατάσταση και στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου όμως οι αριθμοί είναι πολύ μικροί για να
εξαχθούν απολύτως ασφαλή συμπεράσματα.

Σταθερές οι μεταβιβάσεις

Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, από την
αρχή του 2018 μέχρι το τέλος του 2020 καταγράφηκαν μεταβιβάσεις συνολικής αξίας 9,1 δισ. ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα το γεγονός πως ενώ οι μεταβιβάσεις στη Λευκωσία είναι περισσότερες (15.276) απ’
ό,τι στη Λεμεσό (13.777), η αξία τους είναι σημαντικά μεγαλύτερη στη Λεμεσό. Σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ
στη Λευκωσία, πέραν των 3,2 δισ. ευρώ στη Λεμεσό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των επαρχιών Λάρνακας και Πάφου, αφού ενώ ο αριθμός των
τεμαχίων τα οποία μεταβιβάστηκαν είναι αρκετά
κοντινός, εντούτοις, η αξία των μεταβιβάσεων στην
επαρχία Πάφου είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, η μέση αξία των μεταβιβάσεων στην Πάφο
ήταν 175 χιλ. ευρώ, ενώ στη Λάρνακα 127 χιλ. ευρώ.
Σε σχέση με τις μεταβιβάσεις, αισιοδοξία προκαλεί

το γεγονός πως μετά το lockdown Απριλίου/Μαΐου
παρατηρείται επιστροφή σε προ πανδημίας επίπεδα
ή ακόμα και αύξηση. Τάση, η οποία μπορεί να δικαιολογείται από πράξεις που είχαν παγώσει προσωρινά
από πλευράς αγοραστών ή λόγω καθυστερήσεων
στις σχετικές διαδικασίες.
Τι μπορούμε να περιμένουμε το 2021; Η ερώτηση
του ενός εκατομμυρίου ευρώ (και όχι των 2 εκατ.
ευρώ αφού πλέον το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων
έχει καταργηθεί), δεν είναι εύκολο να απαντηθεί,
ούτε και προβλέψεις με σημαντικό ποσοστό επιτυχίας μπορούν να γίνουν. Σημαντική παράμετρο αποτελεί και το πότε θα επανέλθει η κανονικότητα στην
κοινωνία και την οικονομία. Το πιο ασφαλές συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει και από τα στοιχεία που
αναλύσαμε πιο πάνω, είναι πως στις περιοχές όπου
η αγορά εξαρτάται περισσότερο από Κύπριους,
η κατάσταση θα είναι πιο σταθερή. Αντίθετα, στις
περιοχές που παραδοσιακά οι ξένοι αποτελούσαν
σημαντικό ποσοστό των αγοραστών, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Λόγω της πανδημίας, του τερματισμού του ΚΕΠ, του κακού ονόματος που κατάφερε
να δημιουργήσει ξανά η χώρα και φυσικά και του
Brexit. Άλλη μία ταραχώδης χρονιά λοιπόν για τον
τομέα των ακινήτων προμηνύεται. Χρησιμοποιήστε
την τεχνολογία, αναλύστε τα δεδομένα και προετοιμαστείτε!
*Διευθύνων Σύμβουλος, WiRE FS

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.
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Ο κατασκευαστικός τομέας έχει
τις προϋποθέσεις να ανακάμψει

πανδημία covid-19 επηρέασε και
επηρεάζει το σύνολο της κυπριακής
αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας
και το 2021 θα είναι σίγουρα μια δύσκολη χρονιά
με προκλήσεις για όλους.
Με βάση τα τελευταία
στοιχεία, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
(ΑΕΠ) της Κύπρου αναμένεται να συρρικνωθεί
περί το 7% για το 2020,
γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει και τον
τομέα των κατασκευών
και γενικότερα των υπηΤου Κωνσταντίνου
ρεσιών που αφορούν
Κωνσταντή*
τους μηχανικούς – τα
μέλη του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, τα οποία είναι
γύρω στις 14,000. Στην πίεση που ασκείται στον
τομέα των κατασκευών συντείνει και το γεγονός
ότι η πανδημία δημιούργησε αβεβαιότητα στα
νοικοκυριά, τα οποία μάλλον θα είναι περισσότερο διστακτικά στην απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας κατά τους επόμενους μήνες.
Σε όλο αυτό το σκηνικό, ειδικά για την Κύπρο,
προστέθηκε και ο απότομος τερματισμός του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος που
αφορούσε κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση έναντι
επένδυσης, κάτι που έχει εντείνει τα προβλήματα ιδιαίτερα σε μια ειδική κατηγορία αναπτύξεων, τα πολυτελή οικιστικά ακίνητα. Εάν σε αυτή
την εξίσωση συμπεριληφθεί και η πολύ χαμηλή
υλοποίηση του αναπτυξιακού κρατικού προϋπολογισμού (34% μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
2020), τότε όντως διαμορφώνεται μια μελανή
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εικόνα για τον τομέα ακίνητων / κατασκευών.
Όμως, ο κατασκευαστικός τομέας έχει τις προϋποθέσεις να ανακάμψει το 2021, φτάνει να
αφήσουμε τις καιροσκοπικές προσεγγίσεις και
να εστιάσουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και σε
δράσεις οι οποίες να οδηγούν στη βελτίωση της
παραγωγικότητας του κλάδου και της ποιότητας
του προϊόντος που παράγει. Το πρώτο βήμα και
η νέα σελίδα στη νέα πολιτική αδειοδότησης, η
οποία περιλαμβάνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για κατοικίες
και καθορίζει ως μέγιστο χρόνο έκδοσής τους
τις 20 ημέρες, είναι πολύ ελπιδοφόρο και σίγουρα θα βοηθήσει τον τομέα. Συναφώς, η ψήφιση
του νόμου ταχείας πολεοδομικής – οικοδομικής
αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, επί του
οποίου η συνεισφορά του ΕΤΕΚ ήταν καθοριστική, είναι κάτι που και αυτό θα συνεισφέρει στην

προσπάθεια τόνωσης του τομέα.
Παρά τα προβλήματα που έφερε η πανδημία,
έχει δημιουργήσει μια πρώτης τάξης ευκαιρία
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας
μας, ενώ δίνει την ευκαιρία επανασχεδιασμού
ενός πιο πράσινου και ορθολογικού μοντέλου
ανάπτυξης. Επειδή ο κατασκευαστικός τομέας
δεν λειτουργεί στο κενό, για να έχει ευοίωνο
μέλλον όπως και οι άλλοι παραγωγικοί τομείς,
οφείλουμε να έχουμε ένα φιλικότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, οφείλουμε να έχουμε
μια σύγχρονη και αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης, ποιότητα και διαφάνεια
τις διαδικασίες υλοποίησης έργων και ταχύτητα
στην απονομή δικαιοσύνης με την αξιοποίηση
των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών
και στα δημόσια συμβόλαια του κατασκευαστικού τομέα.
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Επί του προκειμένου σημειώνω ότι πρόσφατα η
Κομισιόν δημοσίευσε ένα έγγραφο πολιτικής με
θέμα «A Renovation Wave for Europe - greening
our buildings, creating jobs, improving lives».
Το έγγραφο αυτό είναι συνεκτικό, εμπεριστατωμένο και περιέχει σειρά προθέσεων πολιτικής που έχουν στον πυρήνα τους το δομημένο
περιβάλλον, την οικονομική ανάκαμψη και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το έγγραφο αυτό
αποτελεί τη ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως απάντηση στη δημοσιονομική κρίση της πανδημίας COVID-19 και περιλαμβάνει πολιτικές για
την ενεργειακή αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση
των κτηρίων, τη δομοστατική ενίσχυσή τους, την
ενθάρρυνση της πράσινης ανάπτυξης και της
κυκλικής οικονομίας, του σεβασμού της αρχιτεκτονικής αξίας και της αισθητικής των πόλεων
μας, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη
διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έγγραφο αυτό αποτελεί προάγγελο
πολιτικών της Ευρώπης, ενώ δράσεις συναφείς
με το περιεχόμενό του αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τον τρέχοντα πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και από χρήματα του
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το
ΕΤΕΚ θα επιδιώξει να αναλάβει πρωτοβουλία για
να μετουσιώσει πολιτικές και δράσεις του εγγράφου αυτού σε έργα, νομοθετικές ρυθμίσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία κοκ, σε εθνικό επίπεδο. Ο
κατασκευαστικός τομέας έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο σε αυτό και ασφαλώς εκεί είναι το μέλλον
του.

*Αρχιτέκτονας
Πρόεδρος ΕΤΕΚ

Οικοδομικές αρχές και μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης

ο θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΤΑ) είναι κορυφαίο
και πολυδιάστατο. Τα ζητήματα και
οι απόψεις που θα μπορούσαν να εκφραστούν
επί τούτου είναι πολλά.
Λόγω και των πολύ πρόσφατων εξελίξεων, με
αφορμή ότι ένας εκ των
δύο λόγων της εμπλοκής που παρατηρήθηκε
στη μεταρρύθμιση είναι
οι αρχές αδειοδότησης,
στο άρθρο αυτό θα περιοριστούμε σε αυτή τη
Του Χρίστου Μαξούλη*
πτυχή, που αφορά την
αρμοδιότητα που έχει η
τοπική αυτοδιοίκηση ως πολεοδομική και οικοδομική αρχή, με άλλα λόγια, να αδειοδοτεί, να
ελέγχει και να εγκρίνει τις οικοδομές και ευρύτερα την ανάπτυξη.
Ας αρχίσουμε με μια διάγνωση της υφιστάμενης
κατάστασης. Δεν χρειάζονται και πολλά για να
διαπιστωθεί ότι το «status quo» είναι αποκαρδιωτικό. Δεκάδες χιλιάδες οικοδομές σε χρήση,
χωρίς οικοδομική έγκριση, παρόλο που τούτο
είναι ποινικό αδίκημα. Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, παντελής έλλειψη οικοδομικού ελέγχου στο εργοτάξιο, καθυστερήσεις στην έγκριση οικοδομών, έναρξη εργασιών πριν τη λήψη
της άδειας και ριζικές ανακαινίσεις ακόμη και
μεγάλων οικοδομών χωρίς άδεια και χωρίς τον
διορισμό κατάλληλων μηχανικών. Μια μάλλον
αποτυχημένη πολεοδομική αμνηστία με 3 ή και
4 παρατάσεις (δείγμα της αποτυχίας), χιλιάδες
οικοδομές με παρατυπίες, διπλές υποθηκεύσεις,

σωρεία ατιτλοποίητων οικοδομών, εγκλωβισμένοι αγοραστές, κοκ. Όλα αυτά συνθέτουν ένα
ζοφερό τοπίο πλήρους απαξίωσης των νομοθεσιών αδειοδότησης και έγκρισης των οικοδομών.
Υπάρχουν πολλοί και αλληλένδετοι λόγοι, γιατί
έχουμε σήμερα αυτή την κατάσταση. Στο άρθρο
αυτό θα αναφερθούμε σε έναν θεμελιώδη. Στον
μεγάλο αριθμό οικοδομικών αρχών στη Δημοκρατία, για τον πληθυσμό που εξυπηρετούν, και
συνεπώς στο μέγεθός τους.
Σήμερα έχουμε 36 οικοδομικές αρχές, οι οποίες εξυπηρετούν έναν πληθυσμό μικρότερο του
ενός εκατομμυρίου. Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των αδειών οικοδομής παγκύπρια, ανά έτος, είναι περί
τις 6 χιλιάδες. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ετήσιες άδειες οικοδομής από μια οικοδομική αρχή
ήταν λιγότερες από 60. Είναι προφανή τα δομικά
προβλήματα και οι αδυναμίες και στρεβλώσεις
που δημιουργούνται από το γεγονός αυτό.
Οι οικοδομικές αρχές είναι κατακερματισμένες
και ερμηνεύουν και συνεπώς εφαρμόζουν ανομοιόμορφα τον νόμο και τις τεχνικές απαιτήσεις,
ταλαιπωρώντας τον πολίτη και τους επαγγελματίες του κλάδου. Το μικρό τους μέγεθος, τους
στερεί την κρίσιμη μάζα για να οργανωθούν και
να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας ή και την
αναγκαία μηχανογράφηση και αξιοποίηση της
τεχνολογίας. Επίσης, τους στερεί την τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα, όπως η πυρασφάλεια, η ασφάλεια και υγεία, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η ενεργειακή απόδοση.
Αποτέλεσμα του τελευταίου είναι η αναγκαιότητα μιας σειράς εξωτερικών διαβουλεύσεων με
άλλες αρχές, κάτι που κάνει πιο πολύπλοκη και

χρονοβόρα τη διαδικασία.
Οι πλείστες διαβουλεύσεις θα ήταν αχρείαστες
αν η οικοδομική αρχή είχε την κρίσιμη μάζα και
την ορθή εσωτερική οργάνωση και αναγκαία τεχνογνωσία στα θέματα αυτά. Επίσης, η έλλειψη
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης δημιουργεί και
διάφορα άλλα θέματα και εν τέλει οδηγεί στην
προσήλωση σε ανούσιες λεπτομέρειες, θυσιάζοντας το δάσος για το δέντρο. Επίσης, το μικρό
μέγεθος των οικοδομικών αρχών δίνει το άλλοθι
για την παντελή έλλειψη άσκησης οικοδομικού
ελέγχου στο εργοτάξιο, μια τεράστια πληγή και
θεμελιώδη αιτία για τη σημερινή αποκαρδιωτική
κατάσταση. Με τη δημιουργία πέντε επαρχιακών
τεχνοκρατικών οικοδομικών αρχών θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει εσωτερικό τμήμα σε κάθε επαρχιακή αρχή, με μοναδική
αρμοδιότητα αυτό. Συναφώς, θα μπορέσει να
δημιουργηθεί η ενιαία αρχή (one stop shop) έκδοσης της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας
με όλα τα προτερήματα και συνέργειες που θα
έχει αυτό.
Τέλος, με τη σημερινή τους δομή, η αρμοδιότητα οικοδομικής αδειοδότησης, ελέγχου και
έγκρισης της ανάπτυξης, ένα καθαρά τεχνοκρατικό θέμα έγκρισης κτηριοδομικών προδιαγραφών του πώς κτιστεί μια οικοδομή, ασκείται από
ένα πολιτικό όργανο, τα δημοτικά συμβούλια, με
όλα τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί.
Για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας δεν υπαινίσσεται ότι η δημιουργία πέντε οικοδομικών αρχών
από μόνη της θα λύσει διά μαγείας όλα τα προβλήματα. Άλλωστε, οι επαρχιακές διοικήσεις, οι
οποίες εκδίδουν κατά κανόνα τον μεγαλύτερο
αριθμό αδειών οικοδομής ετήσια, δεν έχουν και

πολύ καλύτερες επιδόσεις. Παρόλα αυτά, τα
δεδομένα και η υφιστάμενη κατάσταση συνηγορούν πως, με μεγάλο αριθμό οικοδομικών αρχών, ό,τι άλλο και αν γίνει, δύσκολα θα βελτιώσει
την κατάσταση ουσιαστικά ή οριακά. Με 5 επαρχιακές αρχές θα δημιουργηθούν τουλάχιστον
κάποιες θεμελιώδεις και αναγκαίες προϋποθέσεις για ριζικό εκσυγχρονισμό προς το καλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, θα είχε ενδιαφέρον να
ακουστούν και τα επιχειρήματα αυτών που δεν
συναινούν με την κυβερνητική πρόταση και επιμένουν για πολύ περισσότερες οικοδομικές αρχές. Το επιχείρημα ότι θα μειωθεί ο έλεγχος και
θα χειροτερεύσουν τα πράγματα δεν ευσταθεί.
Σήμερα, ο ουσιαστικός έλεγχος επί τόπου είναι
ανύπαρκτος και είμαστε ενώπιον μιας αποκαρδιωτικής κατάστασης.
Καταληκτικά, θα μπορούσε κάποιος να πει πως
η πρόταξη ότι με τις ενιαίες επαρχιακές αρχές,
κυρίως σε ό,τι αφορά την άδεια οικοδομής, θα
χαθεί η αμεσότητα και θα ζημιώσει ο δημότης,
κρύβει πίσω της την προσπάθεια διατήρησης του
παλαιού κομματοκεντρικού ή πελατοκεντρικού
συστήματος διοίκησης και εξάρτησης του πολίτη
σε αυτό. Κρύβει επίσης τη λανθασμένη πεποίθηση ότι οι δημοτικοί άρχοντες, επειδή έχουν
εκλεγεί, μπορούν ανάλογα με την περίπτωση να
αγνοούν και να μην εφαρμόζουν ή και να επιβάλουν την πολεοδομική και οικοδομική κυπριακή
νομοθεσία. Τα πρόσφατα παραδείγματα επί τούτου είναι, δυστυχώς, αρκετά.

* Μηχανολόγος Μηχανικός, Dipl. Eng, MBA
• Οι απόψεις που εκφράζονται είναι
προσωπικές
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Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων

Ο

Τεράστια η συνεισφορά των μεγάλων
αναπτύξεων στην κυπριακή οικονομία

κατασκευαστικός τομέας και τα μεγάλα
αναπτυξιακά έργα, αποτελούν τα τελευταία
χρόνια έναν από τους βασικότερους τομείς
της κυπριακής οικονομίας. Από την κατασκευαστική
δραστηριότητα επωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, χιλιάδες άλλοι επαγγελματίες, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί
μηχανικοί, εργολάβοι, κτηματομεσίτες, εισαγωγείς οικοδομικών υλικών, επιπλοποιοί, τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια, αλλά και τραπεζικοί οργανισμοί, νομικοί
και ελεγκτικοί οίκοι και άλλοι.
Ο κατασκευαστικός κλάδος εργοδοτεί σήμερα πάνω
από 40,000 εργαζόμενους, επιβεβαιώνοντας την τεράστια συμβολή του στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, τόσο σε συνεισφορά στο ΑΕΠ, όσο και σε θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης που
δημοσιεύτηκε από την EBRD, «Οι επενδύσεις, ιδίως
στον κατασκευαστικό τομέα, ήταν ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το
2019». Επιπλέον, βάσει των επίσημων στοιχείων από
τη Στατιστική Υπηρεσία, το πρώτο τρίμηνο του 2019 ο
τομέας των κατασκευών είχε προστιθέμενη αξία €303
εκατ. στο ΑΕΠ και €324 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.
Τα πιο πάνω καθιστούν τις κατασκευές ως έναν από
τους κλάδους που οδηγούν την οικονομίας της χώρας
σε ανάπτυξη. Διαχρονικά, ο τομέας των κατασκευών
αποτελούσε τη βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομία της χώρας και έναν από τους βασικούς πυλώνες
της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.
Ο τομέας συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια σειρά μεγάλων αναπτυξιακών έργων που συνδράμουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση της κυπριακής οικονομίας,
την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα διαβίωσης των
πολιτών. Ο κατασκευαστικός τομέας εξακολουθεί να
εργοδοτεί χιλιάδες κόσμου, να παράγει αποτέλεσμα,
δίνοντας πνοή σε πολλές επιχειρήσεις, σε πολλαπλούς
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αποτελούν μεγάλο τμήμα της πραγματικής οικονομίας.
Βασική προϋπόθεση για να μην επηρεαστεί αρνητικά ο
κατασκευαστικός τομέας και τα μεγάλα αναπτυξιακά
έργα, αποτελεί η συνέχιση της χρηματοδότησης τους.
Αυτό θα καθορίσει την ομαλή ροή των πληρωμών και
τροφοδότηση όλης της κατασκευαστικής αλυσίδας με
ρευστό και κατά συνέπεια όλων των άλλων τομέων που
συνδέονται άμεσα.
Την ίδια ώρα, είναι ανάγκη να δοθούν νέα κίνητρα, τόσο
φορολογικά, όσο και πολεοδομικά, αλλά και σωστή διαμόρφωση ενός νέου Επενδυτικού Προγράμματος,
με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε εγχώριους
και ξένους επενδυτές, κάτι που αναμφίβολα προσθέτει αξία στην κυπριακή οικονομία. Επιπλέον η γρήγορη
αδειοδότηση και η απλοποίηση των διαδικασιών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και το κράτος θα πρέπει
να συμβάλει με θετικό τρόπο προς αυτήν τη διαδικασία.
Πιο κάτω παρουσιάζονται μεγάλα κατασκευαστικά
έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή και εκπροσωπούν
τα μέλη του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων. Τα
έργα αυτά άπτονται πολλών τομέων της οικονομίας,
όπως ο Τουρισμός, η Υγεία και Ευεξία, ο Αθλητισμός,
Εμπορικά Κέντρα, Μαρίνες, Οικιστικές Αναπτύξεις και
η Εκπαίδευση. Η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται να
αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον και να δώσει
ώθηση στην απασχόληση στην Κύπρο, ενώ παράλληλα
θα προκύψουν σημαντικά φορολογικά και άλλα έσοδα
για το κράτος, λόγω της ώθησης που θα δοθεί στην
ευρύτερη οικονομία.
Οι αναπτύξεις αυτές καθιστούν τον Σύνδεσμό ως έναν
από τους δυναμικότερους εκφραστές της συλλογικής
προσπάθειας για ανάπτυξη στη χώρα, αποτελώντας κινητήριο δύναμη ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία,
αλλά και πόλο έλξης ξένων επενδύσεων στο νησί.
Αναλυτικότερα κάποια σημαντικά έργα και η συμβολή
τους, περιγράφονται πιο κάτω:

City Of Dreams Mediterranean από την
κοινοπραξία Melco και CNS Group

Η υλοποίηση της μεγαλύτερης τουριστικής ανάπτυξης

στην Κύπρο, έχει ξεκινήσει το 2017 και το συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να φτάσει τα €650εκ.
Το έργο αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ Melco και CNS
Group. Το City of Dreams Mediterranean θα διαθέτει
συνεδριακό κέντρο 9.600 τ.µ., στο οποίο θα υπάρχουν
και εκθεσιακοί χώροι. Το έργο αναµένεται να προσελκύσει επιπλέον 300.000 τουρίστες τον χρόνο και θα
προωθήσει την Κύπρο διεθνώς ως συνεδριακό προορισμό. Μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου, αναμένεται να εργοδοτηθούν 11,444 άτομα προσωπικό, ενώ
με την αποπεράτωσή του αναμένεται να δημιουργηθούν 6,530 θέσεις εργασίας. Ο αντίκτυπος του έργου
στην κυπριακή οικονομία μέχρι στιγμής ανέρχεται στα
€417,761,550, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου, η
ετήσια συνεισφορά στο ΑΕΠ υπολογίζεται να ανέρχεται
στο 4%.

MΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ από την M.M.
MAKRONISOS MARINA LTD

Οι εργασίες κατασκευής του εμβληματικού έργου της
Μαρίνας Αγίας Νάπας ξεκίνησαν επίσημα τον Ιανουάριο του 2017 με το συνολικό κόστος κατασκευής να
ανέρχεται στα €300εκ.
Η εταιρεία αριθμεί συνολικά 60 άτομα προσωπικό, ενώ
το 2021 θα ενταχθούν στο δυναμικό της ακόμη 25 άτομα. Το συνολικό μικτό μισθολόγιο από την έναρξή των
εργασιών μέχρι το Νοέμβριο του 2020 ανέρχεται περίπου στα €7εκ και τα εκτιμώμενα έσοδα του κράτους
για την ίδια περίοδο ανέρχονται περί τα €20εκ. Ένα
έργο της έκτασης και του βεληνεκούς της Μαρίνας Αγίας Νάπας θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και
οφέλη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Με έμφαση στην
προώθηση του ναυτικού τουρισμού, ειδικότερα στις
μέρες της πανδημίας που διανύουμε, η ανάπτυξη της
Μαρίνας Αγίας Νάπας θα συνεχίσει να συμβάλλει αποφασιστικά, στην αναζωογόνηση και προβολή της Αγίας
Νάπας, καθώς και της Κύπρου, ως τον πλέον ασφαλή
ναυτικό και τουριστικό προορισμό, όχι μόνο σε τοπικό,
αλλά και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, είναι δεδομένη η συμβολή που θα έχει το έργο με την ολοκλήρωσή
του στην κυπριακή οικονομία μέσω της συνεισφοράς
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

EAGLE PINE GOLF RESORT από την
Aristo Developers

Το καινούργιο έργο βρίσκεται στην Επαρχία Λεμεσού
και έχει έκταση 1,717,621m2. Το συνολικό κόστος της
επένδυσης εκτιμάται γύρω στα €500εκ. Η ομάδα μελέτης του έργου εργοδοτεί περισσότερα από 15 άτομα,
ενώ απασχολούνται επιπλέον εξωτερικοί συνεργάτες.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θερέτρου εκτιμάται ότι θα εργοδοτηθούν 300 άτομα στις κατασκευές και τα εργοτάξια, τα επόμενα 10 χρόνια. Για τη λειτουργία των Leisure Elements του θερέτρου (Γήπεδο
Golf, Club House, Ξενοδοχείο και Εμπορικό Κέντρο)
αναμένεται να εργοδοτηθούν 200 υπάλληλοι. Με την
ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, τα οφέλη του
κράτους υπολογίζονται σε €200εκ ΦΠΑ και άμεση φορολογία από τις πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων.

Limassol Greens από τη Lanitis Golf
Public Co Ltd

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται το τέταρτο τρίμηνο του
2019 και το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται
στα €400εκ. Το έργο εργοδοτεί 15 άτομα με συνολικό
μισθολόγιο €750.000, ενώ το κράτος εισέπραξε €5εκ
από την έναρξη του έργου. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται να δημιουργηθούν 350 θέσεις εργασίας και 800
έμμεσες θέσεις εργασίας (σύμβουλοι, εργολάβοι κλπ.).

Limassol Hills Golf Resort από τη
Universal Golf Enterprises Plc

Ο σχεδιασμός και η αδειοδότηση του έργου ξεκίνησαν
το 2012 με εκτιμώμενο συνολικό κόστος κατασκευής
τα €400εκ. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει γήπεδο γκόλφ
18 οπών Par-72, λέσχη γκόλφ, εστιατόρια και καφετέριες, κέντρο ευεξίας με πισίνες, αθλητικό κέντρο,

μικρό ξενοδοχείο 32 πολυτελών δωματίων, 520 πολυτελείς επαύλεις, 135 μεζονέτες και 121 διαμερίσματα.
Επίσης περιλαμβάνει κέντρο συντήρηση μηχανημάτων,
σταθμό βιολογικού καθαρισμού του νερού, αγωγούς
μεταφοράς νερού από το ΣΑΛΑ και το Πεντάκωμο,
φωτοβολταϊκό πάρκο για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και 230,0002 δημόσιους χώρους πρασίνου.
Η ανάπτυξη βρίσκεται ανατολικά της Λεμεσού, στα
όρια του Δάσους Λεμεσού σε υψόμετρο 350μ με 650μ,
σε μία μοναδική περιοχή με εξαίρετη θέα και εκτείνεται
σε έκταση 2,000,000μ2. Βρίσκεται σε απόσταση μόνο
15 λεπτά από την Μαρίνα του Αγίου Ραφαήλ και 25 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Η εταιρεία έχει επενδύσει ήδη περίπου €55εκ, για εξασφάλιση της γης και σε
μελέτες για τον σχεδιασμό του έργου. Στην ανάπτυξη
έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον 350 μελετητές και σύμβουλοι. Επιπλέον 25 άτομα εργάζονται αυτή
τη στιγμή για το συγκεκριμένο έργο. Το κράτος έχει εισπράξει από την Εταιρεία για αντισταθμιστικά τέλη και
άλλα δικαιώματα περίπου €2εκ. μέχρι σήμερα. Τα οφέλη με την αποπεράτωση του έργου, το οποίο υπολογίζεται να έχει έσοδα πέραν του ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ, θα είναι τεράστια για την οικονομία αλλά και για
την κοινωνία. Το κράτος θα επωφεληθεί με άμεσους
και έμμεσους φόρους τουλάχιστον με €300εκ σε διάρκεια περίπου 25 με 30 χρόνων που χρειάζονται για την
πλήρη υλοποίηση της ανάπτυξης.

Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός

Ο Όμιλος Εταιρειών Δ. Ζαβός έχει μέχρι σήμερα ολοκληρώσει πέραν των 130 οικιστικών και εμπορικών
έργων, ενισχύοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας σε
άτομα και συνεργαζόμενες εταιρείες. Μερικά από τα
μεγάλα έργα του Ομίλου που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης είναι: The Address By
The Sea. Για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση του έργου ύψους 11 ορόφων, συνεργάστηκαν
40 εταιρείες , ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά τα
3,000, ενώ με τη λειτουργία του αναμένεται να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας. Zavos Aqua Park
Vacation Club Annex μέρος του Zavos Aqua Park
Resort. Περιφραγμένη κοινότητα, μόνιμης διαμονής
170 κατοικιών και διαμερισμάτων στην περιοχή Γερμασόγειας. Για την υλοποίηση του έργου συμμετείχαν 50
εταιρείες, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά
τις 4,000. Το έργο, με τη λειτουργία του, θα απασχολεί
μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Gardea Private Medical
Resort. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου ερευνητικού ινστιτούτου, που θα παρέχει
όλες τις υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης. Η
έκταση του έργου θα είναι πέραν των 27,000 τ.μ. και
θα διαθέτει 100 διπλά δωμάτια, 30 δωμάτια ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με αναπηρία, 190 διαμερίσματα και
32 επαύλεις. Θα συμπεριλαμβάνει χώρους εστίασης,
υποδοχής, club-house, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, εγκαταστάσεις για αναψυχή,
πολυχώρους, φαρμακείο καθώς επίσης και κατάστημα
που θα εξυπηρετεί τους ένοικους και τους ιδιοκτήτες
των κατοικιών. Limassol Del Mar από την κοινοπραξία
ομίλων Δ. Ζαβός και Λεπτός. Η συνολική επένδυση του
έργου ανέρχεται στα €350 εκ. Το έργο ενισχύει την
οικονομία του τόπου μέσω των επενδυτών, αλλά και
μέσω άμεσης ή έμμεσης εργοδότησης περίπου 7,000
ανθρώπων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του.
Όσον αφορά τα έσοδα του κράτους από την έναρξη
του έργου, αναμένεται να φτάσουν τα €30εκ. (φορολογίες, ΦΠΑ, άδειες).

Όμιλος Εταιρειών Λεπτός

Ο Όμιλος Εταιρειών Λεπτός απασχολεί περί τα 2,400
άτομα εκ των οποίων 1,300 εργάζονται στην ανάπτυξη/κατασκευή έργων και 1,100 στη λειτουργία τους.
Η συνεισφορά των έργων του Ομίλου στα έσοδα του
κράτους ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια
σε φόρους και εισφορές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το
κόστος του ετήσιου μισθολογίου υπερβαίνει τα €25εκ.

Μερικά από τα μεγάλα έργα του Ομίλου που έχουν
υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης είναι:
Kamares Village, αποπερατωμένο μεγάλο οικιστικό
έργο με παρεμφερείς υπηρεσίες και διευκολύνσεις
που περιλαμβάνει πέραν του 1000 οικιστικών μονάδων.
Coral Beach Hotel & Resort, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό θέρετρο 5 αστέρων στην Κύπρο. Η τελευταία φάση
του έργου βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης και
τόσο κατά την κατασκευή, όσο και με τη αποπεράτωση και λειτουργία του θα δημιουργηθούν δεκάδες νέες
θέσεις εργασίας. Limassol Blue Marine, μεγάλο υπό
ανάπτυξη έργο στη Λεμεσό που περιλαμβάνει κατοικίες
και γραφειακούς χώρους. Η κατασκευή του έργου έχει
αρχίσει και θα απασχοληθούν 1,000 περίπου άτομα.
Limassol Del Mar, Πολυτελέστατη οικιστική και εμπορική ανάπτυξη στο στάδιο της ολοκλήρωσης στην Λεμεσό από κοινοπραξία των ομίλων Λεπτός και Ζαβός. Η
κατασκευή βρίσκεται σέ πλήρη εξέλιξη προφέροντας
εργασία σε περίπου 700 άτομα. Adonis Beach Villas.
Παραθαλάσσια ανάπτυξη επαύλεων στην Πάφο που
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης Το έργο αποτελεί το μεγαλύτερο εργοτάξιο κατασκευών στην Πάφο.
Neapolis SmartEco City, μεγάλη ανάπτυξη πολλαπλών
χρήσεων που περιλαμβάνει κατοικίες, επιχειρηματικό
πάρκο, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, εμπόριο.

Trilogy Limassol Seafront από την Cybarco
Development Ltd

Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του
2018 και το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται
στα €350 εκατ. Το Trilogy αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο οικόπεδο του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού
(21,500 τ.μ.), καταλαμβάνοντας μόνο το 12% του συνόλου του. Το έργο, πέραν από τους ιδιωτικούς χώρους
που θα διαθέτει για την αναψυχή και τη χαλάρωση των
ιδιοκτητών, θα περιλαμβάνει και μια δημόσια πλατεία
6,850 τ.μ. με ποιοτικά εστιατόρια και καταστήματα. Το
έργο θα αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους κατοίκους της Κύπρου όσο και για τους τουρίστες, συμβάλλοντας τόσο στην τουριστική, όσο και στην ευρύτερη
ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού. Το Trilogy, o μοναδικός προορισμός στο νησί που συνδυάζει το τρίπτυχο
live, work & play, συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον
τόσο από εγχώριους, όσο και από ξένους αγοραστές.
Ουσιαστικά θα αποτελεί ένα παραθαλάσσιο ελκυστικό
προορισμό για όλους, στην καρδιά της Λεμεσού. Παράλληλα, αναμένεται ότι οι ξένοι αγοραστές θα συμβάλουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της οικονομίας του
τόπου μας, καθώς πολλοί θα φέρουν στην Κύπρο τις
οικογένειες και τις επιχειρήσεις τους. Στο Trilogy, εργοδοτούνται μέχρι στιγμής 300 άτομα και περισσότεροι
από 15 υπεργολάβοι, ενώ υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια των πιο εντατικών εργασιών οι εργαζόμενοι θα
ξεπεράσουν τους 500. Η συνεισφορά στην οικονομία
της Κύπρου - τόσο έμμεσα όσο και άμεσα - θεωρείται
δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή στο ΑΕΠ
της χώρας ενός έργου-ορόσημου, με συνεισφορές στο
Φόρο Εισοδήματος, στα Ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους μισθούς των υπαλλήλων, αλλά και στα
Ταμεία του Φ.Π.Α, αφού το καταβληθέν ποσό από την
έναρξη του έργου μέχρι και σήμερα ανέρχεται σε €14
εκατ. Το έργο συμβάλλει επίσης στην αναβάθμιση της
περιοχής, στη δημιουργία πολλαπλών θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και άλλων
σημαντικών επενδύσεων τόσο στη Λεμεσό όσο και
στην υπόλοιπη Κύπρο
Συνοπτικά, σημαντικά και πολλαπλά είναι τα έσοδα για
το κράτος, τόσο σε φορολογικό επίπεδο, όσο και στα
έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις. Η πραγμάτωση αυτού του εύρους αναπτυξιακών έργων αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια που γίνεται για
τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος σε
διεθνές επίπεδο για την οικονομία του τόπου. Αυτού
του είδους αναπτύξεις και επενδύσεις, αναπόφευκτα
προσδίδουν τεράστια δυναμική στην αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου
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Επενδύσεις 264,8 εκ. στην ελληνική
αγορά ακινήτων το 2020

• Ξεπέρασαν αυτές του 2019 λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού
και της δυναμικής ορισμένων εταιρειών

Σ

ε τοποθετήσεις συνολικού ύψους 264,8
εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ακινήτων προχώρησαν οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) κατά τη
διάρκεια του 2020. Πρόκειται για μέγεθος που
ξεπερνά εκείνο του 2019, γεγονός που οφείλεται τόσο στη δυναμική που επέδειξαν εταιρείες,
όπως η Trastor και η Briq Properties, αλλά και
στο γεγονός ότι το 2020 δεν υπήρξε ανταγωνισμός από τα ξένα επενδυτικά funds που κυριάρχησαν το 2019. Η πανδημία, αλλά και η απουσία
μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων προς πώληση,
επανέφερε την αγορά επενδυτικών ακινήτων
σε πιο συντηρητικά μονοπάτια, αντίστοιχα με
την περίοδο 2015-2017, όταν κυριαρχούσαν οι
επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ. Μία ακόμα βασική τάση,
αφορά τη στροφή της πλειονότητας των εταιρειών στις επενδύσεις στην κατηγορία των ακινήτων
logistics, τομέας που μέχρι το 2019 είχε μικρή
συμμετοχή στο σύνολο. Υπολογίζεται ότι περίπου
60 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 22,5% των επενδύσεων που πραγματοποίησαν το 2020 οι ΑΕΕΑΠ, κατευθύνθηκαν σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις,
είτε για την απευθείας απόκτηση έτοιμων κτιρίων
είτε για την εξ ολοκλήρου ανάπτυξη νέων.
Η Trastor διατήρησε τη δυναμική που ανέπτυξε
πρόπερσι και κατά τη διάρκεια του 2020, εστιάζοντας τόσο στην απόκτηση σύγχρονων κτιρίων
γραφείων, όσο και στη διείσδυση στον κλάδο των
logiςtics. Η πιο πρόσφατη αγορά της αφορούσε
την απόκτηση της εταιρείας «Λωρίδα Κτηματική», η οποία είναι η ιδιοκτήτρια αποθήκης 25.000
τ.μ. σε οικόπεδο 62,7 στρεμμάτων στην θέση
«Ρουπάκι» ή «Μελίσσια» στον Ασπρόπυργο Ατ-

τικής.

Μισθωμένο πλήρως

Το ακίνητο είναι μισθωμένο πλήρως και το τίμημα
ανήλθε σε 9,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Trastor
ήταν υπεύθυνη και για τη μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή στην αγορά ακινήτων, καθώς απέκτησε
δύο κτήρια γραφείων του ομίλου Αβαξ στο Μαρούσι, αντί ποσού 34 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, η εισηγμένη δαπάνησε πέρυσι 101,2
εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η αξία του χαρτοφυλακίου της να διαμορφώνεται πλέον σε 300 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Τάσο Καζίνο, «το 2021
η στρατηγική της εταιρείας αφορά πιο επιλεκτικές κινήσεις για την περαιτέρω διεύρυνση του
χαρτοφυλακίου της». Για τον σκοπό αυτό εξετάζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εισηγμένης, χωρίς να έχει ληφθεί προς το παρόν
κάποια σχετική απόφαση. Απώτερος στόχος σε
βάθος χρόνου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της
αξίας του χαρτοφυλακίου της εισηγμένης στα
500 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις

Αντίστοιχα, η Briq Properties έχει δρομολογήσει
επενδύσεις για την ανάπτυξη 30.000 τ.μ. νέων
αποθηκών 1 στην περιοχή του Ασπροπϋργου,
με συνολικό κόστος της τάξεως των 20 εκατ.
ευρώ. Συνολικά, η εταιρεία δαπάνησε 41,5 εκατ.
ευρώ κατά το 2020, εκ των οποίων το 78%, ή 32
εκατ. ευρώ αφορούσε κινήσεις στην αγορά των
logistics. Η πιο πρόσφατη συμφωνία της εταιρείας αφορούσε την απόκτηση του 80% της Sarmed
Warehouses, συνολικού ύψους 23,6 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω εταιρεία είναι κάτοχος αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων 58.641 τ.μ. στην περιοχή της
Μάνδρας στην Ελευσίνα, που αποτελεί το μεγαλύτερο εν λειτουργία ενιαίο συγκρότημα αποθηκών στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 20% παραμένει
στην κατοχή του κ. Ιωάννη Σαραντίτη. Σημειωτέον ότι οι εν λόγω αποθήκες έχουν μισθωθεί για
τα επόμενα 10 χρόνια στην εταιρεία Sarmed
Logistics του κ. Σαραντίτη. Όπως αναφέρει, η
διευθύνουσα σύμβουλος της Briq, κ. Αννα Αποστολίδου, «οι δύο πλευρές διερευνούν τις πιθανότητες επέκτασης της συνεργασίας τους και σε
άλλα ακίνητα του ομίλου Sarmed». Κεφάλαια της
τάξεως των 95 εκατ. ευρώ δαπάνησε το 2020 και
η Prodea Investments.

Επενδύσεις ανάπτυξης

Εξ αυτών μάλιστα τα 9 εκατ. ευρώ αφορούσαν
επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων, στο πλαίσιο του
προγράμματος που έχει εκπονήσει η εταιρεία.
Μεταξύ άλλων, δαπάνησε 17 εκατ. ευρώ για την
απόκτηση δύο κτιρίων γραφείων, ένα στο Χαλάνδρι, επιφάνειας 7.000 τ.μ. κι ένα μικρότερο στο
κέντρο της Αθήνας. Οσον αφορά τον τομέα των
logistics, η Prodea έχει θέσει σε εφαρμογή ένα
ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση
του μεριδίου της εν λόγω κατηγορίας ακινήτων,
στο χαρτοφυλάκιο της. Μεταξύ των επενδύσεων
της εισηγμένης ξεχωρίζει η απόκτηση αποθήκης επιφάνειας 12.4400 τ.μ. στο Μαρκόπουλο.
Μισθώτρια είναι η εταιρεία logistics Unilog. Το
ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ.
Επίσης, η Prodea έχει υπογράψει προσύμφωνο
για την εξαγορά του 100% εταιρείας, που είναι
κάτοχος οικοπέδου στον Ασπρόπυργο, όπου αυ-

τήν την περίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο

κτηρίων αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών.

Πρόκειται για ακίνητα, των οποίων η συνολική
επιφάνεια θα ξεπεράσει τις 23.000 τ.μ.

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2020, η Prodea γνωστο-

ποίησε και τη συνεργασίας της με τον όμιλο Παπα-

λέκα και συγκεκριμένα την εταιρεία Yoda. Οι δύο
εταιρείες, από κοινού με την Invel Real Estate,

τον μεγαλομέτοχο της δηλαδή της Prodea, σχε-

διάζουν να επενδύσουν σε μια σειρά ακινήτων

στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης τα
επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ιωάννης

Παπαλέκας έχει ήδη παρουσία στον κλάδο, μέσω
του «Nammos» στη Μύκονο, ενώ στο πλαίσιο της

νέας αυτής συνεργασίας, θα αποκτήσει το 41%
του ξενοδοχείου «The LandMark Nicosia» (πρώην Hilton».

Δεκαοκτώ κτήρια

Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικότερα ξενοδοχεία της Κύπρου, το οποίο είχε αποκτήσει η

Prodea, σε συνεργασία με την Invel πριν από περίπου 18 μήνες. Τότε είχαν καταβάλει ποσό της

τάξεως των 55 εκατ. ευρώ. Η σχετική συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του πρώτου τριμήνου του 2021. Παράλληλα, η

Prodea συμφώνησε να πωλήσει στον όμιλο Yoda,

18 κτήρια (κυρίως γραφεία και υποκαταστήματα
της Εθνικής Τράπεζας) σε Αθήνα και Περιφέρεια.
Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο αξίας της τάξεως των 134 εκατ. ευρώ.
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Με ταχύτερο ρυθμό αυξάνονται
οι αξίες των ακινήτων
• Υψηλότερα κατά 2,7% οι τιμές πώλησης και 2,8% τα ενοίκια
Οι ιδιοκτήτες βλέπουν τέλος της πανδημίας

Μ

ε τους δικούς της, ιδιαίτερους, ρυθμούς φαίνεται πως κινείται η αγορά
ακινήτων, όντας μη ευθυγραμμισμένη από τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην υπόλοιπη οικονομία, ένεκα της πανδημίας. Ενώ θα περίμενε κανείς να παρατηρείται
μια τάση αποκλιμάκωσης των τιμών, εντούτοις,
φαίνεται πως οι ιδιοκτήτες προσδοκούν άνοδο
των τιμών το προσεχές διάστημα, θεωρώντας ότι
η παρούσα κρίση έχει ήδη παρέλθει. Οπως φαίνεται από τα στοιχεία του δείκτη τιμών ακινήτων
SPI (Spitogatos Property Index), του δικτύου
ηλεκτρονικών αγγελιών Spitogatos, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό της
τάξεως του 2,7%. Παράλληλα, όμως, καταγράφηκε κι επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής από
τρίμηνο σε τρίμηνο. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση
με το τρίτο τρίμηνο, οι τιμές σημείωσαν άνοδο
της τάξεως του 0,9%, έναντι οριακής ανόδου
0,12% στην αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων τριμήνων (τρίτο προς δεύτερο). Μάλιστα, η
τάση αυτή αφορά σχεδόν το σύνολο των επιμέρους περιοχών που καταγράφονται στον δείκτη
SPI. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βόρεια προάστια, η τριμηνιαία αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 2,07%, από μόλις 0,75%
στη σύγκριση των προηγούμενων τριμήνων. Αντίστοιχα, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι από τις
λιγοστές περιοχές όπου καταγράφεται διόρθωση

των τιμών, έστω και μικρή, η τριμηνιαία πτώση
περιορίζεται πλέον σε 1,1%, από 1,65% το τρίτο
τρίμηνο.

Μισθωμένο πλήρως

Σε ετήσια βάση, δηλαδή συγκριτικά με το περυσινό τέταρτο τρίμηνο, η εικόνα είναι ακόμη πιο
χαρακτηριστική των… προθέσεων των ιδιοκτητών. Στα βόρεια προάστια του λεκανοπεδίου της
Αττικής, η αύξηση των ζητούμενων τιμών ανέρχεται σε 4,1%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται
πλέον σε 2.314 ευρώ/τ.μ., από 2.222 ευρώ/τ.μ.
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αύξηση της τάξεως του 7% σημειώνεται στα δυτικά προάστια
της Αττικής, με τη μέση ζητούμενη τιμή να αυξάνεται σε 1.333 ευρώ/τ.μ., έναντι 1.246 ευρώ/τ.μ.
το περυσινό τρίμηνο. Η υψηλότερη μέση τιμή
εντοπίζεται στα νότια προάστια της Αττικής, με
2.642 ευρώ/τ.μ., με την ετήσια αύξηση κατά το
τελευταίο τρίμηνο του 2020 να αγγίζει το 2,6%.

Τάση αποκλημάκωσης

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική, η Τράπεζα της
Ελλάδος ανέφερε ότι καταγράφεται μια τάση
αποκλιμάκωσης των ρυθμών αύξησης των αξιών
σε ετήσια βάση. Κατά το εννιάμηνο του 2020, οι
τιμές αυξήθηκαν 4,6% σε ετήσια βάση, έναντι
αύξησης κατά 7,1% το αντίστοιχο διάστημα του
2019.

Συμαντικές αυξήσεις

Ωστόσο, προσέθεσε ότι η επίδραση της πανδημίας δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές των κατοικιών. Μάλιστα, στα μεγάλα αστικά
κέντρα, οι αυξήσεις παραμένουν ακόμη σημαντικές, καθώς στη μεν Αθήνα σημειώθηκε άνοδος
κατά 7,6% το εννιάμηνο του 2020, ενώ στη Θεσσαλονίκη, η αντίστοιχη αύξηση άγγιξε το 4,5%.
Ανοδικά όμως κινήθηκαν σε ετήσια βάση και οι
ζητούμενες τιμές των ενοικίων στη διάρκεια του
τέταρτου τριμήνου. Παρά την κατάρρευση της
αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2020
(με εξαίρεση ίσως το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου) και την επιστροφή αρκετών χιλιάδων
διαμερισμάτων σε συμβόλαια ενοικίασης μεγαλύτερης διάρκειας, φαίνεται πως αρκετοί ιδιοκτήτες «ποντάρουν» στη σταθερά αυξανόμενη
ζήτηση από την εγχώρια αγορά, προκειμένου να
διατηρήσουν τις τιμές σε υψηλό επίπεδο, μετά
και τη μέση αύξηση της τάξεως του 20%-25%
της περιόδου 2018-2019.

Αύξηση τιμών ενοικίασης

Ετσι, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, στα 7,33 ευρώ/τ.μ.
(από 7,13 ευρώ/τ.μ.), ενώ ανοδικά κινήθηκαν
επίσης οι τιμές σε επιμέρους περιοχές, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα δυτικά και ανα-

τολικά προάστια, όπου η ετήσια άνοδος άγγιξε
το 10,2% και 9% αντίστοιχα, σε 6,7 και 6,4 ευρώ/τ.μ. Ανοδος σημειώθηκε και στα βόρεια προάστια με 2,9% σε 8,57 ευρώ/τ.μ., αλλά και στη
Θεσσαλονίκη με 1,8%. Στον αντίποδα, διορθωτικά κινήθηκαν τα ενοίκια στο κέντρο της Αθήνας
και στα νότια προάστια. Πρόκειται για τις περιοχές όπου οι τιμές εκτινάχθηκαν στη διάρκεια των
τελευταίων ετών, ως αποτέλεσμα της ζήτησης
από το εξωτερικό. Πλέον, στο κέντρο της Αθήνας παρατηρείται ετήσια πτώση της τάξεως του
4,7%, στα 8,9 ευρώ/τ.μ., ενώ στα νότια προάστια
το μέσο ενοίκιο υποχώρησε κατά 5% στα 10 ευρώ/τ.μ. Ασφαλώς, ιδίως στο κέντρο της πόλης, οι
τιμές παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, ιδίως εάν
συνυπολογιστούν η ηλικία και η κατάσταση στην
οποία βρίσκονται πολλά από τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, ακόμη και η ποιότητα ζωής.

Θετικά στοιχεία

Το θετικό στοιχείο είναι ότι συγκριτικά με το τρίτο
τρίμηνο του 2020 οι τιμές έχουν αρχίζει να αποκλιμακώνονται στην πλειονότητα των περιοχών.
Για παράδειγμα, στο σύνολο της χώρας το μέσο
ενοίκιο είναι πλέον 1,32% χαμηλότερο σε σχέση
με το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ενώ στο
κέντρο της Αθήνας καταγράφεται κάμψη κατά
1,22%. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει το υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης.
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Η πανδημία και η στροφή στην τηλεργασία δεν έριξαν ζήτηση και τιμές

Σε άνοδο τα επαγγελματικά
ακίνητα στην Ελλάδα

Σ

ύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, ο δείκτης τιμών
των fci γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2%, σε ετήσια βάση, το πρώτο
εξάμηνο του 2020, έναντι αντίστοιχης
περυσινής αύξησης ύψους 4,1%. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα,
ο δείκτης τιμών των καταστημάτων
σημείωσε άνοδο κατά 3%, σε ετήσια
βάση, έναντι ετήσιας αύξησης 7,7%, το
πρώτο εξάμηνο του 2019.
Οι τιμές των γραφείων αυξήθηκαν για
έκτο συνεχόμενο εξάμηνο, σε ετήσια
βάση, ενώ οι τιμές των καταστημάτων
ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία,
για επτά διαδοχικά εξάμηνα. Ωστόσο,
οι ρυθμοί αύξησης των τιμών, τόσο των
γραφείων, όσο και των καταστημάτων
επιβραδύνθηκαν σημαντικά, το πρώτο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία.

Γραφεία

Συγκεκριμένα, σε σειρά πόλεων της
χώρας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη,
Ηράκλειο, Λάρισα και Πάτρα) οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης γραφείων
παρουσιάζουν αύξηση το τελευταίο
τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019, με τη
σημαντικότερη μεταβολή να παρατηρείται στα Νότια Προάστια της Αθήνας (+9,5%) και στη Θεσσαλονίκη ( +
8,4%). Επί του παρόντος, η υψηλότερη
ζητούμενη μέση τιμή ενοικίασης ανά
τετραγωνικό καταγράφεται στα Βόρεια
Προάστια της Αθήνας (10,9 ευρώ) και
το κέντρο (10 ευρώ) και η χαμηλότερη
στη Λάρισα (5,5 ευρώ). Ανάλογη αύξηση παρατηρείται και στις τιμές πώλησης
γραφείων, με την υψηλότερη μέση τιμή
ανά τετραγωνικό στα Νότια Προάστια
της Αθήνας να κυμαίνεται στα 2.030,8

Σε ποιες
επιχειρήσεις θα
μειωθεί το ενοίκιο
40% και 80%

Τ

η μείωση του ενοικίου του μηνός Ιανουαρίου και για τις επιχειρήσεις που
βρίσκονται στους πληττόμενους ΚΑΔ
(επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει και ανέρχονται σε 600.000 περίπου) εξετάζει η κυβέρνηση.
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου
Οικονομικών δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι
ανωτέρω 600.000 επιχειρήσεις να έχουν έκπτωση ενοικίου τον Ιανουάριο σε ποσοστό 40%
όπως ισχύει και σήμερα και όχι σε 80% που αποφασίσθηκε για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει
με κρατική εντολή.
Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στις αρχές του
νέου έτους, όταν το Γενικό Λογιστήριο θα έχει
μία ξεκάθαρη εικόνα αφενός των στοιχείων των
εσόδων του Δεκεμβρίου όπου θα διαπιστωθεί
το βάθος της ζημιάς όλων των επιχειρήσεων
από την καραντίνα, αφετέρου όταν θα έχουν
ληφθεί αποφάσεις από την κυβέρνηση για το
εάν θα ανοίξει η αγορά ή εάν θα επεκταθεί το
lockdown.

Γεωγραφία

Αναφορικά με την ανάλυση ανά γεωγραφική περιοχή, αξίζει να σημειωθεί
ότι η άνοδος των τιμών των καταστημάτων ήταν μεγαλύτερη, σε ετήσια
βάση, το πρώτο εξάμηνο του 2020, στη
Θεσσαλονίκη ( + 9,5%) και στις λοιπές
περιοχές (+3,8%), σε σύγκριση με την
Αθήνα ( + 1,5%). Αντίθετα, στην περίπτωση του δείκτη τιμών των γραφείων,
η θετική μεταβολή ήταν εντονότερη
στην Αθήνα, καθώς διαμορφώθηκε σε
2,8%, έναντι 1%, στη Θεσσαλονίκη και
1,2%, στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Όσον αφορά την πορεία της αξίας των
μισθωμάτων, σημειώνεται ότι, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020, ο σχετικός
δείκτης των γραφείων μειώθηκε κατά
1,5%, σε ετήσια βάση, ενώ των καταστημάτων, αντίστοιχα, κατά 1,1%. Η
πτώση των μισθωμάτων, πιθανότατα,
οφείλεται στην πτώση της οικονομικής
δραστηριότητας, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 στο διάστημα αυτό.
Η ανοδική τάση της αγοράς των επαγγελματικών ακινήτων επιβεβαιώνεται
και από στοιχεία της ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων Spitogatos, τα οποία
καταγράφουν σημαντικά αυξημένες
τιμές πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών χώρων το τελευταίο τρίμηνο
του 2020.
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Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει ο αξιωματούχος, το ποσοστό της μείωσης θα κυμανθεί
στα ίδια επίπεδα δηλαδή στο 40% του μισθώματος, ενώ η αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων θα είναι της τάξης του 50% χωρίς να
διευκρινίζεται εάν θα είναι επί του μισθώματος ή
των απωλειών που ισχύει και σήμερα. Με βάση
τα ανωτέρω δεδομένα:

Έκπτωση 80% θα έχουν :

ευρώ (+6,3% σε σχέση με το 2019) και
στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας στα
2.007,3 ευρώ ( + 11,9%).
Εξαίρεση αποτελεί μόνο η Λάρισα,
όπου οι τιμές πώλησης γραφείων παρουσιάζουν πτώση 4,0%. Η χαμηλότερη ζητούμενη μέση τιμή πώλησης ανά
τετραγωνικό καταγράφεται στην Πάτρα στα 882,9 ευρώ (+11,1% σε σχέση
με το 2019).

Καταστήματα

Όσον αφορά τα καταστήματα, σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται τόσο
στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης όσο
και στις τιμές πώλησης σε όλες τις περιοχές της έρευνας, με τις μεγαλύτερες
μεταβολές να παρατηρούνται στις τιμές
πώλησης καταστημάτων στα Ανατολικά Προάστια της Αθήνας ( + 16,3%),
το Ηράκλειο Κρήτης ( + 14,9%) και τον
Πειραιά (+14,7%).
Τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας κατέχουν και εδώ την πρωτιά στην κατάταξη ζητούμενων τιμών πώλησης ανά
τετραγωνικό (2.542,3 ευρώ), με την
Πάτρα να παρουσιάζει τη χαμηλότερη
τιμή (986,5 ευρώ). Όσο για τις ενοικιάσεις καταστημάτων, αξιοσημείωτη είναι
η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης ανά
τετραγωνικό στα Βόρεια Προάστια της

Αθήνας η οποία έχει εκτοξευθεί στα
16,1 ευρώ (+5,1%) και στο κέντρο, στα
13,5% ( + 8,6%). Η μεγαλύτερη αύξηση
στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης καταστημάτων σε σχέση με το τελευταίο
τρίμηνο του 2019, παρατηρείται στον
Πειραιά (11,5%).

Αποθήκες

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι τιμές αποθηκών προς πώληση για επαγγελματική χρήση, καθώς αφενός σε όλη
την Αθήνα παρατηρείται πτώση -μέχρι
και της τάξεως του 12,6% στο Ανατολικά Προάστια- και αφετέρου στις
υπόλοιπες περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα του Spitogatos
σημειώνεται αύξηση που αγγίζει μάλιστα το 15,2% στη Θεσσαλονίκη και το
10% στην Πάτρα. Όσο για τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης αποθηκών, εκεί
σημειώνονται ως επί το πλείστον μικρές
αυξήσεις, με τη μεγαλύτερη να παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη (10,3%) και τα
Βόρεια Προάστια της Αθήνας (9,6%).
Σε όλη την επικράτεια, οι ζητούμενες
τιμές ενοικίασης είχαν μικρή πτώση της
τάξης του -1% στα γραφεία και -9%
στα καταστήματα, ενώ ανέβηκαν κατά
23% στις αποθήκες σε σχέση με πέρυσι. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης σημεί-

ωσαν αύξηση και στις τρεις κατηγορίες
επαγγελματικών ακινήτων, πιο συγκεκριμένα +6% στα γραφεία, +11% στα
καταστήματα και +33% στις αποθήκες.
Ο CEO του Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός σχολίασε: «Παρά την άνθηση του μοντέλου της τηλεργασίας
ή της εργασίας με κυλιόμενο ωράριο,
διαπιστώνουμε πως οι ζητούμενες τιμές πώλησης επαγγελματικών χώρων
όχι μόνο δεν παρουσίασαν πτώση κατά
το τελευταίο τρίμηνο του 2020, αντιθέτως στις περισσότερες περιοχές όπου
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, σημειώθηκε αύξηση και μάλιστα σημαντική,
πράγμα που αντικατοπτρίζεται και στη
συνολική εικόνα ετήσιας μεταβολής
των τιμών.
Με ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε
αφενός τα νέα μοντέλα εργασίας που
θα επικρατήσουν μετά την πανδημία
και αφετέρου το αποτύπωμα που η τελευταία θα αφήσει στην οικονομία της
χώρας, και κατά πόσο αυτά θα επηρεάσουν την εξέλιξη των τιμών αλλά και
της γενικότερης ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης των επαγγελματικών
ακινήτων πανελλαδικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Οικονομικό
Δελτίο Alpha Bank

- Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με το σύστημα παράδοσης
εκτός ή με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον.
- Οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως
εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα.
- Οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία και
οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων
από νομό σε νομό.
- Οι επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισμού
όπως θέατρα, κινηματογράφοι, μουσικές σκηνές.
- Οι επιχειρήσεις του κλάδου του αθλητισμού
όπως γυμναστήρια, χιονοδρομικά κέντρα κ.α.

Έκπτωση 40% θα έχουν:
- Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στους πληττόμενους ΚΑΔ του Απριλίου. Το

Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες
ακινήτων:
- Οι ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα) που
ενοικιάζουν επαγγελματικά ακίνητα και θα εισπράξουν μειωμένα κατά 80% ενοίκια το πρώτο
δίμηνο του 2021 θα αποζημιωθούν για το 60%
του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και
όχι επί της απώλειας. Με αυτό τον τρόπο επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 60% στο
κράτος, 20% στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση.
- Για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα θα προβλέπεται αποζημίωση στο 40% του
μισθώματος.
- Για τους ιδιοκτήτες των οποίων τα εισοδήματα
από ενοίκια θα μειωθούν κατά 40% θα προβλεφθεί μείωση 50% είτε επί των απωλειών είτε επί
του μισθώματος.

25

Ακίνητα

ΔΙΕΘΝΗ

Φεβρουάριος 2021

Ξέπλυμα χρήματος με αγορές πολυτελών
κατοικιών και πάλι στο Λονδίνο
Η
φημισμένη για τις συχνά απρόσιτες
τιμές της αγορά ακινήτων της Βρετανίας προσελκύει όλο και περισσότερο
«βρώμικο» χρήμα, με τα πανάκριβα και πολυτελή
ακίνητα του Λονδίνου ιδιαίτερα να προσφέρονται
για ξέπλυμα χρήματος.
Σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg επικαλείται
έκθεση της βρετανικής κυβέρνησης που δόθηκε
αυτές τις ημέρες στη δημοσιότητα και καταλήγει
στο συμπέρασμα πως είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα να χρησιμοποιούνται οι αγορές ακινήτων
της Βρετανίας για να συγκαλύψουν παράνομες
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Εχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη έκθεση πριν από τρία χρόνια εκτιμούσε, αντιθέτως, πως ο κίνδυνος ήταν
μέτριος. Οπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην
παρούσα έκθεση, «είναι πιθανόν πως διάφορα
εγκληματικά στοιχεία προτιμούν τοποθεσίες με
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας όπως
είναι το Λονδίνο, το Εδιμβούργο ή ακόμη και οι
πανεπιστημιουπόλεις». Διευκρινίζει μάλιστα πως
ειδικότερα τα ακίνητα του Λονδίνου θεωρούνται
εξαιρετικά επιθυμητά για ξένους παράγοντες,
που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν είτε ως κατοικία τους είτε ως έδρα επιχείρησης.

Καταλύτης

Οπως σε τόσα άλλα προβλήματα, άλλωστε, η
πανδημία έχει λειτουργήσει και πάλι καταλυτικά,
καθιστώντας τον τομέα των ακινήτων της Βρετανίας εξαιρετικά ευάλωτο στις εισροές χρήματος
από εγκληματικές δραστηριότητες. Αιτία είναι η
κάμψη που σημείωσε η ζήτηση εν τω μέσω της
πανδημίας ιδίως για τις πολυτελείς επαύλεις, καθώς δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για υποχώρηση των συχνά δυσθεώρητων τιμών τους.
Η έκθεση διαπιστώνει ειδικότερα ότι διάφορα
εγκληματικά στοιχεία μπορούν να εκμεταλλευθούν τις χειμαζόμενες εξαιτίας της πανδημίας
μεσιτικές εταιρείες, που είτε βρίσκονται σε απόγνωση είτε τελούν υπό πτώχευση, και να αγοράσουν, έτσι, πολυτελή ακίνητα σε τιμές ιδιαίτερα
χαμηλές σε σύγκριση με τα συνήθη επίπεδά τους.
Σύμφωνα, πάντα, με τα πορίσματα της έκθεσης,
σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος σε σύγκριση με τις κτιριακές
εγκαταστάσεις γραφείων, καθώς οι συμφωνίες
γίνονται πολύ ταχύτερα και πολύ ευκολότερα.
Οπως τονίζει η σχετική έκθεση της βρετανικής
κυβέρνησης, η ανίχνευση των ένοχων αγορών
βρετανικών ακινήτων είναι πολύ δύσκολη αφού οι
συμφωνίες κλείνονται και οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται συχνά μέσω κοινοπραξιών ή επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε φορολογικούς
παραδείσους όπως, για παράδειγμα, οι Νήσοι
Κέιμαν. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια, περίπου τα ¾ των
αγορών ακινήτων που σχετίζονται με διαφθορά
και εγκληματικές δραστηριότητες ανήκουν σε
εταιρείες που έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους.

Ιλιγγιώδη ποσά

Η εν λόγω μη κυβερνητική οργάνωση έχει εντοπίσει πάνω από 500 επιχειρήσεις εντός Βρετανίας
που έχουν προχωρήσει σε αγορές με χρήματα
ύποπτης προέλευσης και έχουν συνολική αξία 5
δισ. στερλινών, ή 6,6 δισ. δολαρίων. Οπως επισημαίνει, όμως, οι αγορές αυτές μάλλον δεν αποτελούν παρά μόνον μια μικρή μερίδα των ιλιγγιωδών
ποσών «βρώμικου» χρήματος που κρύβονται επιμελώς σε ακριβά ακίνητα της Βρετανίας.
Τα δυσοίωνα αυτά στοιχεία δίνονται στη δημοσιότητα λίγο μετά τη νίκη που κατήγαγε η Βρετανία
στη μάχη κατά του «βρώμικου» χρήματος: τον

Οι συμφωνίες κλείνονται μέσω εταιρειών με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους
Οκτώβριο, η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης του
Εγκλήματος χρησιμοποίησε νόμο κατά του λεγόμενου ανεξήγητου πλούτου και εντόπισε κυοφο-

ρούμενη συμφωνία για την αγορά ακινήτων και τη

σμα ήταν να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας

δημιουργία χαρτοφυλακίου ακινήτων με χρήματα

περίπου 10 εκατ. στερλινών, ποσού αντίστοιχου

από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αποτέλε-

των 13 εκατ. δολαρίων.

Διάταγμα για αναμόρφωση των
ομοσπονδιακών κτηριών στις ΗΠΑ

«Ν

α ξαναγίνουν τα
κτήρια της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης όμορφα ξανά», αποφάσισε με προεδρικό διάταγμα ο πρώην
πρόεδρος Τραμπ, λίγες μέρες πριν
εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο επιβάλλοντας τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της αρχαίας Αθήνας ή της Ρώμης ως ενιαίο κρατικό αισθητικό
πρότυπο.
Ολα τα νέα ομοσπονδιακά κτίσματα, κόστους άνω των 50 εκατ. δολαρίων, θα πρέπει να είναι κλασικά
και «εύκολα αναγνωρίσιμα ως δημόσια κτήρια». Στην ομοσπονδιακή
πρωτεύουσα «η κλασική αρχιτεκτονική θα προτιμάται και θα αποτελεί τον επιθυμητό ρυθμό για κάθε
ομοσπονδιακό κτήριο, εφόσον δεν
συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι
επιλογής άλλης αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας», αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.
Τα σχέδια αυτά του Τραμπ, που είχαν διαρρεύσει από τον Φεβρουάριο, έχουν προκαλέσει τις έντονες
αντιδράσεις του αρχιτεκτονικού χώρου, με το Αμερικανικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτόνων να καταδικάζει την
εμπλοκή του Τραμπ σε ζητήματα
αισθητικής. Ακόμη και ο λάτρης του
νεοκλασικισμού, διευθυντής της

να αποφασίζουν από μόνες τους για

τα αρχιτεκτονικά σχέδια που τους

ταιριάζουν καλύτερα. Εκφράζουμε
τη θλίψη μας για την απόφαση του

προέδρου Τραμπ, αν και νιώθουμε
ικανοποίηση για το γεγονός ότι το

διάταγμα δεν είναι τόσο ευρύ όσο
είχε αρχικά παρουσιαστεί», ανέφερε η ανακοίνωση του Ινστιτούτου.
Σε κύριο άρθρο της η εφημερίδα

Chicago Sun-Times, σχολίασε σχε-

τικά: «Δεν περνάει απαρατήρητο
ότι ο Μουσολίνι, ο Φράνκο και ειδικά ο αποτυχημένος Αυστριακός
σχολής αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Νοτρ Ντέιμ, δημοσίευσε
άρθρο, επικρίνοντας τον Τραμπ.
Το προεδρικό διάταγμα μνημονεύει εμβληματικά κτίσματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα οποία
σύμφωνα με τον πρόεδρο προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια των κατοίκων
των πόλεων, όπου χτίστηκαν. Το
διάταγμα προσφέρει μάλιστα και
συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως
το Ομοσπονδιακό Μέγαρο στο Σαν
Φρανσίσκο, χαρακτηριστικό δείγμα
«μπρουταλιστικής» αρχιτεκτονικής,
με τοίχους γυμνού σκυροδέματος
και απαλλαγμένο από διακοσμητικά
στοιχεία. «Παρότι ο μπρουταλισμός
ή ο ντεκονστρουκτιβισμός εντυπω-

σιάζουν τις αρχιτεκτονικές ελίτ, τα
ομοσπονδιακά κτίσματα πρέπει να
εντυπωσιάζουν το κοινό, δηλαδή
όσους δεν είναι καλλιτέχνες, εικαστικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί,
κριτικοί τέχνης, καθηγητές αρχιτεκτονικής ή στελέχη της κατασκευαστικής βιομηχανίας», αναφέρει το
ιδιότυπο προεδρικό διάταγμα.
Σε ανακοίνωσή του, το Αμερικανικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων καταδίκασε την πρωτοβουλία του προέδρου
και δεσμεύθηκε να συνεργαστεί με
τον εν αναμονή πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με στόχο την ακύρωση του διατάγματος μετά τις 20 Ιανουαρίου.
«Οι τοπικές κοινότητες πρέπει να
έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη

ζωγράφος, Χίτλερ, προώθησαν με

πάθος ενιαία κρατική αρχιτεκτονική, εμπνευσμένη από την αρχαιό-

τητα, μόνη ικανή –κατά τη γνώμη
τους– να αποτυπώσει την υπεροχή

του καθεστώτος, την παράδοση και
την τάξη».

Η αρχιτέκτων και συγγραφέας Κρι-

στίν Φρανκ, που εμπνέεται από την
αρχιτεκτονική

της

αρχαιότητας,

λέει: «Το διάταγμα του Τραμπ πήγε
τη δουλειά μου 30 χρόνια πίσω. Οι
φοιτητές μου δεν θα πλησιάζουν το
μάθημα αν νομίζουν ότι ο αρχιτε-

κτονικός κλασικισμός ταυτίζεται με
τον ακραίο συντηρητισμό και ρατσισμό του Τραμπ».
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Η ΟΠΑΠ στηρίζει την "Αροδαφνούσα"

Η

πανδημία ανατρέπει την καθημερινότητα
των ανθρώπων του τόπου και αναστέλλει
σχεδιασμούς, προγράμματα και δράσεις.
Δεν αναστέλλει όμως τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, για τους οποίους η έγνοια μας πρέπει να
προσπερνά τις όποιες δυσκολίες και αναστολές.
Αυτή την έγνοια εκφράζει ξανά η ΟΠΑΠ Κύπρου
συνεχίζοντας την πολύμορφη στήριξή της στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Υλοποιώντας τη δέσμευση που είχε αναλάβει το 2017 συμμετέχει και
πάλι στο «Πρόγραμμα Υιοθέτησης Δωματίων στο
Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα»
καλύπτοντας τα λειτουργικά έξοδα δύο δωματίων.
Η νέα χειρονομία της ΟΠΑΠ Κύπρου ευθυγραμμίζεται με την ανθρωποκεντρική πορεία που ακολουθεί
η Εταιρία από το 1969 και η οποία αξιολογεί τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας ως ύψιστη προτεραιότητά

της. Στη βάση αυτής της φιλοσοφίας «στηρίζουμε
και θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και της Αροδαφνούσας. Πορευόμαστε και θα εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε μαζί
με τον άνθρωπο της Κύπρου» δηλώνει ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης Αλετράρης, ο οποίος συνδέει την απόφαση της Εταιρίας με

την ευρύτερη κατάσταση λόγω των περιοριστικών
μέτρων, αλλά και το πνεύμα των ημερών. «Έστω κι
αν φέτος θα είναι αλλιώτικα, τα Χριστούγεννα ζουν
μέσα στην καρδιά μας κι αυτό, τίποτε δεν μπορεί να
το αλλάξει! Μπορούμε λοιπόν με τις πράξεις μας να
πλημμυρίσουμε τα δωμάτια της Αροδαφνούσας με
τα μηνύματα των Χριστουγέννων και να ζεστάνουμε
την ελπίδα. Αγάπη, πίστη και αισιοδοξία αποτελούν
τα πιο δυνατά στηρίγματα για τους καρκινοπαθείς
συνανθρώπους μας», καταλήγει ο κύριος Αλετράρης.
Η Διοίκηση, η Διεύθυνση και τα στελέχη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» εκφράζουν
τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους για τη δυνατή και
διαχρονική στήριξη που η ΟΠΑΠ Κύπρου προσφέρει
στα προγράμματά τους.

Η Leptos τελειώνει ένα ακόμη έτος με ρεκόρ
βραβείων και παγκόσμια αναγνώριση

Η

Leptos Estates ολοκληρώνει μια ακόμη
χρονιά ρεκόρ, με τρία Ευρωπαϊκά Βραβεία ακίνητης ιδιοκτησίας ως αναγνώριση
για το υψηλού επιπέδου προϊόν, την υπηρεσία, την
πρωτοτυπία, την καινοτομία καθώς επίσης και τη
δέσμευση ως προς την βιωσιμότητα της εταιρείας.
Σε μια διαδικτυακή εικονική τελετή την περασμένη
εβδομάδα, η Leptos Estates έλαβε τρία βραβεία
αριστείας για τα έργα της: Adonis Beach Villas και
το Limassol Blu Marine. Ανταγωνιζόμενη τους καλύτερους επαγγελματίες ακινήτων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, η εταιρεία αναγνωρίστηκε στις
κατηγορίες "οικιστική ανάπτυξη" και "οικιστική εσωτερική ιδιωτική κατοικία", που ανήκουν στο πολυτελές
παραθαλάσσιο έργο Adonis Beach Villas. Το κορυφαίο ορόσημο της Leptos, το Limassol Blu Marine,
αναγνωρίστηκε στην κατηγορία "οικιστική πολυώροφη αρχιτεκτονική".
«Αυτά τα βραβεία είναι μια πραγματική αντανάκλαση
της δέσμευσης ολόκληρης της Ομάδας Leptos, και
τα επιτεύγματα των οποίων είμαστε όλοι εξαιρετικά
υπερήφανοι. Αποδεικνύει ότι ποτέ δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, αλλά συνεχίζουμε να αυξάνουμε τον πήχη όταν πρόκειται για το σχεδιασμό

Μ

άνοιγμα νέου γραφείου στη Λεμεσό, στην είσοδο

της βραβευμένης μαρίνας Λεμεσού. Η έμπειρη

ομάδα πωλήσεων με την οποία στελεχώνεται το
γραφείο θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομέ-

νων για πληροφορίες αναφορικά με την εταιρεία
και τα εμβληματικά της έργα, όπως επίσης για κα-

θοδήγηση σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία

αγοράς, διαχείρισης και ενοικίασης ακινήτων. Το
ωράριο του νέου γραφείου θα είναι από τις 08:30
π.μ. έως τις 17:30 Δευτέρα με Παρασκευή και
Σάββατο από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00.

Η

Aristo Developers καλωσορίζει το
2021 με αισιοδοξία και ευχές για μια
χρονιά πρωτίστως ασφαλή και υγιή

για όλους και ελπίζοντας το νέο έτος να αποτελέσει το έτος εξόδου από την υγειονομική κρίση
Η Aristo Developers ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις που επέβαλε η πανδημία το έτος 2020
εφάρμοσε έγκαιρα και με απόλυτη επιτυχία σημαντικές ψηφιακές αναβαθμίσεις σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της με πρώτιστο μέλημα την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών
της.
Μεταξύ άλλων, η εταιρεία μέσα στο 2020 παρουσίασε τον νέο ανανεωμένο της ιστότοπο, βελτίωσε τον τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης
του δικτύου των 1,500 και πλέον συνεργατών
της ανά το παγκόσμιο, προσέφερε δυνατότητες

Τα πολυβραβευμένα έργα της Leptos Estates, Adonis Beach Villas & Limassol Blu Marine.
των σπιτιών μας, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
», σχολίασε ο κ. Παντελής Λεπτός, Αντιπρόεδρος
του Ομίλου Leptos.
Για τα τελευταία 60 χρόνια, ο Όμιλος Leptos έχει
δημιουργήσει μια διεθνή παρουσία δεκαέξι γραφείων με αντιπροσωπείες σε σημαντικές παγκόσμιες

Λ

ετά το επιτυχημένο λανσάρισμα της
ανανεωμένης εταιρικής της ταυτότητας, η Cybarco έχει προχωρήσει στο

Νέο έτος, νέα
πλάνα,
νέες προοπτικές

που βιώνουμε.

πόλεις και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε
περισσότερες από 75 χώρες. Βασικός στόχος του
Ομίλου Λεπτός είναι να προσφέρει παγκόσμιας κλάσης σχεδιασμό και απαράμιλλο προϊόν στις καλύτερες τοποθεσίες της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η Τράπεζα Κύπρου από το σπίτι σας

CYBARCO ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Νέο γραφείο
πωλήσεων ακινήτων
Cybarco στη Λεμεσό

Aristo Developers:

ειτουργώντας ως σύμμαχος στις προσπάθειες της Πολιτείας για περιορισμό των
κρουσμάτων του κορωνοϊού, η Τράπεζα
Κύπρου, σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών
υπηρεσιών και προϊόντων, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το σπίτι σας εύκολα, γρήγορα και
οικονομικά. H Τράπεζα Κύπρου καλεί τους πελάτες
της να περιορίσουν τις κινήσεις τους σύμφωνα με
τις οδηγίες της Πολιτείας κατά της εξάπλωσης του
Covid-19, για την προστασία των ιδίων και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό προσφέρει γρήγορες, απλές, οικονομικές και ασφαλείς ψηφιακές
επιλογές μέσα από την γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών του Cyprus ON (CYON – www.bankofcyprus.
com.cy/cyon), έτσι ώστε να μην χρειαστεί να επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματά της.
Stay digital, Go 1bank: Ψηφιακές πληρωμές και
λύσεις
Οι συνδρομητές του 1bank Internet Banking και
BoC Mobile Banking App μπορούν να πραγματοποιούν μεταφορές και πληρωμές χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το κατάστημα της Τράπεζας ή
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό.
Με μόνο λίγα κλικ μπορούν να μεταφέρουν ποσά
μεταξύ των λογαριασμών τους ή σε οποιονδήποτε
άλλο άτομο σε άλλες Τράπεζες στην Κύπρο και
εξωτερικό, να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής
ωφέλειας, φορολογίες, οργανισμούς, να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας και να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς που διατηρούν με άλλες
τράπεζες. Επιπρόσθετα έχουν τη δυνατότητα να

διαχειριστούν τις κάρτες τους για επανέκδοση κωδικού και αντικατάσταση ή ενεργοποίησή του. Επίσης μέσω του Mobile App, δίνεται η ευκαιρία στους
πελάτες να αποκτήσουν τη δική τους εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή.
QuickPay: Μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού
τηλεφώνου
H αποστολή και λήψη χρημάτων μεταξύ ιδιωτών πελατών πραγματοποιείται ευκολότερα από ποτέ, με
την χρήση της υπηρεσίας QuickPay μέσω του ΒοC
Mobile Banking App, χρησιμοποιώντας απλά και
μόνο τον αριθμό τηλεφώνου του δικαιούχου.
Σύγχρονες μηχανές Business Cash Service
H Τράπεζα Κύπρου, πρόσφατα προχώρησε στην εισαγωγή νέων λύσεων και για τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες απλοποιούν τη διαδικασία κατάθεσης
μετρητών και επιταγών ακόμη και κερμάτων.
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 15
μηχανών για καταθέσεις χαρτονομισμάτων, κερμάτων μέχρι €20 και επιταγών με χρήση ειδικών φάκελων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί
οκτώ μηχανές στη Λευκωσία, πέντε στη Λεμεσό, μία
στη Λάρνακα και μία στην Αγία Νάπα.
156 ΑΤΜ σε 110 σημεία παγκύπρια
Cyprus ON: Συντονιστείτε με τη ψηφιακή
εποχή
Έχοντας για γνώμονα την προστασία της υγείας
όλων μας, η Τράπεζα Κύπρου, σας δείχνει το δρόμο
να συντονιστείτε με τη ψηφιακή εποχή.

εικονικών περιηγήσεων αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία, συνεχίζοντας παράλληλα τον
εμπλουτισμό του ήδη πλούσιου χαρτοφυλακίου
που διαθέτει προς πώληση και βεβαίως ολοκληρώνοντας τα υπο εξέλιξη έργα της πάντοτε πιστή
στις δεσμεύσεις με τους αξιότιμους πελάτες της.
Παράλληλα ενεργοποιώντας όλες τις ομάδες
εκπροσώπησης της στο εξωτερικό η εταιρεία
συμμετείχε σε πλήθος διεθνών διαδικτυακών
εκθέσεων και επιχειρηματικών fora προωθώντας
τόσο τις μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες που
προσφέρει όσο και το ίδιο το νησί μας ως επενδυτικό προορισμό.
Με την λειτουργία γραφείων στην Κύπρο, Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βιετνάμ,
Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Κατάρ η Aristo
Developers συνεχίζει να αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή ξένων αλλά και Κυπρίων αγοραστών.
Η Aristo Developers, παραμένει πρωτοπόρα
στον τομέα Ανάπτυξης Γης και Κατασκευών
και συνεχίζει να αναπτύσσεται σχεδιάζοντας και
κατασκευάζοντας έργα διεθνών προδιαγραφών
στηρίζοντας την οικονομία της χώρας μας ανακοινώνοντας καινούργιες ελκυστικές αναπτύξεις
για το 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αναπτύξεις της εταιρείας, σε όλη την Κύπρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Aristo Developers
στο τηλέφωνο χωρίς χρέωση 80002747, να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.aristodevelopers.
com καθώς και να ακολουθήσετε την Aristo
Developers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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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
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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

Ν#18842

Τηλ
22452040
Ν#29959

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
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
ΝΕΟ

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
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

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 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 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. € 800 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#39395

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. € 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 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 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

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

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

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

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

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

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

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

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. € 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

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. € 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

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

www.c21broker.net

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
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
ΝΕΟ

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
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
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
4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 1,500 Λευκω-

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

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

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 3,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21895

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
3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 5,000 Δευτερά Κάτω a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#20638
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,000 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 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

ΝΕΟ

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
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
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
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
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
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.
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c21broker.net Ν#38832
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
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
ΝΕΟ
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 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
5 υ/δ σπίτι € 8,000 Έγκωμη ιδιωτική
πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26564
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 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
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
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
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
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
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

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

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

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

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
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
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29005
7 υ/δ σπίτι € 4,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35957
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Στρόβολος κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31165
σπίτι € 4,000 Λευκωσία 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30595

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και
παλιά μέχρι €160 000 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,

οικόπεδα στον Στρόβολο, Παρισινό,
Έγκωμη, Αγλαντζιά για άμεση αγορά από
πελάτες μας. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ
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
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
ΝΕΟ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. € 88,000 Αγλαντζιά

2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38102
γκαρσονιέρα διαμ. € 88,000 Αγλαντζιά
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38104
γκαρσονιέρα διαμ. € 90,000 Αγλαντζιά 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39208
γκαρσονιέρα διαμ. € 90,000 Αγλαντζιά 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39570
γκαρσονιέρα διαμ. € 93,000 Αγλαντζιά
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39805
γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 Αγλαντζιά 2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39776
1 υ/δ διαμ. € 59,500 Πέρα Χωριό Νήσου 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39762
1 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 78,000 Δάλι 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37464
1 υ/δ διαμ. € 92,000 Λατσιά 2 όροφο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39252
1 υ/δ διαμ. € 93,000 Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33531
1 υ/δ διαμ. € 95,000 Λακατάμεια ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26565
1 υ/δ διαμ. € 99,000 Λακατάμεια
ισόγειο, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16491
1 υ/δ διαμ. € 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
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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
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
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
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. € 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. € 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

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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www.c21broker.net Ν#31190

Τηλ 22452040
Ν#25989

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
ΝΕΟ

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. € 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. € 159,000 Αγλαντζιά
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38527
2 υ/δ διαμ. € 160,000 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 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 διαμ. € 166,000 Λευκωσία 1 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε

www.c21broker.net

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

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

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
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
ΝΕΟ

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
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 σπίτι € 75,000 Καϊμακλί Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32071

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 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 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

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

ΟΙΚΙΕΣ

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

1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 75,000
Παλλουριώτισσα Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37220
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 125,000
Πέρα Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30403
1 υ/δ σπίτι € 150,000 Παλλουριώτισσα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26321
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 45,000 Μιτσερό κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38561

30

στάντια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39411
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 240,000
Τσέρι a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#25575
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
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
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
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 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
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 € 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 σπίτι € 370,000 Έγκωμη 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31681

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

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 225,000 Αλάμπρα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38630

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 € 234,000 Δάλι Κων-

3 υ/δ σπίτι € 650,000 Άγιος Δομέτι-
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ος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35684
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
ΝΕΟ

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
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
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
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
ΝΕΟ
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 σπίτι € 550,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39676
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
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
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
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 430,000 Λυθροδόντας ιδιωτική πισίνα, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34226
5 υ/δ σπίτι € 570,000 Δάλι Καλλιθέα
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37219
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

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
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
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
ΝΕΟ

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
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
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

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

31
ΝΕΟ

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
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

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,
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21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35420

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18627

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

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

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

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

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

ΝΕΟ

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
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.&

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, ηλεκτρικές 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
5 υ/δ σπίτι € 3,300 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#35207
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 ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Παλόδεια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37675
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 5,000 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

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

2 επίπεδα, με 2 w/c, κουζίνα, €2,200
Code:795892.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο 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
ΝΕΟ

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 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

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 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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
ΝΕΟ

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

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

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

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

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

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας ,
300 τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2
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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
Κατάστημα στο Κέντρο Λεμεσού, 180τ/μ
κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc, παρκινγκ
€1,200 Code:795891. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στην Λεμεσό 260τ/μ κ/χ,

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
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 1
όροφο, κοινή 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#35113
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
3 υ/δ διαμ. € 130,000 Αρακαπάς
ισόγειο, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39179
4 υ/δ διαμ. € 430,000 Γερμασόγεια
ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39549
γκαρσονιέρα σπίτι € 400,000 Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
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Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38404
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

ΟΙΚΙΕΣ
1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 80,000
Άρσος 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#40003
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 150,000 Λόφου
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#40061
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 172,000
Αγρός κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28727
ΝΕΟ

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 89,000
Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37506
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

τομεσιτικό γραφείο

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 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

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 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

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

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 € 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 κτημα-

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
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 γραφείο9
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
ΝΕΟ

χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας,
5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000.
CODE:904445,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
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
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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

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

γκαρσονιέρα διαμ. € 1,200 Λάρνακα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35754

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ

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

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

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

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,

ΝΕΟ

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

ΟΙΚΙΕΣ
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
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
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
4 υ/δ σπίτι € 1,250 Μενεού 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36120
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 Λειβά-
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δια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38280

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#22006

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

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
ΝΕΟ

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

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

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

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

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

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

ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 69,000 Περιβόλια
Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& 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
ΝΕΟ

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
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
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 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
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
2 υ/δ διαμ. € 250,000 Ορόκλινη 2
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

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
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

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
ΝΕΟ

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 ανεξάρτητο σπίτι € 59,000 Ορά
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39158
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 € 245,000
Λειβάδια κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39756
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 Ξυλοφάγου 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#28211
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 Ορό-

κλινη 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
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Ν#38433
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
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
ΝΕΟ

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 ανεξάρτητο σπίτι € 1,000,000 Περιβόλια Λάρνακα 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#26638

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 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 € 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 € 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

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

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

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

5 υ/δ σπίτι € 260,000 Αραδίππου
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36737

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

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

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

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

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 22452040 www.c21broker.net

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 420,000
Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35931
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 550,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#25966
7 υ/δ σπίτι € 690,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39426
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Ν#27617

ΠΑΦΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
				
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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

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
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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
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

3 υ/δ διαμ. € 488,500 Κούκλια
ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28872
				

ΟΙΚΙΕΣ

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

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
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
3 υ/δ σπίτι € 360,000 Πέγεια ιδιωτική
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35760
ΝΕΟ

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
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
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

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

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

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

8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδιωτική
πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#30981

2 υ/δ 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

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

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 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 σπίτι € 700,000 Πέγεια Άγιος Γεώργιος κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30492
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 960,000 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, συσκευές, Κ/Θ,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16141
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236
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 μεζονέττα € 200,000 Έμπα
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 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 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

ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25172

Τηλ 22452040
Ν#12568

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,522,900
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28876

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΝΕΟ

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
2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος 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 ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000
Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36796
3 υ/δ 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

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 σπίτι € 350,000 Γεροσκήπου ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35841

3 υ/δ 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 ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 649,000
Τσάδα ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.

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
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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. € 92,000 Παραλίμνι 1
όροφο, κοινή πισίνα, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32725
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

ΟΙΚΙΕΣ
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000
Αγία Νάπα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35506
2 υ/δ σπίτι € 110,000 Βρυσούλες κοινή 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
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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
ΝΕΟ

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

ΝΕΟ

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

5 υ/δ ξενόνας σπιτιού € 550,000 Παραλίμνι κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29345

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

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 800,000 Παραλίμνι κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ

• Διαμ. 2 υπν. ρετιρέ, πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο, εξαιρετική
κατάσταση, κοιν πισίνα Ref. 1779
€135000
• Μεζονέτα 2 υπν. μοντέρνα και πλήρως εξοπλισμένη, περιοχή Παραλιμνίου, κοιν. πισίνα, τίτλος ιδιοκτησίας Ref.
1808 €140,000
• 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
• Κατοικία 3 υπν. περιοχή Πρωταράς,
πλήρως εξοπλισμένη, πισίνα, εξαιρετική
κατάσταση, τίτλος ιδιοκτησίας, Ref.
1424 €279,000
• Κατοικία 3 υπν. περιοχή Μαρίνας
Πρωταρά, μοντέρνα, πλήρως εξοπλισμένη, πισίνα, εξαιρετική κατάσταση
Ref.1255 €450,000
SWEET HOME ESTATES, Αδειούχος Κτηματομεσίτης ΑΜ 504 ΤΗΛ
7777.2027, 99729494, 23834139
WWW
.SWEETHOMEESTATES.COM

21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27833
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 425,000 Λιοπέτρι 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#27268

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

στη Παλλουριώτισσα διαμέρισμα 150 τ. ενός υπνοδωματίου.
Πληροφορίες: κα Ελπίδα τηλ.
99200375

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πραγματική ευκαιρία. Κέντρο Πόλης
– κοντά στο κεντρικό ταχυδρομείο.
Ωραιότατο, ευρύχωρο πλήρως ανακαινισμένο και ήσυχο διαμέρισμα τριών
υπνοδωματίων, έτοιμο για ιδιοκατοίκηση
ή/και επένδυση. 152 τ.μ., μπάνιο και ξεχωριστή ντουσιέρα, αποχωρητήριο ξένων,
κλιματιζόμενο, με ηλιακό και πιεστικό, 3
βεράντες, καλυμ. Πάρκινγκ, Καθαρός
τίτλος. Τιμή: Μόνο €230.000. Πληροφορίες: “Kolatsis Estates Agency”, τηλ.:
25342466, email: kolatsisestates@gmail.
com. Εγγεγραμμένος και αδειούχος
κτηματομεσίτης Α.Μ. 310, Αρ. Αδ. 94.
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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

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,

Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο
ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή € 210,000 ΚΩΔ. STEL 504
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο
ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν 552.00 m² Τιμή € 200,000 ΚΩΔ. STEL. 512
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή € 115,000 ΚΩΔ. R-2048
Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρομο ,
με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή € 285,000 ΚΩΔ. LAK702
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
Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 60%
• Κάλυψη 35%
• Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή € 120,000 ΚΩΔ. YER5 17
Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 30%
• Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή € 135,000 ΚΩΔ.KAL 2541
Για πληροφορίες: A.Vassiliou@cyfieldgroup.com
sales@cyfieldgroup.com | 80005757, 22427230
https://cyfieldgroup.com/en/project-search/type/land/country/619

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
Όλα Τα Σχέδια Που Διαφημίζονται Μπορούν Να Κατασκευαστούν Στα
Μέτρα Που Εσείς Θέλετε

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

38

Ακίνητα

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΕΛΛΑΔΑ

Φεβρουάριος 2021

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Γωνιακό διαμέρισμα 137
τμ, 3ου ορόφου, με εξαιρετική διαρρύθμιση και πολύ μεγάλη βεράντα 50 τμ.
Αποτελείται από 2 Υ/Δ master, walk-in
closet, 2 μπάνια, wc, χώρο υποδοχής με
τζάκι, ημιανεξάρτητη κουζίνα και δρύινα
δάπεδα, 550.000 € (ΚΩΔ.1900043),
STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 2121059699, 211-0129770, Καρνεάδου
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email
: estate@vstamoulis.gr)
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Διαμέρισμα 134 τμ, 3ου
ορόφου, σε πολύ ωραίο και κεντρικό
σημείο. Αποτελείται από τρεις χώρους
υποδοχής, 2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας,
μπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, δρύινα δάπεδα και
θέρμανση με φ/α, 550.000€ (ΚΩΔ.
1900148), STAMOULIS ESTATE, Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 114
τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής 1997, με
ωραία διαρρύθμιση και βεράντα, πλησίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται
από 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc, μεγάλο ενιαίο
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα
εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και αποθήκη. Ακόμη, διαθέτει
ηλιακό, κλιματισμό, διπλά τζάμια, πόρτα
ασφαλείας, δρύινα δάπεδα και αυτονομία θέρμανσης, 440.000 € (ΚΩΔ.
1900022), STAMOULIS ESTATE, Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΥΚΑΚΙ - Σε εξαιρετικό σημείο, κοντά
στο λόφο του Φιλοπάππου και 5’ από
το metro, ανεξάρτητο διαμέρισμα 75
τμ, υπερυψωμένου ισογείου με δική του
ξεχωριστή είσοδο. Περιλαμβάνει άνετο
χώρο υποδοχής με κουζίνα open plan
και ηλεκτρικές συσκευές, 1 Υ/Δ και 1
μπάνιο. Το διαμέρισμα έχει κατασκευαστεί το 1998 και διαθέτει αυτονομία
θέρμανσης με φ/α, ξύλινα δάπεδα, διπλά τζάμια και κλιματισμό. Είναι σε πολύ
καλή κατάσταση, σε ιδιαίτερα ήσυχο
σημείο και είναι ιδανικό για τουριστική εκμετάλλευση, 170.000 € (ΚΩΔ.
1900136), STAMOULIS ESTATE Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΝΕΑΠΟΛΗ - Χαριτωμένο εσωτερικό
ανακαινισμένο διαμέρισμα 49 τμ, 3ου
ορόφου, επί της οδού Ασκληπιού. Διαθέτει 1 Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής
με ενιαία μεγάλη εξοπλισμένη κουζίνα,
δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, πόρτα
ασφαλείας, κλιματισμό και θέρμανση
με φ/α, 110.000 € (ΚΩΔ.1900134),
STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 2121059699, 211-0129770, Καρνεάδου
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email
: estate@vstamoulis.gr)
ΑΘΗΝΑ (Κέντρο) - Πλήρως ανακατασκευασμένο διαμέρισμα υψηλών προδιαγραφών, τύπου loft, 80 τμ, 3ου ορόφου,
επί της οδού Σοφοκλέους, με θέα το
κτίριο του Χρηματιστήριου. Διαθέτει έναν
ενιαίο χώρο με open plan εξοπλισμένη
κουζίνα και ημιανεξάρτητο υπνοδωμάτιο,
μπάνιο, δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια,
συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, κεντρικό

κλιματισμό ψύξη/θέρμανση και κρυφούς φωτισμούς με dimmer. Το διαμέρισμα δίδεται και επιπλωμένο με ανάλογη
διαμόρφωση τιμής, 300.000 € (ΚΩΔ.
1900133), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΚΥΨΕΛΗ - Κοντά στην πλατεία Αγ. Γεωργίου, ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα
του 1960, 58 τμ, 6ου ορόφου με μεγάλη βεράντα και θέα στο Λυκαβηττό.
Το διαμέρισμα είναι ιδιαίτερα φωτεινό
και διαμπερές, με παράθυρα σε όλους
τους χώρους και περιλαμβάνει άνετο
χώρο υποδοχής, 1 ευρύχωρο Υ/Δ, μπάνιο και κουζίνα με έξοδο στη βεράντα.
Διαθέτει διπλά τζάμια, κεντρική θέρμανση με φ/α, ηλιακό, δρύινα δάπεδα
και αποθήκη. Αποτελεί ιδανική αγορά
για τουριστική εκμετάλλευση αλλά και
για ιδιωτική κατοικία, 98.000€ (ΚΩΔ.
1900161), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ - Εξαιρετικό διαμέρισμα 168 τμ, στον 3ο όροφο αρχοντικής
πολυκατοικίας της περιοχής. Το διαμέρισμα αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο
υποδοχής με μεγάλα ανοίγματα, γραφείο (ή 4ο Υ/Δ), μοντέρνα κουζίνα με
εντοιχισμένες συσκευές, 3 Υ/Δ, μπάνιο
και wc με ντους. Διαθέτει ωραία δρύινα
δάπεδα, διπλά τζάμια, κλιματισμό, κεντρική θέρμανση με φ/α, πόρτα ασφαλείας
και μεγάλα μπαλκόνια με ορίζοντα και
θέα στο πράσινο. Βρίσκεται σε καλό σημείο με εύκολη πρόσβαση, κοντά στον
σταθμό Μ.Μουσικής, 340.000 € (ΚΩΔ.

1900142), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΙΛΙΣΙΑ - (Άλσος Συγγρού) Φωτεινό διαμέρισμα 118 τμ, 3ου ορόφου, με θέα στο
άλσος Συγγρού, σε πολύ περιποιημένη
πολυκατοικία του 1976. Περιλαμβάνει
μεγάλη υποδοχή με ωραία ανοίγματα,
κλειστή κουζίνα με μπαλκόνι, 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc και δωμάτιο πλυντηρίου. Το διαμέρισμα είναι σε άριστη κατάσταση και
διαθέτει ξύλινα δάπεδα, ευρύχωρα μπαλκόνια, κεντρική θέρμανση με φ/α και
αποθήκη 14 τμ. Σε πολύ καλό και ήσυχο
σημείο, με εύκολη πρόσβαση, 280.000
€ (ΚΩΔ. 1900204), STAMOULIS
ESTATE , Τηλ: 212-1059699, 2110129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - Εξαιρετική μεζονέτα 300
τμ, υπερυψωμένου ισογείου και 1ου
ορόφου, σε διπλοκατοικία, με μεγάλο
ιδιόχρηστο κήπο, ανακατασκευασμένη
το 2000. Αποτελείται από μεγάλους χώρους υποδοχής με τζάκι, 2 Υ/Δ master (το
είναι διπλό), γραφείο ή 3ο Υ/Δ με τζάκι,
2 μπάνια, wc ξένων, ανεξάρτητη κουζίνα
με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές,
playroom, πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και 2 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.
Επίσης, διαθέτει διπλά τζάμια, δρύινα
δάπεδα, συναγερμό και αυτονομία θέρμανσης με πετρέλαιο, 1.850€, (ΚΩΔ.
1900177), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,

email : estate@vstamoulis.gr)
ΠΛΑΚΑ – Μονοκατοικία 465 τμ, σε 3
επίπεδα και roof garden, κατασκευής
2004, με μεγάλες βεράντες και θέα
Ακρόπολη. Αποτελείται από 3 Υ/Δ
master (το ένα ιδιαίτερα μεγάλο), πάρα
πολλές ντουλάπες, 3 μπάνια, wc, χώρο
υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη εξοπλισμένη κουζίνα με όλες τις συσκευές και
επιπλέον φούρνο και συντηρητή κρασιών,
dining room, πολλούς αποθηκευτικούς
χώρους, 2 θέσεις παρκινγκ και ξενώνα
στο ισόγειο. Ακόμη, διαθέτει αυτονομία
θέρμανσης με φ/α ανά επίπεδο, κεντρικό
κλιματισμό ψύξη – θέρμανση, συναγερμό
και εσωτερικό ασανσέρ, 4.000 € (ΚΩΔ.
1900010), STAMOULIS ESTATE, Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 230
τμ, 4ου ορόφου, κατασκευής 2009, με
μεγάλες βεράντες και πανοραμική θέα
Αθήνα – Υμηττό – θάλασσα μέσα από το
σπίτι. Αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο
υποδοχής με τζάκι και μεγάλα ανοίγματα,
ανεξάρτητη εξοπλισμένη κουζίνα, 3 Υ/Δ
(1 master με walk in closet), 2 μπάνια
και wc. Επίσης, διαθέτει δρύινα δάπεδα,
κεντρικό κλιματισμό, ενδοδαπέδια θέρμανση με φ/α και ατομικό λέβητα, διπλά
τζάμια, πόρτα ασφαλείας, συναγερμό,
μεγάλη αποθήκη και 2 θέσεις γκαράζ,
3.500 € (ΚΩΔ. 1900091), STAMOULIS
ESTATE, Τηλ: 212-1059699, 2110129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (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€.
Επαγγελματικά Γραφείο, Αθήνα Κέντρο:
Αθήνα - Ρούφ (Πειραιώς) 434 τ.μ., 3ος
Όροφος, Έτος Κατασκευής: 1991, Επιπλέον χαρακτηριστικά: Metro, Διαμπερές, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Επι
Λεωφόρου, Κοντά σε: Μ.Μ.Μ. Πλατεία,
Τιμή: 450.000€.
Διαμέρισμα, Αθήνα, Μεταξουργείο, 70
τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ
, 1 Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα:
Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος κατασκευής: 1970, Κατάσταση: Ανακαινισμένο, Χαρακτηριστικά:
Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Διπλά
Τζάμια, Τέντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια,
Metro, Επιπλωμένο, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κλιματισμός, Βαμμένο,
Ανακαινισμένο, Κεντρική Πετρέλαιο
Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Μεταξουργείο, Τιμή: 180.000€.
Διαμέρισμα, Μαρούσι, Παράδεισος,
115 τ.μ., 1 Επίπεδο, 2ος Όροφος, 3

Υ/Δ, 2 Μπάνια, 1 Open plan Κουζίνα,
1 Βοηθητικό Δωμάτιο, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου,
1 Parking Πυλωτής, Έτος κατασκευής:
2004, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας,
Προεγκατάσταση Συναγερμού, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη Υπογείου, Νυχτερινό ρεύμα, Δορυφορική, Διπλά Τζάμια,
Σίτες, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Φωτεινό, Κλιματισμός, Boiler,
Αυτόνομη Θέρμανση Φυσικού Αερίου,
Προσανατολισμός: Νοτιοδυτικός, Θέα:
Καλή, Τιμή: 260.000€.
Μονοκατοικία, Βάρη-Βάρκιζα, Δίλοφο,
250 τ.μ., Σε οικόπεδο 400 τ.μ., 3 Επίπεδα, Ισόγειο - 1ος Όροφος (100 τ.μ.)
- 2ος Όροφος (100 τ.μ.), 3 Δωμάτια,
3 Υ/Δ, 1 Γραφείο, 3 Μπάνια, 1 WC,
1 Κουζίνα Με Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές, 1 Τζάκι, Δάπεδα: Πλακάκια, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος
κατασκευής: 1985, Κατάσταση: Καλή,
Χαρακτηριστικά: Υπόλοιπο Συντελεστή
Για 80 τ.μ., Αποθήκη, Κλιματισμός, Διαμπερές, Προσόψεως, Γωνιακό, Ηλιακός,
Τέντες, Βεράντες, Εσωτερική Σκάλα, Με
Δυνατότητα Εγκατάστασης Ασανσέρ,
Φωτεινό, Τζάκι, Κήπος, Ανακαινισμένο,
Γκαζόν, Δέντρα, Playroom, Επιτρέπονται
Κατοικίδια, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Αυτόνομη Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νότιος, Θέα: Βουνό, Κοντά σε: Λ.
Βάρης-Κορωπίου, Τιμή: 375.000€.
Οροφοδιαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι, 165 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ισόγειο, 5
Δωμάτια, 4 Υ/Δ, 2 Μπάνια, 1 Κουζίνα
Με Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές,
1 Τζάκι, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kου-

φώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος
κατασκευής: 1970, Έτος Ανακαίνισης:
2019, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, Αποθήκη Εντός, Τζάκι, Τζακούζι,
Διπλά Τζάμια, Βεράντες, BBQ, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Χωρίς Κοινόχρηστα,
Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός,
Ηλιακός, Αποκλειστική Χρήση Κήπου,
Βαμμένο, Αυτόνομη Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Βορειοδυτικός,
Θέα: Καλή, Απόσταση απο: Αεροδρόμιο(m): 26000, Τιμή: 1.400€.
Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 115 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο,
2 Υ/Δ, 2 Μπάνια Με Τσιμεντοκονία
(Το 1 Με Wet Room), Walk-in closet
1 Κουζίνα Με 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, 112 τ.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€.
Μεζονέτα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 185
τ.μ., 2 Επίπεδο/α, 5ος Όροφος, 4 Δωμάτια, 3 Υ/Δ (1 Master), 2 Μπάνιο/α,
1 WC, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 2 parking,
Έτος κατασκευής: 2012, Κατάσταση:
Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός,
Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Τζακούζι,
Εσωτερική Σκάλα, Διπλά Τζάμια, Σίτες,
Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Πολυτελές, Ρετιρέ, Προσόψεως, Φωτεινό,
Boiler, Πισίνα, Νεόδμητο, Βαμμένο,
Αυτόνομη Φυσικό Αέριο Θέρμανση,
Προσανατολισμός: Βορειοανατολικό
φωτεινο, Θέα: Πανοραμική, Κοντά σε:
Λυκαβηττός, Τιμή: 600.000€.
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: Νοτιο-

ανατολικός, 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

