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Μονοκατοικίες
και διπλοκατοικίες
προτιμούν οι
αγοραστές

Α

ΛΛΑΖΟΥΝ τα δεδομένα στον τομέα των
ακινήτων σ’ ό,τι αφορά το είδος των κτηρίων που
ανεγείρονται.
Παρατηρείται στροφή στην
ανέγερση μονοκατοικιών και
διπλοκατοικιών αντί των ψη-

ΕΛΛΑΔΑ

ριοχές για επενδύσεις. Έτσι,
παρατηρούμε ότι η Λευκωσία
κερδίζει έδαφος έναντι των άλλων πόλεων, αφού την προτιμούν περισσότεροι επενδυτές.

Η αύξηση των αιτήσεων για
μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες αποδίδεται μεταξύ άλλων
και στη μείωση του χρόνου
που απαιτείται για την έγκριση
των σχετικών αδειών.

Περισσότερα σελ. 11

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Σελ. 22
Έρχονται ανατροπές
στην αγορά γραφείων
Σελ. 23

Μαγνήτης
τα προάστια σε
Αθήνα – Θεσσαλονίκη
για όσους αναζητούν
στέγη
ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 25
Μειώνονται τα ενοίκια
στην Ευρώπη

Στα χαρτιά πολλά
έργα για κατασκευή
γραφειακών χώρων

Σ

τα χαρτιά
παραμένουν πολλά
έργα που προορίζονται για την κατασκευή γραφειακών χώρων λόγω της πανδημίας, ενώ μεγάλη μείωση παρατηρείται στις
αξίες των αδειών οικοδομής το 2020.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 2020,
σε σχέση με το 2019, το εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων για γραφεία σημείωσε
αύξηση 54.40%, όμως στην πράξη
αυτά τα έργα προς το παρόν
Σελ. 7
παραμένουν στα χαρτιά.

Σελ. 3
Θύματα του κορωνοϊού και
οι εξοχικές κατοικίες
Πόσο θα ενοικιάζονται
μέσα στο 2021;
Σελ. 10
Έντονο ενδιαφέρον για
το σχέδιο «Εξοικονομώ –
Αναβαθμίζω στις κατοικίες»
Σελ. 13
Ανοίγει, επιτέλους,
ο δρόμος για ανάπτυξη του
Ακάμα

Περισσότεροι επενδυτές προτιμούν
τη Λευκωσία έναντι των άλλων πόλεων
λών κτηρίων, αφού τα σχέδια
των ντιβέλοπερς αλλά και των
αγοραστών διαφοροποιούνται.
Η εξέλιξη αυτή άλλαξε και τα
δεδομένα σ’ ό,τι αφορά τις πε-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Μικρότερα σπίτια
επιλέγουν οι Κύπριοι

Σελ. 15

Προστασία ιδιοκτητών
εντός ενοικιοστασίου από
ενοικιαστές
Σελ. 17
Ανοδικά το 2021 ο δείκτης
τιμών κατασκευαστικών
υλικών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΑΡΗ

Αύξηση στη Λευκωσία, μείωση
στις υπόλοιπες επαρχίες

Μ

Ε ΜΟΝΑΔΙΚΗ εξαίρεση τη Λευκωσία, που
είχαμε αύξηση, στις υπόλοιπες επαρχίες
είχαμε μείωση στις πωλήσεις ακινήτων
τον περασμένο Φεβράρη. Η αύξηση στη Λευκωσία
ήταν 19% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Σε παγκύπρια κλίμακα η μείωση έφτασε το 13%. Πωλήθηκαν 646 ακίνητα σε σχέση με 739 τον Φεβράρη
του 2020. Η μείωση για το πρώτο δίμηνο του 2021
ήταν 22% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.

Σελ.8

΄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

ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Κάθετη πτώση στην
εκτέλεση μεγάλων έργων
Deloitte
Οι φορολογίες για τον
τομέα των ακινήτων
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Στον πάγο ψηλά κτήρια και
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Ακίνητα

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

Μάρτιος 2021

περιεχόμενα

Αλλάζουν τα δεδομένα
στον τομέα των
ακινήτων
ΠΟΛΛΑ είναι τα δεδομένα που αλλάζουν
στον τομέα των ακινήτων, με τη Λευκωσία
να κερδίζει έδαφος έναντι των άλλων πόλεων.
Οι Κύπριοι, που επανέρχονται στον διαχρονικό στόχο τους για απόκτηση της δικής
τους στέγης άρχισαν να στρέφονται προς
τις μονοκατοικίες και τα διπλοκατοικίες.
Ο κορωνοϊός συνεχίζει να πλήττει τον τομέα των ακινήτων.
Σ’ ό,τι αφορά την εκτέλεση έργων πολλά
από αυτά παραμένουν στα χαρτιά, αφού το
μέλλον είναι αβέβαιο.
Πλήγμα και μάλιστα σοβαρό, συνεχίζουν να
δέχονται και οι πωλήσεις ακινήτων, αφού
με εξαίρεση τη Λευκωσία, είχαμε μείωση
στις υπόλοιπες επαρχίες τον Φεβράρη.
Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε, μαζί
με τις υπόλοιπες ειδήσεις του τομέα, στην
έκδοση Μαρτίου της εφημερίδας μας.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
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• Ανασυντάσσονται οι
εταιρείες λόγω κορωνοϊού
και κατάργησης του ΚΕΠ.
Στον πάγο ψηλά κτήρια
και πύργοι.

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 4
Η επόμενη μέρα των ακινήτων
• Οι νέες ευκαιρίες για κατοικίες, διαμερίσματα και
εξοχικά.
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
Ώρα: 11:00 – 13:00

Σελ. 22
• Συνεχίζεται η άνοδος τιμών για πώληση και μίσθωση ακινήτων.
• Έρχονται ανατροπές στην αγορά γραφείων.

25

Το Brexit προκαλεί
προβλήματα για
κατασκευαστικές εταιρείες.

ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 6
• Ορατά τα αρνητικά σημάδια της πανδημίας στον
κατασκευαστικό τομέα.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου

Σελ. 23
• Περιμένοντας τους ξένους επενδυτές ακινήτων
στην Ελλάδα.
• Μαγνήτης τα προάστια σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη για όσους αναζητούν στέγη.

Σελ. 7
• Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Στα χαρτιά πολλά έργα για γραφεία.
Μεγάλη μείωση στην αξία των αδειών οικοδομής
το 2020.

Σελ. 24
• Αντέχει η ζήτηση για ακίνητα και στεγαστικά.
Στις 75000 ευρώ το μέσο στο 2020

χρηστικά

Σελ. 25
• Μειώνονται τα ενοίκια στην Ευρώπη.
• Το στεγαστικό πρόβλημα της Ισπανίας.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σελ. 26
•"Leptos Adonis Beach Villas" – Βραβευμένη πο
λυτέλεια δίπλα στη θάλασσα
• Επιδότηση επιτοκίου από την AstroBank
• Πλατφόρμα "Delfi Analytics" για ακίνητα σε Κύ
προ-Ελλάδα
• ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΣΟ
Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης

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

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

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
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• Πόσο θα ενοικιάζονται μέσα
στο 2021;
Θύματα του κορωνοϊού και οι
εξοχικές κατοικίες.

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

Η αρχιτεκτονική του
Παρθενώνα
Η θέα του Παρθενώνα στο βάθος της προοπτικής της
Πατησίων είναι από τις ωραιότερες. Φαίνεται ολόκληρη
η κιονοστοιχία της βόρειας πλευράς, μια κιβωτός σιωπής που δεσπόζει στον ορίζοντα της πόλης. Σαν να σε
κοιτάζει από το ύψος του χρόνου και να μετράει τα βήματά σου, ένας ευγενής γέροντας που αδιαφορεί για τη
βαβούρα της σύγχρονης ζωής γύρω του. Αδύνατον να
του γλιτώσεις.
Ο Πλούταρχος γράφει στον βίο του Περικλή πως το αρχιτεκτόνημα συνδυάζει το νεαρό σφρίγος με το αρχαίο
κάλλος ήδη στην εποχή του ο ναός ήταν αρχαίος. Δεν με
γοητεύει η αισθητική του αρτιότητα και ακούω χωρίς να
τα καταλαβαίνω, αν και τα θαυμάζω, τα όσα λέγονται για
τον τρόπο που χτίστηκε, για τις τεχνικές επινοήσεις, για
τους μαθηματικούς υπολογισμούς, για τις εντάσεις των
κιόνων. Αντίθετα, αυτό που δεν μπορώ να ξεπεράσω
είναι ο τρόπος με τον οποίον παρεμβαίνει στη σύγχρονη
ζωή, μια συσσωμάτωση από χρόνο, ανθρώπινες ζωές,
ιστορία, δημιουργικές καταστροφές, που διακόπτει τη
ροή της καθημερινότητας, ένα γεγονός που σου θυμίζει
πως ο κόσμος που ζεις δεν σου ανήκει αποκλειστικά,
πως δεν είσαι μόνος.
Ξέρω τα αντεπιχειρήματα. Ο Παρθενώνας καθήλωσε
τη σύγχρονη Ελλάδα με τον συμβολισμό του, δεν της
επέτρεψε ποτέ να βρει τον εαυτό της, τρομοκράτησε τη
δημιουργία της, τη γέμισε με νοσταλγία και παραποίησε
τις διαστάσεις της. Η χώρα γεννήθηκε και έζησε επί δύο
αιώνες σε έναν κόσμο που της έπεφτε μεγάλος, και για
να αμυνθεί, για να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που
χρειαζόταν, οχυρώθηκε μέσα στα ερείπιά της.
Ο αγριάνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που πιστεύει πως έχει πάντα δίκιο, ο μικροϊδιοκτήτης της ζωής
του που λύνει και δένει παίζοντας σταυρόλεξο με τις
απόψεις του, δεν γύρισε ποτέ να τον κοιτάξει. Προτιμάει
να καβαλάει το πεζοδρόμιο με το δίτροχό του και να φωνάζει για τα κεκτημένα δικαιώματα κάποιου ελληνισμού
περιορισμένου στο μικροχώραφο των κεκτημένων του
δικαιωμάτων. Δεν θα μάθει ποτέ, για να μην ταράξει τη
μακάρια βλακεία του, πως οι Ελληνες, με όλα τους τα
ελαττώματα, δημιούργησαν μια αιωνιότητα που τους

ανήκει, που ανήκει στη θνητή διάσταση της ύπαρξης.
Ας μου συγχωρεθεί η λυρική διάθεση, ελέω Πρωτοχρονιάς, πλην όμως κι εγώ, όπως πολλοί από εμάς, ψάχνω
να βρω ποια είναι αυτά τα πράγματα που με συμφιλιώνουν μ' αυτήν την πόλη, την Αθήνα, μ' αυτόν τον τόπο.
Γιατί πιστεύω πως η Ελλάδα είναι μια υπόθεση πολύ
σοβαρή για να την αφήσεις στα χέρια των ελάχιστων
πολιτικών της ηγετών και σε όσους παίζουν το νούμερό τους στην επιθεώρηση του δημόσιου βίου. Και ποιος
είναι ο δρόμος που θα μας βγάλει από τα βαλτονέρια
που ζούμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνον τα χρόνια της
κρίσης, αλλά και τα προηγούμενα, τότε που τρέχαμε στα
τυφλά για τη μετωπική με τη μοίρα μας; Και γιατί οι δυσκολίες των τελευταίων ετών μάς βοήθησαν να βγάλουμε στον αφρό τον χειρότερο εαυτό μας, τις αδυναμίες
μας, την ανικανότητά μας;
Θυμάμαι που στη δεκαετία του εβδομήντα ήταν της μόδας να λένε πως δεν θέλουμε η χώρα μας να γίνει ένα
απέραντο μουσείο. Την κάναμε ένα απέραντο σκυλάδικο.
Και στο σημείο αυτό βλέπω την εικόνα του Παρθενώνα
στο βάθος της προοπτικής της Πατησίων, έτσι όπως τη
θυμάμαι από μικρός. Ασχημα θα ήταν η Ελλάδα να γίνει
το μουσείο της Ευρώπης; Μήπως αυτή είναι η πραγματική σημασία της ανάπτυξης; Αυτοί που περιφρονητικά
αποκαλούμε γραικύλους της ρωμαϊκής εποχής υπήρξαν
σίγουρα σοφότεροι και αξιότεροι ημών. Εμείς θελήσαμε
να γίνουμε βιομήχανοι και καταντήσαμε αχόρταγοι μιζαδόροι.

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
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Θύματα του κορωνοϊού και
οι εξοχικές κατοικίες

αγορά εξοχικής κατοικίας είναι ένα από
τα θύματα του κορωνοϊού. Οι τιμές και
φέτος θα κυμανθούν σε σχετικά χαμηλά
επίπεδα ενοικίασης και πώλησης σε σύγκριση με
το 2019. Ήδη το 2020 η πτώση ήταν μεγάλη και η
τάση υποχώρησης των τιμών φαίνεται να συνεχίζει
και φέτος όσο η κατάσταση με την πανδημία του
κορωνοϊού δεν ξεκαθαρίζει.

ναι μεταξύ €8 και €14 από €10 έως €12 το τ.μ που
ήταν το 2020.Η πτώση στα ενοίκια για τα εξοχικά
στην Πάφο εκτιμάται στο 16,6%.

Τιμές πώλησης

Ο κορωνοϊός επηρεάζει και τις τιμές πώλησης των
εξοχικών κατοικιών με τα επίπεδα σ’ ορισμένες περιπτώσεις να έχουν υποχωρήσει στην εποχή του

2015. Η σύγκριση γίνεται με το 2020 όπου οι τιμές

Μειώνονται τα εισοδήματα

Τα εισοδήματα παγκοσμίως και όχι μόνο στην Κύπρο, μειώνονται, το επενδυτικό και τουριστικό ρεύμα ανακόπηκε, η ζήτηση θα είναι αρκετά μειωμένη και τα αναμενόμενα ελκυστικά πακέτα που θα
προσφέρουν τα ξενοδοχεία θα ενεργήσουν άκρως
ανταγωνιστικά. Ο Πάνος Δανός, διευθύνων σύμβουλος της κτηματομεσιτικής εταιρείας Δανός &
Συνεργάτες, κάνει λόγο για έντονη, έστω και προσωρινή πτώση τιμών στην Πάφο, στη Λάρνακα, το
Παραλίμνι και την ορεινή Λεμεσό, όπου ενδιαφερόμενοι αγοραστές από τη Γερμανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις χώρες του Κόλπου, την Κίνα και τη
Ρωσία το 2018 και το 2019 έψαχναν ενεργά για να
αγοράσουν ακίνητα.

Πιέζουν τη ζήτηση

Ο κ. Δανός τονίζει πως, για τους επενδυτές από
χώρες μη μέλη της Ε.Ε., επιπλέον κίνητρο αποτελούσε και η δυνατότητα να λάβουν υπηκοότητα
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είχαν υποχωρήσει αισθητά λόγω των επιπτώσεων
του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
γραφείου Δανός και Συνεργάτες οι τιμές πώλησης
ανά τετραγωνικό μέτρο για τα παραθαλάσσια σπίτια στην επαρχία Αμμοχώστου προβλέπεται να είναι
€2.000 με €2.700 από €2.300 με €2.800 που ήταν
το 2020 και η πτώση φθάνει 13%. Στην επαρχία
στην Κύπρο. Πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε. Η
πανδημία , η συνακόλουθη οικονομική ύφεση και το
τέλος του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος,
πιέζουν την ζήτηση και τις τιμές.

Οι τιμές ενοικίασης

Λόγω του κορωνοϊού οι τιμές ενοικίασης παραθαλάσσιων σπιτιών στην επαρχία Αμμοχώστου θα είναι μεταξύ €8 - €14 ανά τ.μ από €10-€12 το τ.μ. το
2020 και €18- €22 το τ.μ. που ήταν το 2019, με την
πτώση να φθάνει 36,36%. Στην επαρχία Λάρνακας

οι τιμές ενοικίασης παραθαλάσσιων κατοικιών προβλέπεται να είναι €6 με €10 το τ.μ από €8 με €10
το τ.μ το 2020 με τιμές να παραμένουν στα ίδια
επίπεδα. Η διαφορά είναι μεγάλη αν η σύγκριση γίνει με το 2019 που οι τιμές ενοικίασης ήταν μεταξύ
€15 και €20 το τ.μ. Στην επαρχία Λεμεσού οι τιμές
ενοικίασης στις εξοχικές κατοικίες ανά τετραγωνικό μέτρο προβλέπεται να είναι €16 με €35 το τ.μ
από €20 με €40 που ήταν το 2020 με την πτώση να
είναι 12,5 %. Στην επαρχία Πάφου οι τιμές ενοικίασης των παραθαλάσσιων σπιτιών αναμένεται να εί-

Λάρνακας οι τιμές πώλησης στις εξοχικές κατοικίες
αναμένεται να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με το
2020. Συγκεκριμένα προβλέπεται να είναι €2.000
με €2.700 το τ.μ σε σύγκριση με €2.200 -€2.700
το 2020. Στην επαρχία Λεμεσού οι τιμές πώλησης
εξοχικών κατοικιών προβλέπεται να είναι φέτος μεταξύ €3.000 με €4.500 από €3.500 με €4.000 που

ήταν το 2020. Στην επαρχία Πάφου οι εκτιμήσεις
για τις τιμές πώλησης των εξοχικών κατοικιών είναι
μεταξύ €2.500 με €3.600 από €2.800 και €3.000 το
τ.μ που ήταν το 2020.
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στο στόχο

Με τον Θέμη Πολυβίου

Ορατά τα αρνητικά σημάδια της πανδημίας στον κατασκευαστικό τομέα

Η

ΠΑΝΔΗΜΙΑ του κορωνοϊού, που συμπλήρωσε ένα χρόνο,
άφησε ξεκάθαρα τα σημάδια της στον τομέα των ακινήτων.
Οι πωλήσεις ακινήτων συνεχίζουν την κατιούσα, μεγάλη μείωση παρατηρείται στον αριθμό των αδειών οικοδομής για το 2020. Επιπλέον, προγραμματίστηκε η εκτέλεση πολλών και μεγάλων έργων, προ
το παρόν αυτά παραμένουν στα χαρτιά.
Να δούμε αναλυτικότερα πως έχουν τα δεδομένα.
Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε παγκύπρια μείωση στις πωλήσεις ακινήτων της τάξης του 13%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2020.
Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Λευκωσία όπου είχαμε αύξηση
19%, γεγονός που σημαίνει ότι οι Κύπριοι, αφού αυτοί είναι που προτιμούν την πρωτεύουσα, άρχισαν να επιστρέφουν στην παλιά τους
συνήθεια, την αγορά ιδιόκτητης στέγης.
Σ’ αυτό σίγουρα βοήθησε και η εξέλιξη με τη συνέχιση της επιχορήγησης από το κράτος των στεγαστικών επιτοκίων.
Η μεγαλύτερη πτώση 32% σημειώθηκε στην Πάφο και ακολουθεί η
Λεμεσός με 24%, δηλαδή δύο επαρχίες που είναι φανερό ότι επηρεάστηκαν από την κατάργηση του ΚΕΠ και την πανδημία.
Σ’ ό,τι αφορά τις άδειες οικοδομής είχαμε μεγάλη μείωση στην αξία,
αν και η μείωση στον συνολικό αριθμό τους το 2020 έφτασε στο
2.7%.
Συγκεκριμένα το 2020 εκδόθηκαν 7.023 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 7218 τον αντίστοιχο χρόνο 2019.
Όμως η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 27.3%, το

Να αλλάξει η νομοθεσία

Τ

Ε

ίναι πραγματικά τραγικό αυτό που συμβαίνει με την τουρκοκυπριακή γη που
βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως
της δημοσιότητας, ο Άγγλος γαμπρός τουρκοκύπριου με αγωγές διώχνει 11 κτηνοτρόφους από
τουρκοκυπριακή γη στη Νήσου.
Το κράτος ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να
εγκαταλείψουν τη γη, για να επιστραφεί η γη στον
συγκεκριμένο ιδιοκτήτη.
Και διερωτώμαστε: Καλά. Αυτό είναι δικαιοσύνη;
Τι γίνεται με τη γη των Ελληνοκυπρίων που βρίσκεται στα κατεχόμενα; Θα επιστραφεί κι αυτή στους
νόμιμους δικαιούχους της; Όχι δύο μέτρα και δύο
σταθμά…

Οι δικαιολογίες
της Αρχιεπισκοπής

Τ

ο ακούσαμε κι αυτό. Ο εκπρόσωπος της
Αρχιεπισκοπής Χρ. Κτωρίδης απέδωσε,
ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της
Βουλής, την κατεδάφιση των διατηρητέων κτηρίων «σε αστοχία και λάθος», υποστηρίζοντας πως
μετά από βροχές κατέρρευσε ένα τμήμα της
μιας οικοδομής. Ακολούθως, πήγε η μπουλντόζα,
για να καθαρίσει τον δρόμο και κατά λάθος κατεδάφισε και τα τέσσερα κτήρια.
Ναι, ορθά το διαβάσατε. Τέτοιους ισχυρισμούς
προβάλλουν οι κύριοι της Αρχιεπισκοπής και γελά
και το παρδαλό κατσίκι.
Όμως δεν φταίνε αυτοί. Οι αρμόδιοι φταίνε που
ανέχονται τέτοιου είδους συμπεριφορές και δεν
προχώρησαν στην άμεση λήψη αυστηρών μέτρων.
Και μη χειρότερα…

Εμφανής είναι η μείωση στον αριθμό των αδειών οικοδομής για ανέγερση ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων.

Σημείωση: Για να βοηθήσει τον τομέα η κυβέρνηση εξήγγειλε πριν
μερικές βδομάδες ότι θα προωθήσει την εκτέλεση μεγάλων έργων
(δρόμων, δημόσιο κτηρίων, κ.ά.).
Ελπίζουμε ότι οι εξαγγελίες δεν θα παραμείνουν εξαγγελίες και ότι
θα αρχίσει η υλοποίησή τους ώστε οι κατασκευαστικές εταιρείες να
βρουν, στο παρόν στάδιο, διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι
να περάσει η πανδημία.

Η πολυκατοικία Λυσσαρίδη

Έ

ην ανάγκη ρυθμίσεων προκειμένου οι πισίνες σε ενιαίες τουριστικές αναπτύξεις
κι άλλα κοινόχρηστα έργα ανάπτυξης να
μην θεωρούνται δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, επανάφερουν οι ντιβέλοπερ. Με επιστολή
στη Βουλή υποστηρίζουν ότι χάνονται επενδυτές
για υπερβολικές και πολύ δαπανηρές απαιτήσεις
του νόμου σχετικά με ιδιωτικές πισίνες.
Για μας τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και επιβάλλεται αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να βοηθηθεί ο
τομέας των ακινήτων.

Τραγικό…

συνολικό εμβαδόν κατά 2.6% και ο αριθμός των οικιστικών μονάδων
κατά 3.5%.
Ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα δίνει η συνολική αξία των αδειών οικοδομής όπου αυτές που εκδόθηκαν το 2020 είναι συνολικής αξίας 2.71
δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 3.73 δις το 2019.
Τέλος, να τονίσουμε ότι σχέδια για την ανέγερση γραφείων προγραμμάτισαν πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου ανάπτυξης γης,
αλλά προς το παρόν τα σχέδια παραμένουν, λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού στα χαρτιά.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψηλά πολυτελή κτήρια, όπου οι επιχειρηματίες, ενώ τα έχουν σχεδιάσει βρίσκονται σε στάση αναμονής.

Όπως είναι γνωστό το 2017 και 2018 υπήρξε αύξηση στον αριθμό
των αδειών για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά τώρα η
πανδημία έχει φέρει πολύ πίσω τον συγκεκριμένο κλάδο.
Αυτά είναι τα αρνητικά δεδομένα, σ’ ό,τι αφορά τον τομέα της ανάπτυξης γης.
Είναι ξεκάθαρο ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει αρνητικά τον συγκεκριμένο τομέα, όπως φυσικά και πολλούς άλλους
τομείς.
Αυτή η αρνητική εξέλιξη σίγουρα δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέσουμε τα όπλα.
Το κράτος σε συνεργασία με τους επηρεαζόμενους πρέπει να
βρουν τρόπους να κρατήσουν ζωντανό τον τομέα των ακινήτων,
έναν τομέα που προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομία του τόπου,
ενώ σίγουρα από αυτόν εξαρτώνται και πολλοί άλλοι τομείς.
Αν, παρ’ ελπίδα, δεν ληφθούν μέτρα και αφεθεί ο τομέας χωρίς
βοήθεια, τότε σίγουρα οι μελλοντικές επιπτώσεις θα είναι ακόμη
χειρότερες όχι μόνο για τον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και για την
κυπριακή οικονομία γενικότερα.

να ιστορικό κτήριο και από τα πιο γνωστά της
Λευκωσίας, η πολυκατοικία Λυσσαρίδη ανακαινίζεται και αλλάζει χρήση, αφού από τις αρχές του 2022 θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο (Boutique
Hotel).
Το Gate Twenty Two, όπως θα ξέρουμε πια την πολυκατοικία Λυσσαρίδη, θα διαθέτει στους εφτά ορόφους του
33 δωμάτια με 66 κλίνες.
Στο ισόγειο θα έχει εστιατόριο, ενώ η οροφή θα διαμορφωθεί σε roof garden με μπαράκι για όλες τις ώρες.
Νέοι καιροί, λοιπόν, νέα δεδομένα…

Τ

Να δώσει στοιχεία
ο Δήμαρχος Πάφου

ι γίνεται τελικά με το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών στην Πάφο;
Ως Ρωμαίος αυτοκράτορας χαρακτηρίστηκε ο δήμαρχος της πόλης Φαίδωνας Φαίδωνος,
που απειλεί ότι θα μιλήσει για συγκεκριμένα πρόσωπα.
Τελικά σ’ αυτό το κράτος τίποτα δεν έχει παραμείνει όρθιο. Παντού σκάνδαλα, κλοπές, προώθηση
ημετέρων.
Ο κ. Φαίδωνος αν έχει στοιχεία και τα κρύβει για
συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, όπως αναφέρει
διασυνδέονται διαχρονικά με το τεράστιο σκάνδαλο των τ/κ περιουσιών, να τα δώσει στη δημοσιότητα, διαφορετικά θα είναι συνένοχος.
Επιτέλους, ας δράσει και μια φορά σωστά αυτό το
κράτος.

Προωθούνται αναπτύξεις

Μ

εγάλες αναπτύξεις προωθούνται με
βάση νέο τοπικό σχέδιο στο Δήμο Τσερίου και στην περιοχή της Νότιας Λευ-

κωσίας.
Θα μου πείτε, αυτό είναι θετικό, θέλουμε τις μεγάλες αναπτύξεις; Ναι, είναι θετικό, αλλά υπάρχει ένα
σοβαρό πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες αναπτύξεις
γίνονται χωρίς μελέτη και χωρίς να εξεταστούν οι
επιπτώσεις.
Θεωρούμε, για άλλη μια φορά, απαράδεκτο τον
τρόπο που ενεργεί η Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία
εδώ και τώρα, πρέπει να προχωρήσει σε σφαιρική
εξέταση του θέματος και να λάβει τις ανάλογες
αποφάσεις.

Σ

Απολύσεις

ε μαζικές απολύσεις προχώρησαν το τελευταίο διάστημα τρεις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή πολυτελών ακινήτων.
Δηλαδή, οι επιπτώσεις στον κατασκευαστικό τομέα, μετά τη μείωση του αριθμού των πωλήσεων
και τις τιμές των ακινήτων άρχισαν να δείχνουν ότι
αυτό θα έχει και συνέχεια.
Η πανδημία κτυπά αλύπητα και είναι τραγικά τα δεδομένα. Να δούμε μέχρι που θα οδηγηθεί η κατάσταση και πόσοι θα αντέξουν;

Η έκδοση των αδειών
οικοδομής

Θ

εωρούμε απόλυτα δικαιολογημένες τις
διαμαρτυρίες των εργολάβων οικοδομής για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση των αδειών οικοδομής.
Κατά καιρούς δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες, αλλά οι υποσχέσεις μένουν
στα χαρτιά.
Το πρόβλημα χρονίζει και δημιουργεί δυσκολίες
και γι'αυτό πρέπει, επιτέλους, να βρεθεί μια λύση,
γιατί σε μια εποχή κρίσης είναι κρίμα να υπάρχουν
και άλλα προβλήματα, που θα μπορούσαν να επιλυθούν, και να δυσκολεύουν περισσότερο την κατάσταση.

Παραλίες και διακρίσεις

Δ

έκα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν ως πισίνα την κρατική γη που βρίσκεται μπροστά από τις μονάδες τους και παρ’ όλο
ότι οι παραλίες θεωρείται ότι είναι ελεύθερες για
τους λουόμενους και γενικά το κοινό, στην πραγματικότητα σε κάποια σημεία η παραλία εμφανίζεται ως ιδιοκτησία των ξενοδόχων.
Σε τρία από αυτά και συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία «Amathus», «Poseidonia» και «Atlantica
Bay», που βρίσκονται εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου, Αγίου Τύχωνα, έχει εκμισθωθεί
από το κράτος η παραλία μπροστά από τα ξενοδοχεία για 100 χρόνια.
Μάλιστα, ακόμη και εδώ διακρίσεις για το ευρωπαϊκό μας κράτος.
Τελικά δεν υπάρχει τομέας, δεν υπάρχει υπηρεσία
που να μην παρανομεί και να μην ευνοεί κάποιους,
κυρίως μεγαλοεπιχειρηματίες.
Αν το έκανε αυτό ένας φτωχός συμπατριώτης
μας γνωρίζετε όλοι τι θα γινόταν από την πρώτη
στιγμή.

Αξιέπαινες προσπάθειες

Ε

ίναι πραγματικά αξιέπαινες οι προ-

σπάθειες των δήμων
Λεμεσού και Λάρνακας να προχωρήσουν
στην ανέγερση κατοι-

κιών για φτωχές οικογένειες.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους δύο δημάρχους Νικολαΐδη και Βύρα αλλά και στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης γι’ αυτή τους την απόφαση.

Στην εποχή που ζούμε με τη φτώχεια να κτυπά

αλύπητα ελπίζουμε η συγκεκριμένη προσπάθεια
να βρει μιμητές.
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Στα χαρτιά πολλά έργα για γραφεία

νώ τα σχέδια είναι έτοιμα, πολλά έργα
παραμένουν στα χαρτιά, λόγω της κατάστασης που δημιούργησε η πανδημία
στον τομέα των ακινήτων, ειδικά για την ανέγερση
γραφειακών χώρων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρηματίες του
κλάδου των κατασκευών προγραμματίζουν σχέδια για την ανέγερση γραφειακών χώρων, και θα
υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη, αν τα σχέδια υλοποιηθούν. Προς το παρόν παραμένουν στα χαρτιά.
Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία για το 2020 δείχνουν ότι το εμβαδόν των
αδειοδοτηθέντων έργων για γραφεία σημείωσε
αύξηση 54,40% σε σχέση με το 2019. Όμως θα
πρέπει να διαφανεί στην πράξη τι θα γίνει και πως
θα κινηθεί το 2021, μια χρονιά που παρουσιάζει
αρκετές ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Τα δεδομένα που παρουσιάζει η Στατιστική Υπηρεσία αφορούν άδειες οι οποίες, για να κατατεθούν
και να εκδοθούν χρειάζεται διαδικασία πέραν του
ενός χρόνου άρα τα στοιχεία είναι προγενέστερα
του κορωνοϊού και της κατάργησης του επενδυτικού προγράμματος. Μειωμένο κατά 35,84% είναι
το εμβαδόν των αδειοτηθέντων έργων που αφορά
κτήρια χονδρικού και λιανικού εμπορίου ενώ αυξημένο κατά 2.734% είναι το εμβαδόν των έργων
που αφορά κτήρια μεταφορών και επικοινωνιών.
Το εμβαδόν των αδειοτηθέντων έργων για βιομηχανικά κτήρια και αποθήκες είναι αυξημένο κατά
47,37% το 2020, ενώ το εμβαδόν για κτήρια δημοσίων θεαμάτων, για ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς ή υγειονομικούς σκοπούς σημείωσε μείωση
48,14%.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δανός και
Συνεργάτες Πόνος Δανός σχολιάζοντας την κινητικότητα του τομέα των γραφείων ανέφερε ότι
"κατά τη διάρκεια του 2019 και στη συνέχεια το

να επηρεάζει σοβαρά την αξία των οικοδομών κυρίως λόγω συρρίκνωσης στα μεγάλα έργα.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική
Υπηρεσία, κατά την περίοδο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκαν 7.023 άδειες οικοδομής
σε σύγκριση με 7.218 την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών
αυτών μειώθηκε κατά 27,3%, το συνολικό εμβαδόν κατά 12,6% και ο αριθμός των οικιστικών μονάδων κατά 3,5%.
Ειδικότερα, η συνολική αξία των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν στο 2020 διαμορφώθηκε στα
€2,71 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €3,73 δισ.
το προηγούμενο έτος.

Τα μεγάλα έργα
2020, υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη γραφείων, με
πολυτελή κτήρια, μερικά από τα οποία βρίσκονται
στα τελικά στάδια, ενώ άλλα υποβάλλονται σε σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες.
Τα πολυώροφα κτήρια που έχει ή και θα αποκτήσει
η Κύπρος στο εγγύς ή μακρινό μέλλον αναμένεται
να αλλάξουν την εικόνα της. Η προσφορά γραφειακών σε κεντρικά τμήματα των πόλεων έχει πλέον
ικανοποιήσει καλά τη ζήτηση των προηγούμενων
ετών για τη δυνατότητα μετεγκατάστασης και
επέκτασης".
Εμφανής είναι η μείωση στις άδειες οικοδομής για
τα ξενοδοχεία λόγω του ότι το εμβαδόν των αδειοτηθέντων έργων για ξενοδοχεία είναι μειωμένο
39,57% για ξενοδοχεία, για τουριστικά διαμερίσματα και χωριά είναι μειωμένο κατά 8%.
Για εστιατόρια, καφετέριες και μπυραρίες υπήρξε

κινητικότητα με το εμβαδόν των αδειοτηθέντων
έργων να αυξάνεται κατά 23,78% το 2020 αλλά
πρέπει οι αιτήσεις να είναι προγενέστερες του
κορωνοϊού, σ' έναν τομέα που υποφέρει ιδιαίτερα
από την πανδημία.
Στα οικιστικά κτήρια το εμβαδόν των αδειοτηθέντων έργων παρουσιάζει σχεδόν μείωση σε όλες
τις κατηγορίες, μονοκατοικίες, κτήρια με δυο ή
περισσότερες κατοικίες, διπλοκατοικίες, οικιστικές και μικτές πολυκατοικίες.

Μεγάλη μείωση στην αξία των αδειών
οικοδομής το 2020
Μικρή ετήσια μείωση 2,7% παρουσίασε το 2020
ο συνολικός αριθμός των αδειών οικοδομής που
εκδόθηκαν στην Κύπρο, με την πανδημία, ωστόσο

Οι άδειες οικοδομής για μεγάλα έργα μειώθηκαν
σε 645 το 2020 σε σύγκριση με 682 το 2019, με
την αξία και το εμβαδόν να υποχωρούν σε €1,64
εκατ. και 1,32 τετραγωνικά μέτρα σε σύγκριση
με €2,65 δισ. και 1,62 τετ. μέτρα αντίστοιχα. Οι
άδειες για μικρά έργα το 2020 ανήλθαν σε 6,738
σε σύγκριση με 6.536 με την αξία να υποχωρεί στο
€1,07 δισ. και το εμβαδόν στο 0,94 εκατ. τετ. μέτρα σε σύγκριση με €1,07 δισ. και 0,97 εκατ τετ.
μέτρα το 2019 αντίστοιχα.
Παράλληλα, τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση σε
αριθμό αδειών παρουσίασαν τα μη οικιστικά κτήρια, τα οποία υποχώρησαν το 2020 κατά 12%, ενώ
η μείωση στα οικιστικά κτήρια περιορίστηκε στο
2,1%. Αντίθετα, οι άδειες για έργα πολιτικού μηχανικού παρουσίασαν αύξηση 19,6% το 2020 σε
σύγκριση με το 2019.

Ακίνητα
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ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΚΑΤΙΟΥΣΑ

Σ

Μόνο στη Λευκωσία αύξηση 19%
στις πωλήσεις ακινήτων

ΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ η κατιούσα στις πωλήσεις
ακινήτων. Με μοναδική εξαίρεση τη
Λευκωσία όπου είχαμε αύξηση 19%, σε
σχέση με τον Φεβράρη του 2020, σε όλες τις άλλες επαρχίες είχαμε πτώση. Τη μεγαλύτερη πτώση, 32% την είχαμε στην Πάφο, ενώ παγκύπρια η
πτώση έφτασε 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2020.
Τον Φεβράρη του 2021 πωλήθηκαν 646 ακίνητα,
σε σχέση με 739 τον Φεβράρη του 2020.
Για το πρώτο δίμηνο του 2021 η μείωση ανήλθε
στο 22% (όπως είναι γνωστό τον περασμένο Γενάρη η μείωση ανήλθε στο 31%) σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Πωλήθηκαν 1159 ακίνητα σε σχέση με 1481 το πρώτο δίμηνο του 2020.
Αναλυτικά η κατάσταση κατά επαρχία, σ’ ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακινήτων είναι η παρακάτω:

Παγκύπρια η μείωση
ανήλθε στο 13%
Λευκωσία

Όπως προαναφέραμε, η Λευκωσία είναι η μοναδική επαρχία που είχαμε τον περασμένο Φεβράρη
αύξηση 19% στις πωλήσεις ακινήτων.
Πωλήθηκαν 212 ακίνητα σε σχέση με 178 τον Φεβράρη του 2020.
Για το πρώτο δίμηνο του 2021 είχαμε μείωση 3%
στη Λευκωσία, λόγω της μείωσης 22% που είχαμε
τον περασμένο Γενάρη.
Πωλήθηκαν 365 ακίνητα σε σχέση με 375 το πρώτο δίμηνο του 2020.

Λεμεσός

Μετά τον Γενάρη είχαμε μείωση στις πωλήσεις
ακινήτων και τον Φεβράρη. Μάλιστα η μείωση
24% ήταν διπλάσια από τη μείωση που είχαμε τον
Γενάρη, που ήταν 12%.
Πωλήθηκαν 171 ακίνητα σε σχέση με 225 τον Φεβράρη του 2020.
Για το πρώτο δίμηνο του 2021 η μείωση ανέρχεται
στο 19% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2020.
Πωλήθηκαν 330 ακίνητα, σε σχέση με 405 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.

Αμμόχωστος

Μετά το 36% που ήταν η μείωση τον περασμένο
Γενάρη, στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, τον
Φεβράρη η μείωση ανήλθε στο 15%, σε σχέση με
τον Φεβράρη του 2020.
Πωλήθηκαν 40 ακίνητα σε σχέση με 47 τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Για το πρώτο δίμηνο του 2021 στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου είχαμε μείωση 26% σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 72 ακίνητα σε σχέση με 97 το πρώτο
δίμηνο του 2020.

είχε παρατηρηθεί και τους τελευταίους μήνες του
2020. Αυτό αποδεικνύει ότι οι Κύπριοι άρχισαν να
ενδιαφέρονται και κινούνται, λόγω και των διευκολύνσεων που έχουν με τα επιτόκια και τα στεγαστικά δάνεια, για την απόκτηση της δικής τους.

Πάφος

Στην Πάφο, όπως προαναφέραμε, είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση, από όλες τις επαρχίες, στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η μείωση έφτασε το 32% σε σχέση με τον Φεβράρη του 2020. Πωλήθηκαν 116 ακίνητα σε σχέση
με 171 τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Για το πρώτο δίμηνο του 2021 η μείωση ανήλθε
στο 43% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 192 ακίνητα σε σχέση με 339 το πρώτο δίμηνο του 2020.

Λάρνακα

Τέλος, στη Λάρνακα η μείωση στις πωλήσεις ακι-

Αλλοδαποί

νήτων τον περασμένο Φεβράρη ήταν 9% σε σχέση με τον Φεβράρη του 2020.
Πωλήθηκαν 107 ακίνητα σε σχέση με 118 τον
αντίστοιχο μήνα του 2020.
Για το πρώτο δίμηνο του 2021 η μείωση ανήλθε
στο 25% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του

2020.
Πωλήθηκαν 200 ακίνητα ενώ το πρώτο δίμηνο του
2020 265.
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των πωλήσεων τον Φεβράρη, η Λευκωσία ακολουθεί μια
σταθερή πορεία στις πωλήσεις ακινήτων, όπως

Σ’ ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς είχαμε 192 πωλήσεις τον Γενάρη του 2021
(92 σε πολίτες της ΕΕ και 100 σε πολίτες εκτός
ΕΕ).
Τον περασμένο Γενάρη οι πωλήσεις ήταν 168 (67
σε πολίτες της ΕΕ και 101 σε πολίτες εκτός ΕΕ).
Οι αριθμοί αυτοί απέχουν κατά πολύ από τις πωλήσεις που είχαμε τους αντίστοιχους μήνες του
2020.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Φεβράρη είχαμε
360 πωλήσεις και τον περασμένο Γενάρη 287 πωλήσεις.

Ακίνητα
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Εναλλακτικό Σχέδιο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας

Μ

ε βάση τα όσα αντιλαμβανόμαστε
όλοι μας και που αφορούν στην
άρση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας, αλλά και της μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης στο Σχέδιο Εστία, κατατίθεται συγκεκριμένη εισήγηση απεγκλωβισμού από τη χιονοστιβάδα των αντιδράσεων από την κοινωνία, με
στόχο ένα εναλλακτικό Σχέδιο Προστασίας Πρώτης Κατοικίας.
Διαπιστώνεται ότι τα Μη
Εξυπηρετούμενα
Δάνεια, στην Κύπρο, δεν
έχουν μειωθεί στους φυσιολογικούς δείκτες των
Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα
πρέπει να γίνει άμεσα. Οι
χειρισμοί των 2-3 τελευΤου Παναγιώτη
ταίων ετών και που αφοΘρασυβούλου*
ρούσαν στην πώληση
των δανείων σε Ιδιωτικά
Ταμεία, έχουν κρύψει το πρόβλημα των δανείων
κάτω από το «χαλί», μετατοπίζοντας τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια από τις Τράπεζες, σε Χρέη
σε Ιδιωτικούς Οργανισμούς, επιδεικνύοντας υψηλό δείκτη ιδιωτικού δανεισμού στην Κύπρο και ο
οποίος θα συνεχίσει να αυξάνεται.
Ούτως ή άλλως το Κράτος θα επέμβει, πολύ
φοβάμαι, αργοπορημένα, για να βοηθήσει στη
στέγαση όσων χάσουν την Πρώτη τους Κατοικία,
καταβάλλοντας τεράστια ποσά ή, ίσως, χρειαστεί
να γίνει ότι έγινε και το 1974 με την ανάπτυξη
οικισμών για τη στέγαση των προσφύγων.
Το Σχέδιο διέπεται από απλές διαδικασίες, έχοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Άμεση εξάλειψη των ΜΕΔ και είσπραξη των
100% των κεφαλαίων, εντός 3-5 ετών.
• Αποφυγή μετατροπής των τραπεζικών χρεών σε ιδιωτικά χρέη.
• Απεμπλοκή των δανειοληπτών από την
άσχημη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, η διαγραφή τους από το «Άρτεμις» και
η επανεκκίνηση των τραπεζικών εργασιών,
παραχωρώντας νέες χορηγήσεις.
• Επιβεβαιώνεται η αξία των περιουσιών, που
παραχωρούνται και διατηρούνται στις Τράπεζες.
• Είσπραξη ενοικίων/επιτοκίων, ως εισόδημα
από τις Τράπεζες.
• Αποφυγή της πλήρους καταστροφής των
ακινήτων, που παραχωρούνται προς την Τράπεζα, με το σημερινό σύστημα, αφού παρέμειναν άδεια, οπόταν, όντας μη συντηρημένα.
• Προσεγμένη και προγραμματισμένη συμμετοχή και στήριξη του Κράτους, ώστε να μην
καταρρεύσει μαζί με τα ΜΕΔ.
• Αποφυγή επικρίσεων της Πολιτείας, για μη
αποτελεσματικό Σχέδιο Προστασίας Πρώτης
Κατοικίας.
• Το Σχέδιο είναι απλό και εύκολο στη διαχείρισή του. Οι υπολογισμοί του είναι ξεκάθαροι
και μη αμφισβητήσιμοι. Μπορεί να επεκταθεί
και σε άλλες υποθηκευμένες περιουσίες.
• Οι υφιστάμενες Νομοθεσίες, που αφορούν
στα μερίδια περιουσιών, και τα Ενοικιοστάσια, δεν θα αποτρέψουν την Εφαρμογή του
Σχεδίου. Πιθανότατα, να μη χρειαστεί επιπρόσθετη αλλαγή της Νομοθεσίας.
• Οι δανειολήπτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν, εξ’ ολοκλήρου, την Πρώτη τους Κατοικία, εντός 3-5 ετών, με νέες χορηγήσεις.
• Οι δανειολήπτες θα έχουν το πλεονέκτημα
ως προς τα κεφάλαια που αποπλήρωσαν μέχρι σήμερα.

Τι προτείνεται

Τα μόνα στοιχεία, που θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη είναι το ποιο θα ήταν το πραγματικό υπόλοιπο του δανείου με βάση τις χρεώσεις τόκων,
όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα, από καιρό εις καιρό, απαλλαγμένο από καταχρηστικές ρήτρες. Στη συνέχεια,
θα εξετάζεται η αγοραία αξία του ακινήτου, ως
προς το τι κατέβαλε ο δανειολήπτης, π.χ. το 1/3
ή 1/2 του δανείου ή της αντίστοιχης αγοραίας
αξίας της κατοικίας (λαμβάνοντας το μικρότερο εκ των δύο). Τότε, ο δανειολήπτης θα έχει
το δικαίωμα της απαλλαγής της υποθήκης, για το
πληρωμένο του μερίδιο. Το 1/2 ή τα 2/3 απλήρωτο/α μερίδιο/α θα παραχωρείται/ούνται στην
Τράπεζα (DFAS), η οποία με τη σειρά της θα διαγράφει ολόκληρο το δανειακό χρέος. Ο δανειολήπτης που παραμένει ως κάτοικος της Πρώτης
Κατοικίας/περιουσίας, θα πρέπει να καταβάλλει
στην Τράπεζα, που θα αναλάβει το παραχωρηθέν μερίδιο, είτε το ανάλογο προκαθορισμένο
ενοίκιο με βάση την αγορά ή το αντίστοιχο επιτόκιο της αγοραίας αξίας του παραχωρηθέντος
μεριδίου (οποιοδήποτε είναι το μικρότερο). Ο
δανειολήπτης έχοντας πλέον το εξοφλημένο μερίδιο, το οποίο έχει ήδη πληρώσει (ως μέρος του
αποπληρωθέντος δανείου) επί της υποθηκευμένης περιουσίας του, θα το έχει στην κατοχή του,
απαλλαγμένο υποθήκης και, συνεπώς, χωρίς την
υποχρέωση αποπληρωμής δόσης. Επιπρόσθετα,
όμως, θα έχει την υποχρέωση της καταβολής του
ενοικίου ή του δικαιώματος χρήσης με βάση το
ανάλογο επιτόκιο για το μερίδιο, που παραχωρήθηκε στην Τράπεζα. Ο επιλέξιμος δανειολήπτης
τέτοιου Σχεδίου θα μπορούσε, εναλλακτικά, να
πληρώνει τις υποχρεώσεις του, αποκόπτοντας
το ανάλογο μερίδιο από τον μισθό του, με τέτοιο
τρόπο, όπως ακολουθείται με την καταβολή των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον εργοδότη ή
εάν λαμβάνει το ΕΕΕ, από το κράτος ως χορηγία
ενοικίου αντί της ύπαρξης Οργανισμού Διαχείρισης, περιορίζοντας οποιαδήποτε έξοδα διαχείρισης. Διαφορετικά, το ίδιο ΠΙ θα αναλαμβάνει την
είσπραξη των ενοικίων ή των τόκων. Το κράτος
θα μπορούσε να συμμετέχει στον Οργανισμό Διαχείρισης. Ο Οργανισμός επίσης θα μπορούσε να
αγοράζει τα μερίδια που παραχωρούνται DFAS
έναντι δανείου από την ίδια την Τράπεζα.
Ο δανειολήπτης, σε περίπτωση που το Σχέδιο
δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει συγκεκριμένο
μερίδιο (1/2 ή 1/3), δηλαδή, δεν κατέβαλε μέχρι
σήμερα ικανοποιητικό ποσό δόσεων, θα πρέπει
να επιδιώξει να εξεύρει το ποσό της διαφοράς για
την εξασφάλιση του μεριδίου, που θα κρατήσει
και, αμέσως μετά, θα είναι σε θέση να αιτηθεί
τη συμμετοχή του στο Σχέδιο. Σε αυτή την περίπτωση το Κράτος, ίσως συμπληρώσει τη διαφορά μέσω χορηγίας, προκειμένου να επιτευχθεί η
ένταξή του δανειολήπτη σε αυτό.
Στη συνέχεια, ο δανειολήπτης, ή 1ου ή 2ου βαθμού συγγενής/είς θα έχει/ουν το δικαίωμα εξαγοράς του απλήρωτου μεριδίου, που έχει παραχωρήσει στην Τράπεζα, εντός 5 ετών από
την ημερομηνία της παραχώρησης του μεριδίου
(option to buy back). Σε αυτή την πενταετή περίοδο, ο δανειολήπτης απαλλαγμένος από χρέη
και δάνεια, θα ξεκαθαρίσει τη χρηματοοικονομική του θέση στην Αγορά (εκτός «Άρτεμις» κλπ)
και θα είναι σε θέση να επιστρέψει στα ΠΙ, ώστε
να εξασφαλίσει νέα χορήγηση για την αγορά του
μεριδίου της Πρώτης Κατοικίας του υποθηκεύοντας τόσο το μερίδιο, που έχει παραχωρήσει,
όσο και το μερίδιο, το οποίο έχει παραμείνει στον
ίδιο. Το Κράτος θα μπορεί να κληθεί, όπως εγγυηθεί την ελάχιστη ζημιά της Τράπεζας από την
μη αποτελεσματικότητα του Σχεδίου (ας υποθέσουμε κατά 25% του καθορισμένου χρέους), σε
περίπτωση που τα παραχωρηθέντα μερίδια δεν
θα αγοραστούν από τον Οργανισμό Διαχείρισης.
Το ίδιο ή άλλο ΠΙ θα εξετάσει αίτημα χορήγησης
νέου στεγαστικού δανείου, χωρίς να χρειαστεί να
καταβάλει προκαταβολή 30% (ίδια συνεισφορά),
εφόσον, αντί αυτού, θα παραθέσει το εξοφληθέν
μερίδιο, που κράτησε ως προκαταβολή και έτσι
θα τύχει έγκρισης, αφού θα εμπίπτει και στους
κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας.

Από την πλευρά της η Τράπεζα, θα απαλλαγεί
αυτόματα από τα ΜΕΔ, αφού θα τα διαγράψει
αποκτώντας τα παραχωρηθέντα από τους δανειολήπτες μερίδια. Έτσι, όλες οι Τράπεζες θα
είναι σε θέση να εξετάζουν νέες χορηγήσεις,
υποθηκεύοντας και τα δύο μερίδια της Πρώτης
Κατοικίας ενός δανειολήπτη, άρα επαναρχίζουν
οι εμπορικές δραστηριότητες των Τραπεζών
στις χορηγήσεις οικιστικών δανείων. Η Τράπεζα
μπορεί, επίσης, να συναινέσει ή όχι σε ένα τέτοιο Σχέδιο, αναλόγως περίπτωσης. Άλλωστε,
γιατί να μην συναινέσει, εφόσον μια κατοικία 2040 ετών, μη συντηρημένη, ευρισκόμενη μεταξύ
άλλων συγγενικών κατοικιών, δεν θα αποδώσει
ουσιαστική είσπραξη του δανείου, λόγω μη ενδιαφέροντος από τρίτους. Στους ελέγχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αμφισβητηθεί η αξία
των μεριδίων, που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα
(εάν παραμείνουν σε αυτές), εφόσον θα προκύπτει εισόδημα απ’ αυτά (Economic Value του
χαρτοφυλακίου των μεριδίων) και έτσι θα υπάρξει
καθορισμένη και εξακριβωμένη αξία του χαρτοφυλακίου. Σε τέτοια περίπτωση, επίσης, δεν θα
υπάρχουν χρέη, τα οποία θα μεταφέρονται από
τις Τράπεζες στους ιδιώτες ή στα ιδιωτικά Ταμεία
(Private Funds), αυξάνοντας το ιδιωτικό χρέος
στην Κύπρο. Ας μη ξεχνάμε ότι τα Ταμεία με τη
σειρά τους, στην περίπτωση, που παραμείνει η
κατάσταση ως έχει, θα πιέζουν και θα επιδιώκουν
την εκποίηση της Πρώτης Κατοικίας ή άλλης περιουσίας, διατηρώντας εκρηκτική την ατμόσφαιρα στην Κυπριακή Κοινωνία.

Ο προγραμματισμός του κράτους

Υποψιάζομαι, ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αγοράσει το παραχωρη-

θέν μερίδιο, κάτω από τις πρόνοιες ενός τέτοιου
Σχεδίου, ο δανειολήπτης θα πληρώσει περισσότερα από τα ποσά που καταβάλλουν σήμερα τα
Ταμεία, ακόμη και εάν πρόκειται να εξαγοράσει
μόνο το παραχωρηθέν μερίδιο. Το ίδιο ισχύει και
στους πλειστηριασμούς, αφού εκεί τα ακίνητα
πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές. Με το Σχέδιο
αυτό οι Τράπεζες θα εισπράξουν τουλάχιστον
τα κεφάλαια που χορήγησαν αρχικά ως δάνειο.
Υπενθυμίζω ότι ο πιο ένθερμος και διαθέσιμος,
πιθανός αγοραστής μιας εκποιημένης Πρώτης
Κατοικίας ή περιουσίας, δεν είναι άλλος από τον
υφιστάμενο ιδιοκτήτη της. Συνεπώς, ας του δοθεί με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα μιας επιπλέον
ευκαιρίας. Συνεχίζοντας, εντός του χρονικού περιθωρίου των πέντε ετών, που καλείται ο δανειολήπτης να ασκήσει το δικαίωμα του να αγοράσει το παραχωρηθέν μερίδιο του, το Κράτος θα
πρέπει να αξιολογήσει το ποιοι δανειολήπτες θα
χρειαστούν οικονομική ώθηση. Άλλωστε, το Κράτος θα έχει πέντε έτη, για να προγραμματίσει τη
συμμετοχή του ή την παραχώρηση βοήθειας στην
καταβολή των τόκων ή ενοικίου για δοκιμαστική
περίοδο 5 ετών ή με καταβολή μέρους της δόσης
με την εξαγορά του παραχωρηθέντος μεριδίου.
Αντιθέτως, ένα Σχέδιο, όπως παρουσιάζεται πιο
πάνω, θα αναγκάσει τους δανειολήπτες να προσπαθήσουν με μεγαλύτερο ζήλο και επιμονή,
ώστε να ανταποκριθούν σε ένα Σχέδιο, το οποίο
τους προσφέρει την προοπτική της σωτηρίας της
Πρώτης Κατοικίας τους, διατηρώντας την αξιοπρέπεια τους προς την οικογένεια τους και την
κοινωνία, γενικότερα.
Παναγιώτης Θρασυβούλου (FCCA)
Certified Public Accountant and Registered
Auditor & Insolvency Practitioner
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Οι Χορηγίες ανέρχονται στα 30εκ. ευρώ

Τ

Έντονο ενδιαφέρον για το σχέδιο
"Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις κατοικίες"

ην πρώτη προκήρυξη του σχεδίου χορηγιών "Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις
Κατοικίες", στο πλαίσιο της στρατηγικής
που προωθεί για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας,
ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας.
Για το σχέδιο άρχισε από την πρώτη στιγμή να
παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου, το σχέδιο παρέχει οικονομικά κίνητρα για εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων
κατοικιών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό χορηγίας
ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξουν
προϋπολογισμού, ενώ στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80%, στο
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Το
μέγιστο ύψος της χορηγίας μπορεί να κυμαίνεται
από 22 έως 32 χιλιάδες ευρώ, αναλόγως των κατηγοριών των επενδύσεων. Το σχέδιο καλύπτει
θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων,
εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών, φωτοβολταϊκών,
κλιματιστικών, μπαταριών αποθήκευσης ηλιακής
ενέργειας κ.ά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του σχεδίου είναι φυσικά πρό-

σωπα, ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών που
βρίσκονται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Ανάλογο σχέδιο θα προκηρυχθεί
προσεχώς για να καλύπτει και τις κατοικίες που
βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων.

ΚΟΝΔΥΛΙ 70 ΕΚΑΤ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2027.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά συνολικές χορηγίες ύψους €30 εκατομμυρίων, από ένα σύνολο
€70 εκατ. το οποίο θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη
τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου
2021-27, τριπλάσιο απ’ ό,τι στην προηγούμενη
περίοδο.
Το σχέδιο "Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες" θα παραμείνει ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να δοθεί το περιθώριο στους
δικαιούχους να προετοιμαστούν καταλλήλως πριν
υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς από καινοτομίες που υιοθετούνται κατά τη νέα προγραμματισμένη περίοδο
2021- 2027, με κυριότερες την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την απλοποιημένη διαδικασία
υπολογισμού της χορηγίας, χωρίς προσφορές, τιμολόγια και αποδείξεις, με στόχο να μειωθεί στο
ελάχιστο ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο "Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες" αφορά αποκλειστικά τη
συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων
κατοικιών, με εφαρμογή συνδυασμού μέτρων και
όχι μεμονωμένες επενδύσεις. Τα σχέδια χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ που αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις (θερμομόνωση οροφής,
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντικατάσταση
ηλιακού θερμοσίφωνα / πλαισίων), θα προκηρυχθούν προσεχώς.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Συνολικά το υπουργείο Ενέργειας θα χρηματοδοτήσει τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας με
ένα ποσό που πλησιάζει τα €200 εκατ. την επόμενη επταετία. Ανάκαμψη της οικονομίας με πρόσθετα €200 εκατ., θα στηρίξουν, μεταξύ άλλων,
την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία,
δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνιστικότητας

Β

Για ποιες κατοικίες
υποβάλλεται αίτηση

άσει του σχεδίου "Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες", το ποσοστό
χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ
στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80%. Το μέγιστο ύψος της χορηγίας
μπορεί να κυμαίνεται από 22 έως 32 χιλιάδες
ευρώ, αναλόγως των κατηγοριών των επενδύσεων. Το σχέδιο καλύπτει μεταξύ άλλων εργασίες
για θερμομόνωση, για αντικατάσταση κουφωμάτων, για εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών,
φωτοβολταϊκών, κλιματιστικών, μπαταριών αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, αυτοματισμούς
κ.α. Οι κατοικίες για τις οποίες θα υποβάλλεται
η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:
1. Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρι-

κού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε
φυσικό πρόσωπο.
2. Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει
κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
3. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό
τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των
Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από
το Σχέδιο αυτό.
4. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της
κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
5. Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στο πλαίσιο οποιοσδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου
"Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες"
της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης
Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Μετά τις οικίες παίρνουν
σειρά οι επιχειρήσεις

Σ

ε ορίζοντα εφταετίας, για την ενεργειακή
αναβάθμιση κτηρίων, το Υπουργείο Ενέργειας προγραμματίζει να διαθέσει 70 εκατ.
ευρώ, ενώ επιπλέον 7 με 8 εκατ. ευρώ ετησίως,
θα δίνονται ως κίνητρα, μέσω του Ειδικού Ταμείου
ΑΠΕ & ΕΞΕ, για ενεργειακές αναβαθμίσεις και για
εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το
2022 θα γίνει η προκήρυξη του αντίστοιχου σχεδίου
που θα αφορά επιχειρήσεις. Όπως τονίζεται από
το Υπουργείο Ενέργειας, ο τρόπος υποβολής και
εξέτασης των αιτήσεων θα είναι ηλεκτρονικός και
απλοποιημένος τόσο σε σχέση με τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά όσο και στον τρόπο υπολογισμού της
χορηγίας. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60%
επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ

Τρεις κατηγορίες

Ο

ι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου
διαχειρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφή της πυλωτής, δάπεδα σε πρόβολο,
δώματα, στέγες).
• Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί, τοιχία)
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης κουφωμάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού
• Αυτόνομα κλιματιστικά
• Αντλίες θερμότητας κεντρικών συστημάτων
• Φωτοβολταϊκά Net-Billing
• Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας Φ/Β
• Λέβητες ψηλής απόδοσης
• Έξυπνα συστήματα και αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΠΕΑ)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
ετοιμασίας / υποβολής αίτησης
• Άλλες μελέτες

στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80%. Το σχέδιο "Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες", όπως ρητά ξεκαθαρίζεται από
το Υπουργείο Ενέργειας δεν καλύπτει μεμονωμένες επενδύσεις ΑΠΕ-ΕΞΕ με τους ενδιαφερομένους να προτρέπονται να απευθυνθούν στα Σχέδιο
Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

και εξωστρέφειας.

Η προκήρυξη σχεδίου μεμονωμένων επενδύσεων
αναμένεται να γίνει σύντομα και θα καλύπτει:
• Θερμομόνωση οροφής.
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
• Αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα/πλαισίων.
Σύντομα αναμένεται και η προκήρυξη του σχεδίου
για μεμονωμένες επενδύσεις.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι για το Σχέδιο "Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες" μπορούν
να επικοινωνούν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες με την Υπηρεσία Βιομηχανίας και
Τεχνολογίας στο τηλέφωνο 22867190 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση sit@meci.gov.cy.
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Στροφή σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, αντί τα ψηλά κτήρια

Αλλάζουν τα δεδομένα στα ακίνητα

Σ

το συρτάρι μπαίνουν οι σχεδιασμοί για
κατασκευή πύργων είτε αυτά διαφοροποιούνται και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ντιβέλοπερς αλλά και των αγοραστών, εισέρχεται η κατασκευή μονοκατοικίων και
διπλοκατοικιών.
Με αυτά τα δεδομένα, η Λευκωσία, που μέχρι
τώρα υστερούσε σ΄ ό,τι αφορά την προσέλκυση
επενδυτών για ψηλά κτήρια, άρχισε να κερδίζει
έδαφος έναντι των άλλων πόλεων. Η αύξηση των
αιτήσεων για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες
αποδίδεται και στη μείωση του χρόνου έγκρισης
σε μόλις δέκα μέρες. Γνώστες της αγοράς αναφέρουν ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται,
θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον
επενδυτικών ταμείων στην αγορά ακινήτων, αφού
μεγάλες αναπτύξεις θεωρητικά είναι διαθέσιμες
σε χαμηλότερες τιμές.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η εφημερίδα "Οικονομική" η περίοδος
όπου οι highend αναπτύξεις ήταν στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος των ντιβέλοπερς, έχει παρέλθει. Τουλάχιστον προσωρινά. Με αποκορύφωμα
τον τερματισμό του προγράμματος πολιτογραφήσεων, το κλείσιμο του οποίου σηματοδότησε
και το τέλος της εποχής όπου οι αιτήσεις για
αναπτύξεις πύργων έφταναν η μία μετά την άλλη
στο Τμήμα Πολεοδομίας. Ωστόσο, η κάμψη είχε
παρουσιαστεί προ πολλού. Σύμφωνα με το τμήμα
Πολεοδομίας, τους τελευταίους δώδεκα μήνες
παρατηρείται μείωση στις αιτήσεις για μεγάλες
αναπτύξεις, καιρό πριν τερματιστεί το πρόγραμμα
διαβατηρίων. Και μπορεί οι συζητήσεις να συνεχίζονται για το ποιο θα είναι το νέο πρόγραμμα που
θα τονώσει τον κλάδο, αλλά και γενικότερα τις
επενδύσεις στην Κύπρο, εντούτοις τα δεδομένα
αυτή τη στιγμή έχουν ως εξής: Οι σχεδιασμοί για
υπό ανέγερση πύργους είτε μπαίνουν στο συρτάρι, είτε διαφοροποιούνται, υπάρχει αυξητική τάση
στις αιτήσεις για μονοκατοικία και διπλοκατοικία,
ενώ η αγορά της Λευκωσίας η οποία υστερούσε
σε προσέλκυση επενδυτών για ψηλά κτήρια, πλέον κερδίζει έδαφος έναντι των υπολοίπων.

Αλλάζουν πλάνα

Είναι γνωστό στην αγορά ακινήτων ότι κάποιες
μεγάλες αναπτύξεις, είτε δεν θα προχωρήσουν,
είτε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους έχει
μετατεθεί για αργότερα, λόγω των εξελίξεων στο
επενδυτικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις εταιρειών που
αποφάσισαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδια
τους για μέρος της επένδυσης τους. Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι οι πύργοι ΝΕΟ, στη Λεμεσό, με
τους δύο εκ των τεσσάρων πύργων να μη βγαίνουν τελικά στην αγορά, αλλά η χρήση τους και
το προφίλ τους θα αναθεωρηθεί βάσει των νέων
αναγκών της αγοράς. Παράγοντες της αγοράς
τονίζουν ότι είναι συνήθης πρακτική ο επαναπρογραμματισμός των σχεδιασμών, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα νέα δεδομένα. Πέραν
τούτου, υπάρχει και ο παράγοντας της πανδημίας, που έχει οδηγήσει σε εσωστρέφεια την αγορά ακινήτων. Αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις για νέες
αναπτύξεις, είναι κυρίως οικιστικές.

Οικιστικές αναπτύξεις

Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα σε κατοικίες και πολυκατοικίες, κατά κύριο λόγο στη Λευκωσία. Από την 1η Οκτωβρίου του 2020, χρονιά
κατά την οποία εφαρμόστηκε το νέο πλαίσιο
αδειοδότησης, καταγράφεται μεγάλη αύξηση
στην υποβολή αιτήσεων για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. Βάσει αυτού του πλαισίου, εφόσον
η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, τότε η άδεια
εκδίδεται εντός δέκα ημερών. Στην πλειοψηφία
τους, λοιπόν, οι αναπτύξεις είναι είτε μικρής είτε
μεσαίας κλίμακας, ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον

για πολυκατοικίες οι οποίες θα εξυπηρετούν στις
ανάγκες στέγασης των φοιτητών, κυρίως στη
Λευκωσία.

Φοιτητικές κατοικίες

Καταγράφεται επίσης κάποια δραστηριότητα για
φοιτητικές κατοικίες. Ωστόσο, μεγάλης κλίμακας
φοιτητικές εστίες όπως είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια είναι απομακρυσμένο να γίνουν. Γνώστες της αγοράς αναφέρουν ότι είναι πιο πιθανό
να προχωρήσουν μικρότερης κλίμακας πολυκατοικίες για τις φοιτητικές ανάγκες. Το προϊόν των
φοιτητικών εστιών γνώρισε τη δόξα τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των αυξημένων φοιτητικών
ροών κυρίως στη Λευκωσία, ωστόσο η πανδημία
άλλαξε τα δεδομένα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνεπεία των περιορισμών της πανδημίας,
μείωσε τις ανάγκες στέγασης φοιτητών και ως
εκ τούτου μειώθηκε η ζήτηση του συγκεκριμένου
προϊόντος στην αγορά ακινήτων.

Πρώτη η Λευκωσία

Με βάση τα στοιχεία πωλήσεων ο Ιανουάριος
δείχνει ξεκάθαρα ότι η Λευκωσία είχε αύξηση σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό σε πωλήσεις και
συνολική αξία ακινήτων, ενώ οι άλλες πόλεις είχαν μείωση. Η Λευκωσία είχε τον Ιανουάριο 305
συναλλαγές συνολικής αξίας 44 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά όπου τον
Ιανουάριο είχε 233 συναλλαγές συνολικής αξίας
37 εκατ. ευρώ. Το συμπέρασμα που μπορεί να
εξαχθεί είναι ότι παρά την αρνητική εικόνα στον
κλάδο, η Λευκωσία καταγράφει αύξηση 31% στον
αριθμό συναλλαγών και αύξηση 19% στη συνολική αξία. Λιγότερο αρνητικά επηρεασμένη επαρχία ήταν η επαρχία Αμμοχώστου, που φαίνεται να
σχετίζεται με την αγορά εξοχικής κατοικίας, κυρίως από Λευκωσιάτες. Σύμφωνα με τον Ανδρέα
Ανδρέου CEO της Andreou Property Strategy
chartered surveyors οι παραλιακές πόλεις Λεμεσός, Πάφος και Λάρνακα είχαν μεγάλο μερίδιο
της αγοράς των ξένων αγοραστών.

Αυτή τη στιγμή το μοντέλο της Λευκωσίας πέραν
του 90% της ζήτησης είναι από Κύπριους αγοραστές και το υπόλοιπο προέρχεται από ξένους
αγοραστές της, γεγονός που δίνει προβάδισμα
έναντι άλλων περιοχών. Στις δε παραλιακές πόλεις το ποσοστό των ξένων αγοραστών φτάνει
μέχρι το 50%-60% της ζήτησης. Άρα είναι δεδομένο ότι όταν φύγει η ξένη ζήτηση, οι εγχώριοι αγοραστές δεν μπορούν να συγκρατήσουν
τη συνολική αξία των συναλλαγών που γίνονται.
Αυτό καταδεικνύει ότι οι παραλιακές πόλεις είναι
πιο επιρρεπείς σε επιβράδυνση της αγοράς, από
τη στιγμή που το πρόγραμμα έχει διακοπεί. Ως
εκ τούτου η Λεμεσός είχε τον Ιανουάριο μείωση
κατά 26,5% στις συναλλαγές και 16% στην συνολική των συναλλαγών σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020. Μεγαλύτερη μείωση, κατά 31%
είχε η Λάρνακα στον αριθμό συναλλαγών (36,6%
στη συνολική αξία), 29% η Αμμόχωστος (μόλις
6,4 στην αξία των ακινήτων) και 31,6% η Πάφος
(47,5% στη συνολική αξία των συναλλαγών).

Σπίτια άνω των 300 χιλ.

Μετά την κατάργηση του ΚΕΠ, στο επίκεντρο του
κλάδου έχει τεθεί το πρόγραμμα μόνιμης διαμονής. Το πρόγραμμα προνοεί πως κάποιος από 3η
χώρα μπορεί να αιτηθεί έκδοση άδειας παραμονής είτε άδεια διαμονής ταχείας διαδικασίας στην
περίπτωση αγοράς σπιτιού ή διαμερίσματος στην
Κύπρο άνω των 300 χιλιάδων ευρώ. Γνώστες της
αγοράς εκφράζουν πάντως τους φόβους τους για
την οικοδομική βιομηχανία και αναφέρουν ότι αν
δεν βρεθούν άλλοι τρόποι επενδύσεων από ξένους, κάποια στιγμή η αγορά θα στεγνώσει. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην αγορά ακινήτων, θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτικών
ταμείων στην αγορά ακινήτων, αφού μεγάλες
αναπτύξεις θεωρητικά είναι διαθέσιμες σε χαμηλότερες τιμές.

Νέες ευκαιρίες στη Λεμεσό

Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργήσει στη Λεμεσό το σχέδιο περιοχής κέντρου Λεμεσού, αφού εκτιμάται ότι ένας λόγος
στασιμότητας στις νέες αναπτύξεις, είναι και η
έλλειψη κατάλληλων τεμαχίων. Σύμφωνα με τον
επικεφαλής του τμήματος Πολεοδομίας Κυριάκο Κούνδουρο, η αναθεώρηση του σχεδίου έχει
ολοκληρωθεί από το Πολεοδομικό Συμβούλιο και
προωθείται στο τμήμα Περιβάλλοντος για εξασφάλιση σχετικής περιβαλλοντικής γνωμοδότησης ώστε να γίνει δυνατή η δημοσίευσή του. Το
σχέδιο περιλαμβάνει ειδικά κίνητρα σε περιοχές
που μπορούν να απορροφήσουν περισσότερη
ανάπτυξη, μεταξύ πυρήνα Λεμεσού και του λιμανιού που είναι μια περιοχή με μεγάλες δυναμικές
ανάπτυξης. Μέσα στους επόμενους έξι μήνες
αναμένεται να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική
μελέτη και να δημοσιευτεί το σχέδιο, το οποίο
εκτιμάται ότι θα δώσει κίνητρα για νέες αναπτύξεις στη Λεμεσό.

Από τα αεροδρόμια

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ο κορωνοϊός, δήλωσε ο Γιάννης Μισιρλής, αναπληρωτής πρόεδρος
του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης. Αν δεν ανοίξουν τα αεροδρόμια δεν
θα γνωρίζουμε πώς έχει αλλάξει το προϊόν στην
αγορά ακινήτων, επισημαίνει. Σημείωσε ότι αυτό
που περιμένουν στον κλάδο είναι να ανοίξουν τα
αεροδρόμια και εκτιμούν ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αγορές
ακινήτων από ξένους αγοραστές. Φυσικά σημείωσε ότι το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων
έχει επηρεάσει τον κλάδο. Επισήμανε δε ότι όσο
μεγαλύτερη έκθεση είχε μια εταιρεία στο πρόγραμμα, τόσο περισσότερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει, καθώς και ανάγκη για αναπροσαρμογή
πλάνων και προϊόντων.
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Η κατεδάφιση του ονείρου και της ελπίδας
Ε
Του Γιάννη Ιωαννίδη*

ίμαστε κοινωνία της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που αντιδρούμε μετά το συμβάν,
αφού το βιώσουμε, και κατόπιν εορτής.
Δυστυχώς, βρισκόμαστε πάντα στη θέση του πυροσβέστη και όχι σε εκείνη της πρόληψης, του ορθολογιμού και της συνετούς νομικά και ηθικά δόμησης.
Βρισκόμαστε στην πολιτική κατάσταση πραγμάτων
που ελέω γενικής και ειδικής κρίσης, όλα βρίσκονται
στο ίδιο καλάθι. Από τον πιο φτωχό Κύπριο πολίτη
μέχρι και τον πλέον «εχούμενο». Όλοι κρίνουν και
κρίνονται με τον ίδιο τρόπο.

Αυθαίρετη

Θυσιάζονται όλα

Αληθινή αξιοπρέπεια

Χωρίς φειδώ, χωρίς διάθεση βελτίωσης, δραστικής και ουσιαστικής, του περιβάλλοντα χώρου, όλα
θυσιάζονται στον βωμό της προσωπικής ατομικής
επιτυχίας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αντιδράσαμε στην κατεδάφιση των κτηρίων παρά την
Αρχιεπισκοπή (πολύ ορθά) αλλά για την κατεδάφιση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του μέσου Κύπριου
πολίτη αγρόν ηγοράσαμεν. Καμιά σοβαρή ουσιαστική δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Την κοινωνική, την οικονομική και πολιτισμική βιωσιμότητα του
μέσου Κύπριου που παραπαίει. Την έχουμε πετάξει
στον κάλαθο των αχρήστων χωρίς να μας ενδιαφέρει πρακτικά και ουσιαστικά το αύριο του. Άλλωστε
αυτό βολεύει την άρχουσα τάξη και σε αυτό το επίπεδο θέλει να την διατηρήσει.

Έργα συντήρησης

Η εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας υπάγεται
στην προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Γίνονται αυτή την περίοδο έργα συντήρησης, βελτίωσης και ανάπλασης χώρων, κτηρίων,
βιτρίνων και πλατειών. Προκηρύσσονται προγράμματα αναπαλαίωσης και αναβάθμισης περιοχών στο
ιστορικό κέντρο της Πόλης. Στην ίδια περιοχή όπου
κατεδαφίστηκαν τα διατηρητέα κτήρια αναβαθμίζεται και αναπαλαιώνεται το ιστορικό Παγκύπριο Γυμνάσιο με μερικά εκατομμύρια ευρώ.

Ακρότητες

Η

Από την πλευρά του νεοϊδρυθέντος σωματείου των
ενοίκων καταστηματαρχών και φίλων της Λαϊκής
Γειτονιάς του Δήμου Λευκωσίας, θεωρούμε την κατεδάφιση των κτηρίων στον προαύλιο χώρο του νέου
Καθεδρικού Ναού στην Αρχιεπισκοπή, ως αυθαίρετη
και υποβολιμαία. Έστω και αν ήρθε ως πυροσβέστης
η επίσημη Πολεοδομική Αρχή του Δήμου, χρειάζονται μέτρα έγκαιρης και γρήγορης αποτροπής τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών. Ακόμη και λήψη αυστηρότερων αποτρεπτικών ποινών.

Είναι επιβεβλημένο να παραχωρηθούν κίνητρα μέσα από
νέα προγράμματα για να επιστρέψει η ζωή στην παλιά
Λευκωσία
Πώς λειτουργούμε ως κοινότητα, ως κοινωνία και
ως Πολιτεία στ’ αλήθεια με αυτές τις ακρότητες,
τις κραυγαλέες συγκρουσιακές συνθήκες και αντιθέσεις; Δεν περιποιεί τιμή σε κανένα γιατί πλήττεται για ακόμη μια φορά το κύρος, η υπόσταση και η
υπόληψη της κυπριακής κοινωνίας. Ίσως και η ίδια
άλλοτε κραταιά και περήφανη κυπριακή ταυτότητα,
ιδεοληψία ως αυτοπροσδιορισμός.

Έργα εξωραϊσμού

Μετά από 40 χρόνια ζωής και δημιουργίας η Λαϊκή
Γειτονιά του Δήμου Λευκωσίας πήρε σειρά με έργα

εξωραϊσμού και ανάπλασης έπειτα από σκληρούς,
επίπονους και πολύχρονους οργανωμένους αγώνες
της Διαχειριστικής Επιτροπής των ενοίκων καταστηματαρχών. Έστω και τώρα που έκλεισαν τα πλείστα
επαγγελματικά υποστατικά λόγω Covid-19, που λείπει το ανθρώπινο στοιχείο από την περιοχή, αυτή την
περίοδο η αναζωογόνηση της πάλαι ποτέ ανθηρής
Λαϊκής Γειτονιάς προβάλλει ως άμεση αναγκαιότητα, ως φάρμακο στη βάναυσα εξαντλημένη, αποκαμωμένη και βαριά ασθενούσα κυπριακή ταυτότητα
(χαρακτήρα και ανθρωπιάς).

Η ενότητα της βιώσιμης ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της Κύπρου, συνάδει με την αναζωογόνηση και
τον εμπλουτισμό της ζωής και της παραγωγής στην
εντός των τειχών ιστορική πόλη της Πρωτεύουσας.
Χρειάζεται να ζημιωθεί η νέα γενιά με την παράδοση
και τον πολιτισμό της κυπριακής κοινωνίας, της κυπριακής οικονομίας. Με το κυπριακό πλούσιο ήθος
και την αληθινή αξιοπρέπεια που έβγαινε μέσα από
την παραγωγή τόσων και τόσων αγαθών, χρήσιμων,
ωφέλιμων, αναγκαίων και υγιεινών για τη διαιώνιση
του κυπριακού στοιχείου στον τόπο που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Αυτού που για τόσα χρόνια
παράγει, εργάζεται, αντιστέκεται στις ξένες επιβουλές και στους ξένους κατακτητές. Η πάλη για διατήρηση του αυθεντικού κυπριακού πολιτισμού είναι
αέναη και ωφέλιμη για όλους.

Νέα παραχώρηση κινήτρου

Είναι επιβεβλημένο να παραχωρηθούν κίνητρα μέσα
από νέα προγράμματα για να επιστρέψει η ζωή και η
καθημερινότητα των Κυπρίων στην παλιά Λευκωσία.
Είναι όσο ποτέ προηγούμενα χρήσιμο, ουσιαστικό
και ωφέλιμο να ξαναδούν οι παλιοί και να ενδιαφερθούν οι νέοι για την Κύπρο, την πατρίδα, τη γλώσσα,
την ταυτότητα, τον πολιτισμό μας!!!!!!

*Εκτελεστικός Σύμβουλος Διαχειριστικής
Επιτροπής Λαϊκής Γειτονιάς

«Κύμα Ανακαινίσεων για την Ευρώπη»:
Επειγόντως και για την Κύπρο

κυπριακή οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις από την πανδημία covid-19. Με
βάση πρόσφατες προβλέψεις, η κυπριακή οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 6,5%, περίπου,
το 2020. Ο δε κατασκευαστικός κλάδος είναι σε χειρότερη μοίρα από άλλους
τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εάν προστεθεί στα προβλήματα που
δημιούργησε η πανδημία
ο απότομος τερματισμός
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (κατ’
Του Χρίστου Μαξούλη*
εξαίρεση πολιτογράφηση
έναντι επένδυσης). Το
εύλογο ερώτημα το οποίο άμεσα εγείρεται είναι
«μετά το ΚΕΠ τι;». Υπάρχει κάτι το οποίο να αντισταθμίσει τον τερματισμό του ΚΕΠ σε ό,τι αφορά
τον κλάδο των κατασκευών;

σίες ανακαίνισης είναι υψηλής έντασης εργασίες,
δημιουργούν θέσεις εργασίας και επενδύσεις που
βασίζονται συχνά σε τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού,
ενώ προσφέρουν μακροπρόθεσμη αξία στα ακίνητα. Σε επίπεδο ΕΕ, η κινητοποίηση δυνάμεων σε
όλα τα επίπεδα για την επίτευξη αυτών των στόχων
θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτηρίων έως το 2030.

Εν πολλοίς, η απάντηση βρίσκεται στο έγγραφο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερ.
14.10.2020, με τίτλο «Κύμα ανακαινίσεων για την
Ευρώπη – οικολογικά κτήρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή».

•

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι επενδύσεις σε
υφιστάμενα κτήρια και υποδομές μπορούν να δώσουν την αναγκαία τόνωση στο οικοσύστημα των
κατασκευών και στην ευρύτερη οικονομία. Οι εργα-

•

Η βασική επιδίωξη του «κύματος ανακαινίσεων» είναι οι ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις, έτσι ώστε
μέχρι το 2050 να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κτηριακό
απόθεμα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2. Παράλληλες επιδιώξεις είναι:
•

Ο σεβασμός της αισθητικής και της αρχιτεκτονικής ποιότητας. Η ανακαίνιση πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις αρχές του
σχεδιασμού, των παραδοσιακών τεχνικών,
της κληρονομιάς και της διατήρησης του
δημόσιου χώρου.
Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα έξυπνα κτήρια μπορούν να
καταστήσουν δυνατή την αποδοτική παραγωγή και χρήση ΑΠΕ, σε επίπεδο οικίας,
συνοικίας ή πόλης.
Η χρήση των ανακαινίσεων ως μοχλού για
την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Σε ό,τι αφορά το πλάνο χρηματοδότησης, η ΕΕ θεωρεί πως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 20212027 και το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU
αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τη χρηματοδότηση του «κύματος ανακαινίσεων». Συναφώς
-και επιπρόσθετα του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου- ο νεοσύστατος Μηχανισμός Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, με ένα κομπόδεμα 672,5 δισ.
EUR (εκ των οποίων το 37% υποχρεωτικά προορίζεται για δαπάνες σχετικές με την κλιματική αλλαγή), μπορεί επίσης να στηρίξει τις επενδύσεις στον
τομέα των ανακαινίσεων και τις μεταρρυθμίσεις
που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση σε όλα
τα κράτη μέλη.
Τι θα μπορούσε να ήταν το «κύμα ανακαινίσεων»
για την Κύπρο; Με βάση την τελευταία γενική εκτίμηση, η αξία του κτηριακού αποθέματος χωρίς να
συνυπολογίζεται η αξία της γης (στις ελεγχόμενες
από τη Δημοκρατία περιοχές) ήταν περί τα 55 δισ.
ευρώ. Είναι δεδομένο ότι οι ενεργειακές επιδόσεις
του κτηριακού μας αποθέματος είναι πολύ φτωχιές. Αρκετές οικοδομές και κτήρια χρήζουν και
δομοστατικής ενίσχυσης, μιας και ο σεισμικός μας
κώδικας εισήχθη μόλις το 1994. Σε ό,τι αφορά την
ψηφιοποίηση των κτηρίων μας και της δημιουργίας
υποδομών οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να έχουμε έξυπνα κτήρια και έξυπνες
πόλεις, ουσιαστικά ξεκινούμε από το μηδέν και
έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.

Τέλος, σε σχέση με την αισθητική των πόλεων μας
και του δομημένου περιβάλλοντος και την ανάγκη
αναβάθμισης της αισθητικής και της αρχιτεκτονικής ποιότητας, δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά.
Ένας ρεαλιστικός στόχος ετήσιας ανακαίνισης του
1% του κτηριακού αποθέματος, η οποία να στοχεύει στις πιο πάνω αναφερόμενες επιδιώξεις, σημαίνει
κινητοποίηση επενδύσεων στον τομέα ανακαινίσεων των κατασκευών υψηλής προστιθέμενης αξίας,
που θα ξεπερνούν τα 500 εκ. ευρώ ετησίως.
Σε βάθος 10ετίας, η Ευρώπη οραματίζεται πως τα
κτήρια της θα είναι εμφανώς διαφορετικά. Το όραμα της είναι πως τα κτήρια είναι η μικρογραφία μιας
πιο ανθεκτικής, πιο πράσινης και ψηφιοποιημένης
κοινωνίας, η οποία θα λειτουργεί σε ένα κυκλικό
σύστημα, μειώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες, την
παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές σε κάθε
σημείο και επαναχρησιμοποιώντας ό,τι χρειάζεται.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να είμαστε μέρος του οράματος αυτού; Εάν ναι, τότε η προσπάθεια να μετουσιωθεί έγγραφο πολιτικής «Κύμα Ανακαινίσεων»
σε προσαρμοσμένα στην κυπριακή πραγματικότητα εθνικά έργα, προγράμματα, σχέδια κινήτρων,
ρυθμίσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ, πρέπει να
ξεκινήσει χθες. Και ο κατασκευαστικός τομέας θα
πρέπει να δηλώσει παρών.

* Μηχανολόγος Μηχανικός Dipl Eng, MBA
* Οι απόψεις που εκφράζονται στο άρθρο είναι
προσωπικές.
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Εκπόνηση τοπικού σχεδίου στα διοικητικά όρια οκτώ κοινοτήτων

Ανοίγει, επιτέλους, ο δρόμος για ανάπτυξη
της περιοχής του Ακάμα
Α
νοίγει, επιτέλους, ο δρόμος για ανάπτυξη του Ακάμα με
την εκπόνηση τοπικού σχεδίου στα διοικητικά όρια οκτώ
κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον (ΣΜΠΕ) του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακόμα
που επιχειρεί να αντικαταστήσει την ισχύουσα Δήλωση Πολιτικής,
έχει υποβληθεί, στις 5/3/2021 από το υπουργείο Εσωτερικών, ως
αρμόδια Αρχή, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως αυτή έχει προκύψει από τις εργασίες του Πολεοδομικού Συμβουλίου. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος,
σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της
ΣΜΠΕ, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της
μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του
σχεδίου στο περιβάλλον.
Με τη γνωστοποίηση της γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση του
υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα και η τελική πρόταση για την
περιοχή μελέτης θα τεθεί στον υπουργό Εσωτερικών προς έγκριση. Με την εξασφάλιση της έγκρισης του υπουργού, το Τοπικό
Σχέδιο Ακόμα θα δημοσιευθεί, με σχετική γνωστοποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Της δημοσίευσης του Τοπικού
Σχεδίου ακολουθεί τετράμηνη περίοδος υποβολής ενστάσεων. Ο
υπουργός Εσωτερικών αφού εξετάσει τις ενστάσεις, διαμορφώνει
πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου, με ή χωρίς αλλαγές.
Η εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια οκτώ κοινοτήτων: Κάθηκας, Πάνω Αράδες, Κάτω Αρόδες,
Ίνεια, Δρούσεια, Φάσλι, Ανδρολύκου και Νέο Χωριό.
Πρόκειται για παράλια περιοχή, που καλύπτει συνολική έκταση 181
τετρ. χλμ. και με παραλιακό μέτωπο που εκτείνεται σε μήκος 45
χλμ. Οι οκτώ κοινότητες βρίσκονται σε γραμμική διάταξη, ενώ οι

ΚΥ

Επεκτάσεις οικιστικών και τουριστικών ζωνών

οικισμοί τους εντοπίζονται στο οροπέδιο της κορυφογραμμής της
περιοχής, γνωστό και ως "Λαόνα". Τα διοικητικά όρια τριών κοινοτήτων, του Κάθηκα, των Πάνω Αράδων και του Φάσλι δεν καταλήγουν στη θάλασσα. Επίσης, η κοινότητα Φάσλι είναι πλήρως
εγκαταλελειμμένη και ερειπωμένη. Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το ομώνυμο κρατικό δάσος Ακάμα, ενώ μεγάλο τμήμα της
περιοχής (περίπου το 50%) εμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura
2000, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής που καλύπτει το
κρατικό δάσος.
Το υπό αξιολόγηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, αποσκοπεί στον καθορισμό και την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου μακροπρόθεσμης
πολεοδομικής πολιτικής που θα επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη της

• Επεκτάσεις του ορίου υφιστάμενων Οικιστικών και Τουριστικών
Ζωνών στις κοινότητες Νέου Χωριού, Δρούσειας, Κάτω Αρόδων,
Πάνω Αρόδων και Κάθηκα. Επίσης, προτείνεται επέκταση της Βιοτεχνικής Ζώνης στη Δρούσεια, επέκταση της Κτηνοτροφικής Ζώνης στο Νέο Χωριό και την Ίνεια.
• Καθορισμός νέων Τουριστικών Ζωνών στην Ίνεια, η οποία μέχρι
σήμερα δεν διαθέτει Τουριστική Ζώνη. Επιπλέον, καθορίζεται νέα
Λατομική Ζώνη στην Ανδρολύκου, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της Επαρχίας Πάφου σε λατομικό υλικό και ταυτόχρονα, χωροθετείται Κτηνοτροφική Περιοχή, ως αντιστάθμισμα προς τους
επηρεαζόμενους Κτηνοτρόφους της Ανδρολύκου.
• Αναβάθμιση Συντελεστών Δόμησης σε όλους τους πυρήνες των
κοινοτήτων.
• Καθορισμός τριών Περιοχών Εξειδικευμένων Αναπτύξεων, σε
κατάλληλα επιλεγμένα στρατηγικά σημεία του Σχεδίου, στα διοικητικά όρια της Δρούσειας, της Ίνειας και μεταξύ Κάθηκα – Πάνω
Αρόδων.
• Καθορισμός Ιεραρχημένου Οδικού Δικτύου από τις κοινότητες
προς το Πάρκο Ακάμα. Προβλέπεται η διαμόρφωση έξι ξεχωριστών δρόμων, σχεδόν ένας από κάθε κοινότητα, οι οποίοι θα καταλήγουν σε αντίστοιχο αριθμό εσόδων στο Πάρκο Ακάμα.

Ι
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περιοχής του Σχεδίου μέχρι το 2030. Όραμα του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα είναι η προαγωγή ενός αναπτυξιακού μοντέλου που να
εδράζεται στην ισόρροπη κατανομή χρήσεων γης και δραστηριοτήτων σε όλες τις κοινότητες, την έξυπνη διαχείριση των πόρων,
με σεβασμό στο τοπίο και το περιβάλλον και στην ενίσχυση της
τοπικής οικονομικής βάσης, με την προώθηση νέων και καινοτόμων παραγωγικών δράσεων, με απώτερο στόχο ευημερία των ανθρώπων της περιοχής, κατοίκων και επισκεπτών.

ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ Π. ΙΩΣΗΦ

Ιστορικό Λεύκωμα

Κύπρος: Οικονομία και Επιχειρήσεις
1960-2020
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ες
ί
λ
γγε 005
α
αρ 342
π
Για ηλ. 22
Τ

Ακίνητα

ΑΡΘΡΑ

Τ

Μάρτιος 2021

Η αλήθεια για τις εκποιήσεις

τους προέτρεπαν να αγοράσουν, μετατρέποντας
τις καταθέσεις τους, του κουρέματος των καταθέσεων, της ανεργίας που επακολούθησε.

α τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την οικονομική κρίση του 2012-2013, την απορρόφηση των αξιογράφων, το κούρεμα των καταθέσεων, την αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των
μισθών στον ιδιωτικό τομέα, την απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων κ.ά.,
οδήγησαν ένα σημαντικό
αριθμό
συμπατριωτών
μας σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, σημαντικός αριθμός δανείων έχουν γίνει
μη εξυπηρετούμενα και η
εκποίηση περιουσιών έχει
καταστεί ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα
της τελευταίας δεκαετίας.
Του Ηλία Μυριάνθους*
Οι παράγοντες που οδήγησαν τους πολίτες σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας δεν αξιολογήθηκαν ορθολογικά από τα
κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, όταν τον Σεπτέμβριο του 2014 ψήφισαν τον νόμο για τις εκποιήσεις.
Ούτε και τον Ιούλιο του 2018, όταν ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ
στέρησαν από τους δανειολήπτες το ανθρώπινο και
ατομικό δικαίωμα, όταν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, γιατί διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών, να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης μέχρι
την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Τέλος,
υιοθέτησαν και την ηλεκτρονική εκποίηση, δίνοντας
στις τράπεζες ακόμα ένα ισχυρό όπλο.
Η ΕΔΕΚ, ως γνωστό, καταψήφισε τον νόμο για τις
εκποιήσεις, βελτίωσε το πλαίσιο αφερεγγυότητας
προς όφελος των δανειοληπτών, έστω και εάν οι
προτάσεις της για την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και των εγγυητών έγιναν αποδεκτές αλλά ποτέ
δεν ψηφίστηκαν λόγω της παρέμβασης των τραπεζών. Στήριξε το δικαίωμα των δανειοληπτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω έθεσαν σε μειονε-
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Για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι πολίτες. Ευθύνονται
οι κυβερνήσεις, οι εποπτικές αρχές και τα κόμματα
που ανέχθηκαν και σε πολλές περιπτώσεις υπέθαλψαν αυτά τα φαινόμενα, οδηγώντας την πατρίδα
μας στην οικονομική κρίση.
Λόγω και της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η
πανδημία του κορωνοϊού, η ΕΔΕΚ τον περασμένο
Μάρτιο κατάθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή για
πλήρη αναστολή των εκποιήσεων.

κτική θέση τους πολίτες δανειολήπτες και σε πλεονεκτική τους τραπεζίτες, οι οποίοι, αξιοποιώντας
αυτά τα όπλα, προχωρούν σε πολλές περιπτώσεις
σε άδικες και αυθαίρετες εκποιήσεις περιουσιών,
κυρίως εκείνων των πολιτών που έχουν στην κατοχή
τους ένα προνομιακό ακίνητο και την ατυχία να μην
έχουν την οικονομική δυνατότητα για ισχυρή νομική
στήριξη.
Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες προχωρούν εκβιαστικά:
• Σε άρνηση αναδιάρθρωσης δανείων,
• Σε εκποίηση πρώτης κατοικίας αξίας μικρότερης των 350 χιλ. ευρώ,
• Σε διαδικασία εκποίησης πρώτης κατοικίας
ενώ αναμενόταν η απόφαση του Δικαστηρίου για ενδεχόμενες υπερχρεώσεις,
• Σε άρνηση εξόφλησης δανείου και αποδέσμευσης του ακίνητου,
• Σε άρνηση εξόφλησης δανείων, γιατί δήθεν

βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία εκποίησης.
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι πολίτες κουρεύτηκαν
για να καλύψουν τις αυθαιρεσίες, την κακοδιαχείριση των τραπεζιτών και τον ελλιπή έλεγχο των εποπτικών αρχών για να σωθούν οι τράπεζες.
Αντί ευγνωμοσύνης και επίδειξης πνεύματος κοινωνικής ευαισθησίας, οι πολίτες βιώνουν την αλαζονεία
και την κοινωνική αναλγησία των τραπεζών. Οι μόνιμες δικαιολογίες που προβάλλονται είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τραπεζών, να μην ευνοούνται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές κ.ά.
Στρατηγικοί κακοπληρωτές υπάρχουν. Προέρχονται κυρίως από αυτούς που οι τράπεζες έδιναν
προνομιακά δάνεια και σήμερα συνεχίζουν να τους
προστατεύουν. Μεγάλος αριθμός πολιτών αδυνατεί
να εξυπηρετήσει τα δάνειά του γιατί απώλεσε εισοδήματα, λόγω του σκανδάλου του χρηματιστηρίου,
της απορρόφησης των αξιογράφων που οι τράπεζες

Η Βουλή, με ψήφους ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, καταψήφισε στις
17 Δεκεμβρίου την πρόταση της ΕΔΕΚ και ψήφισε
πρόταση του ΑΚΕΛ, που στην ουσία επαναλαμβάνει τις πρόνοιες του πλαισίου αφερεγγυότητας, το
οποίο το ΑΚΕΛ το 2015 είχε καταψηφίσει. Η ενέργεια αυτή αποδυναμώνει τους πολίτες και προστατεύει για ακόμα μια φορά τις τράπεζες, ρίχνοντας
στάχτη στα μάτια του κόσμου.
Τέλος, θυμίζω πως η ΕΔΕΚ ήδη από τον Μάρτιο του
2020 ζήτησε αναστολή δόσεων, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι δανειολήπτες που επηρεάζονται από την πανδημία. Η πρόταση της ΕΔΕΚ
προνοούσε όπως η αναστολή των δόσεων γίνει χωρίς ανακεφαλαιοποίηση των τόκων αλλά ο τόκος να
μπαίνει ως τελευταία δόση στο δάνειο.
Η ΕΔΕΚ συνεχίζει να προστατεύει τους πολίτες από
άδικες και αυθαίρετες εκποιήσεις. Συνεχίζει με εποικοδομητικές δράσεις να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και τα καθημερινά τους προβλήματα, μακριά
από λαϊκισμούς και σκοπιμότητες.

* Βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Το ΕΤΕΚ ενδυναμώνει την ψηφιακή του παρουσία

Τ

ο 2020 συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την
ίδρυση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Τα 30 χρόνια
δράσης του επιμελητηρίου το εδραίωσαν στη συνείδηση της κοινωνίας και της πολιτείας ως μια ανεξάρτητη φωνή στο τεχνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι
του τόπου.
Η ανάγκη αξιοποίησης της
τεχνολογίας από το επιμελητήριο προκύπτει από
την ίδια του τη φύση, ως
ο κατεξοχήν επιστημονικός φορέας της χώρας,
με μέλη που καλύπτουν
όλο το φάσμα της μηχανικής επιστήμης, αλλά και
ενόψει των διαχρονικά πεΤου Χριστόδουλου
περασμένων πόρων του
Χατζηοδυσσέως*
επιμελητηρίου, σε αντιδιαστολή με τη συνεχή ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που
προσφέρει προς τα μέλη του και τους πολίτες.
Η διαρκής αύξηση των απαιτήσεων καθιστά αδήριτη την ανάγκη αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής, έχοντας υπόψη και τη ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας. Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πως
εμβληματικά επιτεύγματα στον τομέα της πληροφορικής έπονται της ίδρυσης του ΕΤΕΚ (ο Tim Berners
Lee κατέθεσε την πρόταση του για τον παγκόσμιο
ιστό το 1989, η Google ιδρύθηκε το 1998, ενώ το
Facebook το 2004).
Σήμερα, και ενώ είμαστε στα πρώτα βήματα της
τέταρτης δεκαετίας μας, συνεχίζουμε σταθερά τον
ψηφιακό μας μετασχηματισμό, θέτοντας, ωστόσο,
ένα υψηλό στόχο: Όλες οι υπηρεσίες και προϊόντα
που προσφέρει το ΕΤΕΚ να διατίθενται σύντομα διαδικτυακά.
Αξιολογώντας την επίδοση μας έναντι αυτού του
στόχου δεν μπορούμε παρά να είμαστε περήφανοι.

οποίηση των πόρων του το επιμελητήριο έχει κάνει,
επίσης, άλματα στην εσωτερική του οργάνωση. Η
προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνολογίας στις καθημερινές εργασίες του ΕΤΕΚ είναι συνεχής, μέσω
της αναβάθμισης και διασύνδεσης των πληροφοριακών του συστημάτων και της αξιοποίησης της τεχνολογίας για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας
και των αιρετών του σωμάτων. Σκοπός μας, μέσω
και της χρήσης μεταξύ άλλων και συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, είναι όπως ο οργανισμός καταστεί σύντομα περιβάλλον χωρίς χαρτί
(paperless).

Το Δεκέμβριο του 2020, το ΕΤΕΚ έχει καθελκύσει
τη νέα του ιστοσελίδα, η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτό.
H νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται
από σύγχρονο σχεδιασμό και ευκολία στη χρήση. Η
ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για την ιστορία, τις
δομές και αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ και είναι σημείο
αναφοράς για τις παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και
εκδηλώσεις που διοργανώνει το επιμελητήριο και
το δίκτυο συνεργατών του. επίσης, παρέχει πλούσια
καθοδήγηση για τις διαδικασίες και κριτήρια εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων στο ΕΤΕΚ.
Στόχος μας είναι όπως η σελίδα καταστεί ο βασικότερος δίαυλος επικοινωνίας του ΕΤΕΚ με τα μέλη
του αλλά και την κοινωνία γενικότερα, και σημείο
αναφοράς για την εξυπηρέτησή τους.
Στην ιστοσελίδα συγκεντρώνονται, με τρόπο εύχρηστο και λειτουργικό, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που το επιμελητήριο προσφέρει προς το κοινό και τα
μέλη του. Οι κυριότερες υπηρεσίες αφορούν:
• Κατάστημα μέσω του οποίου προσφέρεται η
ευχέρεια αγοράς έγγραφων βεβαιώσεων και
εξουσιοδοτήσεων εντολέα σε ηλεκτρονική

μορφή για φυσικά πρόσωπα αλλά και για εταιρείες μελετών εγγεγραμμένες στο ΕΤΕΚ,
επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας
των μελών και εγγραφής στο ηλεκτρονικό
ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) ΕΤΕΚ.

Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας του επιμελητηρίου με το κοινό, το ΕΤΕΚ διατηρεί
σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook,
Instagram, Youtube και LinkedIn ενώ όσα μέλη και
πολίτες το επιθυμούν λαμβάνουν σε τακτική βάση
ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, με ειδήσεις που
αφορούν εκδηλώσεις, παρεμβάσεις και άλλες δράσεις του επιμελητηρίου.

• Ευχέρεια για υποβολή αίτησης εγγραφής
φυσικών προσώπων και εταιρειών μελετών
καθώς και ανανέωσης εγγραφής εταιρειών
μελετών.

Το επιμελητήριο ευελπιστεί μέσω των πιο πάνω να
αποτελεί στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια, παράδειγμα προς μίμηση όσων απαιτεί από το κράτος και
άλλους οργανισμούς του τόπου.

• Πληρωμές για όλες τις υπηρεσίες και προϊόντα
που προσφέρει το ΕΤΕΚ

Στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας περιλαμβάνονται η
ηλεκτρονική έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες μελετών
και γενικότερα η περαιτέρω αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος ΕΤΕΚ με νέα προϊόντα και
υπηρεσίες.

• Υποβολή δήλωσης συμμετοχής
και καταβολής τέλους συμμετοχής
σε σεμινάρια
• Εξόφληση τιμολογίων για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ.
Στόχος, όπως το ΕΤΕΚ καταστεί παράδειγμα προς
μίμηση στη μηχανογράφηση και γενικότερα στον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει προς
τα μέλη του και την κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τη βέλτιστη αξι-

Το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να εντείνει την προσπάθεια
βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει, αξιοποιώντας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του και του
πολίτη. Αυτή παραμένει η δέσμευσή μας.

* Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός,
Μηχανικός Πληροφορικής, διευθυντής ΕΤΕΚ
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Μικρότερα σπίτια επιλέγουν
σ'αυτή την φάση οι Κύπριοι

Μ

είωση 23% παρουσίασε η αξία των
αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν
στην Κύπρο την περίοδο Ιανουάριου - Νοεμβρίου του 2020, αντανακλώντας κυρίως την επίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού
στα μεγάλα έργα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Ιανουάριου - Νοεμβρίου του 2020, εκδόθηκαν 6.375 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με
6.571 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους, παρουσιάζοντας μείωση 3% σε ετήσια
βάση. Ωστόσο, η αξία των αδειών οικοδομής που
εκδόθηκαν το εντεκάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα €1,6 δισεκατομμύρια παρουσιάζοντας
μείωση 3% σε σύγκριση με €3,3 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πολύ μικρότερη μείωση παρουσίασε το συνολικό εμβαδόν που την περίοδο
Ιανουάριου - Νοεμβρίου του 2020 υποχώρησε σε
ποσοστό 8,6% σε ετήσια βάση, ενώ αντίθετα, ο
αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξης του 0,2%. Τη μεγαλύτερη
επίπτωση παρουσίασαν τα μεγάλα έργα, με τις
σχετικές άδειες που εκδόθηκαν κατά την περίοδο
Ιανουάριου - Νοεμβρίου του 2020 να ανέρχονται
σε 595 σε σύγκριση με 629 την αντίστοιχη περίοδο, με την αξία των αδειών ωστόσο να υποχωρεί
στα €1,6 δισ. παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση της
τάξης του 32%.

Άδειες ανά επαρχία

Όσον αφορά τις άδειες ανά επαρχία, αύξηση,
παρά την πανδημία παρουσίασε η οικοδομική
δραστηριότητα στη Λευκωσία και στην Αμμόχω-

Προστασία ιδιοκτητών
εκτός Ενοικιοστασίου από
ενοικιαστές

Π

ροστασία των ιδιοκτητών υποστατικών από
ενοικιαστές που δεν πληρώνουν έγκαιρα τα
οφειλόμενα ενοίκια, για ακίνητα που δεν εμπίπτουν στον νόμο περί Ενοικιοστασίου επιδιώκει μέσω νομοθετικής ρύθμισης ο ΔΗΣΥ.
Με πρόταση νόμου που κατάθεσε ο βουλευτή Γιώργος
Γεωργίου, ζητείται τροποποίηση του νόμου περί Πολιτικής Δικονομίας. Η
πρόταση
προνοεί
πως σε περίπτωση
καταχώρησης αγωγής, με την οποία
ο ενάγων αξιώνει
τον τερματισμό της
παράνομης επέμβασης επί της ακίνητης
ιδιοκτησίας του και
την παράδοσή της,
λόγω της καθυστέρησης της καταβολής του οφειλόμενου
ενοικίου, δυνάμει συμφωνίας ενοικίασης, η καταχώρηση
έκθεσης υπεράσπισης (σ.σ. από τον ενοικιαστή) θα επιτρέπεται υπό τον όρο εξόφλησης του οφειλόμενου ενοικίου, όπως προβλέπεται και στον νόμο περί Ενοικιοστασίου.
Στο μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε
αναθεώρηση των νομοσχεδίων με τα οποία επεκτείνονται
τα φορολογικά κίνητρα που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτες
ακινήτων οι οποίοι θα μειώσουν εθελοντικά το ενοίκιο για
τους ενοικιαστές τους, εντός της περιόδου Ιανουάριου Ιουνίου 2021.
Με τα δυο νομοσχέδια, όσοι ιδιοκτήτες προβούν σε μείωση ενοικίου κατά 30-50%, για οποιουσδήποτε μήνες εντός
της εν λόγω περιόδου, θα απαλλάσσονται της έκτακτης
εισφοράς για την άμυνα (3% επί 75% του ενοικίου) και θα
τους παραχωρείται πίστωση φόρου που θα ισούται με το
50% του ποσού μείωσης του ενοικίου.

Αναθεωρήθηκαν
τα νομοσχέδια
για φορολογικά
κίνητρα σε
ιδιοκτήτες

στο, όπου οι άδειες το εντεκάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 2.477 και 318 σε σύγκριση με
2.334 και 282 αντίστοιχα την ίδια περσινή περίοδο. Στη Λάρνακα εκδόθηκαν 871 άδειες οικοδομής την περίοδο Ιανουάριου - Νοεμβρίου του
2020 σε σύγκριση με 1.020 την ίδια περίοδο το
2019, στη Λεμεσό 1.854 σε σύγκριση με 1.961 και
στην Πάφο 855 σε σύγκριση με 974.

Ανοδικά κινήθηκε ο Νοέμβριος

Σύμφωνα με τη Στατιστική, τον Νοέμβριο 2020,

ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν
από τις δημοτικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις ανήλθε στις 686, σε σύγκριση με 583 σε
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του 2020.
Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα
€295,6 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις
228,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις συγκεκριμένες άδειες αναμένεται πως θα ανεγερθούν
831 οικιστικές μονάδες.
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Τoπιoτέχvηση και αvάπτυξη

χoυμε αvαφέρει και στo παρελθόv τη σημασία της
τoπιoτέχvησης και της πoιότητας τoυ περιβάλλovτoς εvός
χώρoυ αvάπτυξης και υπoβάλαμε μάλιστα εισηγήσεις σε
πρoτειvόμεvoυς καvovισμoύς, oι oπoίoι θα μπoρoύσαv vα υπoβληθoύv
ως όρoι στηv έκδoση της πoλεoδoμικής άδειας (με δικλίδες ασφαλείας γιά τηv αvαγκαστική συvτήρηση τωv
χώρωv πρασίvoυ κλπ). Στηv Κύπρo, όπoυ
τo πράσιvo εκτιμάται ιδιαίτερα, η σημασία της τoπιoτέχvησης δεv έχει λάβει τη
θέση τηv oπoία και της αξίζει. 'Ετσι εvώ
παρατηρoύμε ξεvoδoχεία, κατoικίες και
άλλες αvαπτύξεις εκατoμμυρίωv λιρώv, η
τoπιoτέχvηση και τo περιβάλλov της αvάπτυξης αvατίθεται σε κηπoυρoύς, φυτώρεια και άλλoυς o σχεδιασμός τoυ κήπoυ.
Η σημασία πoυ δίδει o Κύπριoς στo περιβάλλov φαίvεται και από τiς τιμές της γης.
Του Αντώνη Λοΐζου*
Δύo διπλαvά τεμάχια στηv περιoχή Κόρvoυ
πωλήθηkαv τo μεv πρώτo πρoς €12.0/τ.μ.
και τo δεύτερo €20/τ.μ., διότι τo δεύτερo είχε μέσα πεύκα. Γιατί λoιπόv oι επιχειρηματίες αvάπτυξης δεv πρoσφέρoυv και αυτήv τηv πoιότητα στηv αvάπτυξη τoυς, όταv μάλιστα έχoυv vα κερδίσoυv από αυτήv στo πoλλαπλάσιo; Οι δικές μας εμπειρίες στηv αvάπτυξη κατoικιώv
και ιδιαίτερα σε έργα ενιαίας ανάπτυξης (πρoς πώληση) μας επιτρέπει
vα πρoσφέρoυμε τις πιό κάτω ιδέες.
* Από τη στιγμή της αγoράς και εξασφάλισης των πολεοδομικών αδειών εvός κτήματoς, είμαστε της άπoψης ότι θα πρέπει vα αvoρυχθεί
διάτρηση και vα περιφραχθεί με τέλλι ακόμη πριv απoφασισθεί τι θα
αvεγερθεί επί τόπoυ σε λεπτομέρεια.
* Κάθε πoιoτικός επιχειρηματίας αvάπτυξης θα πρέπει, είτε vα έχει
τo δικό τoυ, είτε vα συvεργάζεται με έvα φυτώριo, τo oπoίo vα αvαλαμβάvει vα "μεγαλώvει" τα δέvδρα πoυ χρησιμoπoιoύv σε αvαπτύξεις.

Οι φoιvικιές π.χ. χρειάζovται αρκετό πρoγραμματισμό και χρόvo (7-8
χρόvια), εvώ τα κυπαρίσσια 2-3 χρόvια. Δέvδρα όπως τα πεύκα χρειάζovται 4-5 χρόvια και πιο "εύκoλα" δέvδρα, όπως oι λεύκες, μακvόλιες
κλπ λιγότερo χρόvo. Τα τελευταία χρόνια μπορούν να εξασφαλιστούν
δένδρα 3-4 μέτρα από φυτώρια που κερδίζουν χρόνο στην ανάπτυξη
τους.
• Χρειάζεται βέβαια πρoσoχή κατά τo στάδιo τωv oικoδoμικώv εργασιώv, διότι τόσo oρισμέvoι αvεύθυvoι εργoλάβoι/εργάτες, όσo και oι
σκόvες, θα βλάψoυv τα δέvδρα. 'Ετσι θα χρειασθεί πρoσoχή και σε
καθημεριvό χρόvo vα γίvεται ράvτισμα τωv δέvδρωv πρoς καθαρισμό
(τη vύκτα/απόγευμα) από τες σκόvες.
• Μηv περιoριστείτε στηv αγoρά και τo μεγάλωμα μόvo δέvδρωv.
Φυτά όπως βoυκεμβίλιες, καλλιτρίδες κλπ, εάv είvαι 1-2 ετώv, έχoυv
πoλύ γρήγoρη αvάπτυξη, φτάvει vα τύχoυv καλής περιπoίησης σε φυτώριo.
• Μηv περιoριστείτε σε συμβoυλές κηπoυρώv και ιδιoκτητώv φυτωρίωv. Σε μεγαλύτερα έργα ίσως θα πρέπει vα πρoγραμματίσετε vα
χρησιμoπoιήσετε επαγγελματίες landscapers (αρχιτέκτovες με ειδίκευση σε σχεδιασμό κήπoυ). Η ειδίκευση αυτή υπάρχει σε πoλύ περιoρισμέvo αριθμό στηv Κύπρo και χωρίς τηv αvάλoγη διεθvή εμπειρία.
Έτσι αvάλoγα με τo μέγεθoς τoυ έργoυ, δυvατόv vα είvαι πρoς τo
συμφέρov σας η χρήση εvός ξέvoυ εμπειρoγvώμovα. Όταv αvαφερόμαστε σε ειδικoύς αρχιτέκτovες κήπoυ, δεv αvαφερόμαστε μόvo
σε άτoμα πoυ θα σας συμβoυλεύσoυv τι θα φυτέψετε και πoυ, αλλά
άτoμα τα oπoία θα σχεδιάσoυv πισίvες, γεφυράκια κήπoυ, βραχώδεις
συvθέσεις, μόvιμα καθίσματα κήπoυ, πλακόστρωτα, καταρράκτες κλπ.
Σε πρόσφατη μας συvεργασία με έvα αρχιτέκτovα περιβάλλovτoς/
τoπιoτέχvησης από τηv Αμερική, μας υπόβαλε σχέδια για έvα μεγαλεπίβoλo έργo στo Κίτι, όπoυ όλες oι 70 παραθαλάσσιες κατoικίες έχoυv
άμεση πρόσβαση σε λίμvες και καvάλια 30 πoδώv πλάτoυς και μήκoυς
2 χλμ., όπoυ o κάθε ιδιoκτήτης θα απoλαμβάvει και τo vερό, αλλά και

16

τηv επιβλητική παρoυσία κύκvωv και πελεκάvωv (πoυ θα εισαχθoύv
για τov σκoπό από την Ολλανδία). H αξία που πρoσθέτoυv πράγματι
σε μιά εξoχική κατoικία τέτoια εμφάvταστα σχέδια και η πoιoτική αvαβάθμιση που θα voιώσει o κάτoχoς της (και πoυ είvαι έτoιμoς vα τηv
πληρώσει) φαίνεται και στις τιμές πώλησης.
• Η oικovoμική επέvδυση γιά περιβαλλovτική αvαβάθμιση εvός έργoυ
δεv είvαι μεγάλη. Σε έvα έργo π.χ. 30-40 διαμερισμάτωv (και σε γη
γύρω στα 2.000 τ.μ.), έvα πoσό της τάξης τωv €10.000 για τo κόστoς
τoυ «κήπoυ» θεωρείται ικαvoπoιητικό. Ταυτόχρovα, από πλευράς κοινοχρήστωv, για τov ίδιo αριθμό διαμερισμάτωv θα αυξηθoύv τα κoιvόχρηστα γύρω στα .05/σέvτ τo μήvα αvά τ.μ. Να είσθε σίγoυρoι ότι η
αξία τoυ έργoυ, ιδιαίτερα στo τέλoς, πoυ θα διαπιστωθεί η πoιότητα
τoυ περιβάλλovτoς, oι αγoραστές θα είvαι έτoιμoι vα καταβάλoυv τoυλάχιστov €100/τ.μ. επιπλέov από τηv συvήθη αξία τoυ. Η αύξηση της
αξίας είvαι δυvατόv vα είvαι και πoλλαπλάσια, όχι τόσo λόγω της πιο
πάvω πρoσθήκης από μόvo τoυ, αλλά διότι δεv υπάρχoυv τέτoια έργα
με ευαισθησία στηv Κύπρo με απoτέλεσμα έργα με περιβαλλovτική
ευαισθησία vα έχoυv μια μovoπoλιακή αξία. Στo έργo τo oπoίo σας
έχoυμε περιγράψει στo Κίτι, τo κόστoς γιά τo πoιoτικό περιβάλλov έχει
αυξηθεί κατά €500/κατoικία, (από τηv συvoλική τιμή διάθεσης τωv
κατoικιώv €200.000).
Ας πρoσέξoυμε, λoιπόv, τo περιβάλλov και ας αvαβαθμίσoυμε τo
πράσιvo ακόμη και σε μικρά oικόπεδα, διότι τo πoιoτικό περιβάλλov
"πληρώvει" και απoδίδει στov επεvδυτή πoλλαπλάσια. 'Εχoυμε τovίσει και στo παρελθόv ότι oι στάσιμoι επιχειρηματίες αvάπτυξης, χωρίς
φαvτασία, σύvτoμα θα αφαvισθoύv oικovoμικώς από τo πρoσκήvιo της
αγoράς και όπoιoς δεv πρoσέχει και δεv ερμηvεύει τες vέες τάσεις,
καλύτερα vα απoχωρήσει τώρα από τo επάγγελμα/επιχείρηση αvάπτυξης ακιvήτωv για δικό τoυ όφελoς.
*Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων,
Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης

Σχέδια κατοικιών για ενεργειακή αναβάθμιση

Μεγάλα τα κίνητρα, μεγάλο και το όφελος
Ε

ξαιρετικά σημαντικό σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας από τις
9 Μαρτίου 2021, το οποίο αφορά τις αναβαθμίσεις κατοικιών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ). Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος έχει τα φόντα να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή επικράτεια σε σχέση με τη
χρήση ΑΠΕ, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σχέση με την πτυχή αυτή
είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερο στοιχείο που θα δώσει μεγάλη ώθηση στη
χρήση ΑΠΕ είναι η αναβάθμιση των κτηρίων ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες και στόχους που θέτει η ΕΕ.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στην ΕΕ τα κτήρια καταναλώνουν το
40% της τελικής ενέργειας. Επομένως, στόχος είναι η μετατροπή των
παλαιότερων ενεργοβόρων οικοδομών σε κτήρια υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, κάτι που θα συμβάλει σε ένα πολύ πιο καθαρό περιβάλλον.
Όσον αφορά την Κύπρο, το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι
τεράστιο, καθώς το 91% όλων των κτηρίων στη χώρα μας χτίστηκαν
πριν από την καθιέρωση απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Στη χώρα μας οι κατοικίες εκτιμάται ότι ευθύνονται για το 18%
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ένα άλλο 12% οφείλεται στο
εμπόριο, τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες, κυρίως κτήρια - γραφεία.
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαβλέποντας τις
προοπτικές που ανοίγονται σε σχέση με την εφαρμογή των ΑΠΕ στην
οικονομία και ιδιαίτερα στη χρήση τους σε κτήρια έχει προωθήσει μια
σειρά σχεδίων μέσω κινήτρων για υλοποίηση. Σημειώνεται πως την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014- 2020 το Υπουργείο Ενέργειας έδωσε εγκρίσεις σε 2.032 πολίτες να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών τους για το συνολικό ποσό των 20,3 εκατ.
ευρώ.
Σε αυτήν την προγραμματική περίοδο 2021-2027 το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 70 εκατ. ευρώ. Πέραν όμως των συγκεκριμένων κονδυλίων, ακόμα 7 με 8 εκατ. ευρώ ετησίως θα δοθούν ως κίνητρα μέσω
του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ για ενεργειακές αναβαθμίσεις και για
εγκατάσταση ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ειδικών, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει το 60% με 70% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και επομένως να εξοικονομηθεί ένα σημαντικό
ποσοστό από τον προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού.
Χορηγία
Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%
επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ στους ευάλωτους

Το ποσοστό χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού, ενώ στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο
80% στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

"Κάθε ενέργεια που προωθεί την κατασκευαστική δραστηριότητα τονώνει τον
κατασκευαστικό τομέα και δίνει ώθηση σε μια σειρά από παρεμφερείς εργασίες.
Πέρα από τη συνεισφορά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενισχύουν και την αγορά
εργασίας" αναφέρει ο κ. Ρουσιάς.
καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80% στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Επίσης, για κάθε κτήριο θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της κατοικίας πριν την ενεργειακή και μετά την ενεργειακή της αναβάθμιση, το οποίο θα εκδίδεται
από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες ενώ θα υπάρχουν και συστάσεις
για βέλτιστο συνδυασμό μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης.

"Ευπρόσδεκτα τα σχέδια"
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) κ. Κώστα Ρουσιά και
σε ερώτηση που του θέσαμε εάν αυτά τα σχέδια θα τονώσουν ως έναν
βαθμό τον κατασκευαστικό τομέα από τα προβλήματα της τρέχουσας
περιόδου, μας ανέφερε πως κάθε ενέργεια που προωθεί την κατασκευαστική δραστηριότητα τονώνει τον κατασκευαστικό τομέα και
δίνει ώθηση σε μια σειρά από παρεμφερείς εργασίες. Πέρα από τη
συνεισφορά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενισχύουν και την αγορά εργασίας. Παράλληλα, επανάλαβε πως η πάγια θέση της ΟΣΕΟΚ
είναι ότι τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ή εργασίες ανακαίνισης θα
πρέπει να γίνονται από αδειούχους εργολάβους, εγγεγραμμένους στο
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.
"Ευελπιστούμε επίσης η όλη διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων στα σχέδια αυτά να διεκπεραιώνεται με απλουστευμένες διαδικασίες, ώστε να ενθαρρυνθεί η αξιοποίησή τους και να αποφεύγονται
χρονοβόρες διαδικασίες", κατέληξε.
Κριτήρια συμμετοχής
Τα νοικοκυριά που μπορούν να συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν:
• Λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με

οικιακή διατίμηση.
• Αίτηση για πολεοδομική άδεια/ άδεια οικοδομής που να έχει
κατατεθεί πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007.
• Οι οικίες να βρίσκονται σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
• Η αρχική κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να
είναι Γ ή χαμηλότερη.
• Να μην έχουν επιχορηγηθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου
σχεδίου/καθεστώτος στήριξης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Όσον αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης (δηλαδή την απλή
κατηγορία), αυτές είναι: η εξοικονόμηση ενέργειας στο 60%, η υποχρεωτική θερμομόνωση κελύφους και να τηρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής στο σχέδιο.
Ωστόσο, ανάλογα με τις κτηριακές αλλαγές αναπροσαρμόζονται και οι
κατηγορίες των επενδύσεων.
Η πρώτη κατηγορία αφορά την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση
χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού με προσθήκη θερμομόνωσης του
κελύφους κατά 2/3 και αναμενόμενο ποσό χορηγίας να είναι 20.000
ευρώ.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά την προσθήκη νέου φωτοβολταϊκού, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Α, θερμομόνωση κελύφους κατά
2/3 με το αναμενόμενο ποσό της χορηγίας να είναι 25.000 ευρώ.
Η τρίτη κατηγορία αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και περιλαμβάνει επίσης πιστοποιητικό
κατηγορίας Α, θερμομόνωση ολόκληρου του κελύφους και η συνεισφορά στις ΑΠΕ του κτηρίου να ξεπερνά το 25% με το αναμενόμενο ποσό
χορηγίας να είναι 30.000 ευρώ.
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Λόγω πανδημίας του κορωνοϊου και της διακοπής του ΚΕΠ
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Κάθετη πτώση στην εκτέλεση
μεγάλων έργων

άθετη ήταν η πτώση στην
εκτέλεση μεγάλων έργων
λόγω πανδημίας κορωνοϊού
και κατάργηση του ΚΕΠ, σύμφωνα με
σχετική μελέτη της Deloitte Κύπρου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του
2019 είχαν δοθεί 5,397 άδειες οικοδομής για μεγάλα projects, ενώ δόθηκαν
και 4,230 άδειες για πιο μικρά. Ωστόσο, για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 η πτώση στις
άδειες οικοδομής για μεγάλα έργα
ήταν αισθητή, καθώς δόθηκαν μόλις
595 άδειες.
Πιο συγκεκριμένα, κατακόρυφη ήταν
η πτώση που παρουσίασαν οι άδειες
για ακίνητα πολυτελείας αλλά και για
μεγάλα έργα το 2020, αφού από τη
μία η πανδημία και από την άλλη η κατάργηση του κυπριακού επενδυτικού
προγράμματος (ΚΕΠ) είχαν αρνητική
επίδραση στον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα και με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του ελεγκτικού οίκου
Deloitte (Κύπρου). Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, στο τέλος του 2019
είχαν δοθεί 5.397 άδειες οικοδομής
για μεγάλα projects ενώ δόθηκαν και
4.230 άδειες για πιο μικρά. Ωστόσο, για
τη χρονική περίοδο Ιανουάριου - Νοεμ-

βρίου 2020 η πτώση στις άδειες οικοδομής για μεγάλα έργα ήταν αισθητή,
καθώς δόθηκαν μόλις 595 άδειες, ενώ
υπήρξε αύξηση για πιο μικρά projects
που ανήλθαν στην υπό αναφορά χρονική περίοδο στα 5.780. Σύμφωνα με
τη μελέτη, ο συνολικός αριθμός των
πωλητήριων εγγράφων για το 2020
ήταν κατά 23% μειωμένος, φτάνοντας
στα 7.968 σε σύγκριση με 10.366 το
2019. Επιπλέον, ο αριθμός των πωλήσεων για το 2020 ήταν κατά 18,5%
μειωμένος, φτάνοντας στα 14.663 ακίνητα σε σχέση με τα σχεδόν 18.000 το
2019, ενώ η συνολική αξία τους έφτασε τα 2,74 δισ. ευρώ καταγράφοντας
πτώση της τάξης του 23% σε σχέση
με το 2019.Όπως φαίνεται και μέσα
από τα στοιχεία, οι τιμές πώλησης για
όλους τους τύπους ακινήτων μειώθηκαν, με εξαίρεση τα διαμερίσματα τα

οποία φαίνεται να έχουν μείνει σχεδόν
ανεπηρέαστα σύμφωνα με την ετήσια
μεταβολή τιμών για το 2ο τρίμηνο του
2020. Οι τιμές των ενοικίων σε ετήσια
βάση για το 2ο τρίμηνο του 2020 έχουν
αυξηθεί για τις πλείστες κατηγορίες
των ακινήτων, με εξαίρεση τα εμπορικά καταστήματα για τα οποία η πτώση
των τιμών των ενοικίων φαίνεται να
συνεχίζεται.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Πάφος παρουσίασε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον
όσον αφορά τις συναλλαγές για ξένους αγοραστές από το 2017 μέχρι το
2019, φτάνοντας τις 1.887 πωλήσεις
συμβολαίων (αύξηση 118,2%), ακολουθούμενη από τη Λεμεσό, η οποία
είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο
φτάνοντας τις 1.196 πωλήσεις συμβολαίων σε ξένους αγοραστές. Ωστόσο,
όπως αναφέρεται στην έκθεση της

Deloitte, η πτώση της οικονομικής
δραστηριότητας του τομέα των ακινήτων, αφενός μεν λόγω της πανδημίας
και αφετέρου λόγω της κατάργησης
του ΚΕΠ, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Πάφο και τη Λεμεσό.
Ο επικεφαλής του Κλάδου Ακινήτων
και Συνεταίρος στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte στην Κύπρο Γιώργος
Μαρτίδης είπε σε δηλώσεις του πως
«η σταθεροποίηση αλλά και η βελτίωση στο κλίμα του τομέα των ακινήτων
θα μπορούν να επιτευχθούν με τη συνέχιση των προσπαθειών στη δημιουργία αναπτυξιακών έργων, όπως αυτών
των Τεχνολογικών Πάρκων και άλλων
έργων στον τομέα της Τεχνολογίας και
Καινοτομίας, στις μαρίνες, στο καζίνο-θέρετρο στη Λεμεσό, και σε άλλα
μεγάλα έργα υποδομής. Ταυτόχρονα,
η ενδυνάμωση και η αξιοποίηση των
φυσικών και άλλων πόρων, σε τομείς
όπως της ενέργειας, του τουρισμού
και της υγείας, αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά σε όλους τους άλλους
τομείς της οικονομίας της χώρας μας,
και κατ’ επέκταση στον τομέα των ακινήτων».

Ανοδικά στο 2021
ο δείκτης τιμών
κατασκευαστικών υλικών

Ε

τήσια άνοδο 2,88% παρουσίασε τον
Ιανουάριο του 2021 ο δείκτης τιμών
κατασκευαστικών υλικών, ενώ σε μηνιαία βάση κινείται ανοδικά για πέμπτο συνεχόμενο
μήνα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,
ο δείκτης κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα
Ιανουάριο 2021 ανήλθε στις 103,89 μονάδες
(βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της
τάξης του 1,67% σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση
2,88%.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά κύρια
κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις
στα μεταλλικά προϊόντα (8,39%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,68%), στα προϊόντα από
ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,49%),
στα ορυκτά (0,27%) και στα προϊόντα ορυκτών
(0,13%).

Ο
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Έγκαιρη ανανέωση μέμο επί ακινήτου

πιστωτής που εξασφαλίζει δικαστική
απόφαση εναντίον οφειλέτη μπορεί να
την εγγράψει στο Κτηματολόγιο ως επιβάρυνση επί ακινήτων που είναι εγγεγραμμένα και
υπάρχουν τίτλοι στο όνομα του οφειλέτη. Με την
εγγραφή της απόφασης δημιουργείται εμπράγματο
βάρος γνωστό ως μέμο
και καθιστά τα ακίνητα
εγγύηση για την είσπραξη του εξ αποφάσεως
χρέους. Συγχρόνως καθιστά τον πιστωτή εξασφαλισμένο κατά προτεραιότητα έναντι άλλων
χρεών με τα οποία δεν
επιβαρύνθηκε ειδικά η
ιδιοκτησία του οφειλέτη
Του Γιώργου Κουκούνη* και η οποία υπόκειται σε
πώληση προς ικανοποίηση της δικαστικής απόφασης. Η ύπαρξη προγενέστερης επιβάρυνσης ή
υποθήκης δεν επηρεάζεται από την εγγραφή της
απόφασης, αφού η χρονολογική σειρά προτεραιότητας καθορίζει και τα δικαιώματα του κάθε πιστωτή. Στην περίπτωση που πληρωθεί το χρέος και η
απόφαση ικανοποιηθεί, ο πιστωτής υποχρεούται να
αποσύρει το μέμο δίδοντας γραπτή γνωστοποίηση
στο Κτηματολόγιο, διαφορετικά θα είναι υπόλογος προς τον οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο
πιστωτή για ζημιά που τυχόν υποστούν συνεπεία

Τ

“Μπορεί να ανανεωθεί εφόσον τηρούνται σωρευτικά
οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος”
της διατήρησης της εγγραφής. Ο πιστωτής που
ενέγραψε την απόφαση δυνατό να παραγκωνιστεί
αν δεν προβεί σε εκτέλεση της, γι’ αυτό και τυχόν
αδιαφορία του μπορεί να προκαλέσει την απώλεια
της εξασφάλισης.

η δικαστική απόφαση δεν προήλθε από συμπαιγνία
ή εξασφαλίστηκε με σκοπό να παραγκωνίσει άλλους πιστωτές και επίσης ότι η ανανέωση του μέμο
δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τον οφειλέτη ή οποιοδήποτε άλλο εκ δικαστικής αποφάσεως πιστωτή.

Η ακίνητη ιδιοκτησία του οφειλέτη που βαρύνεται
με μέμο μπορεί να πωληθεί είτε κατόπιν αίτησης
του πιστωτή στο Δικαστήριο και εξασφάλισης
εντάλματος πώλησης είτε με αίτηση στο Κτηματολόγιο ένα χρόνο μετά την εγγραφή του μέμο.
Η εγγραφή παραμένει σε ισχύ για δέκα χρόνια και
μπορεί να παραταθεί με διάταγμα του Δικαστηρίου, νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που
θέτει το άρθρο 56(2) του Κεφ.6. Το Δικαστήριο
δεν εκδίδει διάταγμα παράτασης της εγγραφής
του μέμο εκτός εάν (α) η αίτηση υποβληθεί ένα
τουλάχιστο μήνα πριν από τη λήξη της χρονικής
περιόδου ισχύος του, και (β) το Δικαστήριο είναι
σε θέση, αφού ακούσει και εξετάσει την αίτηση, να
εκδώσει το διάταγμα πριν από τη λήξη της υφιστάμενης χρονικής περιόδου ισχύος του μέμο, και (γ)
ειδοποιήθηκε ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός για την αίτηση και το χρόνο που ορίστηκε
για ακρόαση, και (δ) το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι

Το κείμενο του νόμου είναι ξεκάθαρο ότι η εξουσία του Δικαστηρίου να παρατείνει την εγγραφή
μέμο προϋποθέτει αυτό να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο έκδοσης του διατάγματος, αλλιώς δεν εκδίδεται τέτοιο διάταγμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δικαστής κα Χρ. Μίτλεττον στην απόφαση
της ημερ.11.2.2021. Πρόσθεσε ότι η πρόνοια της
Δ.57 των Θεσμών περί Πολιτικής Δικονομίας δίδει
εξουσία στο Δικαστήριο να χειριστεί το χρόνο όσον
αφορά τις προθεσμίες που ορίζονται από τους Θεσμούς, όχι από τους νόμους. Στην εμβέλεια των
Θεσμών νοείται, ως αναφέρει, πως περιορίζεται και
η Δ.64 και το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία να θεραπεύει τη μη τήρηση προϋποθέσεων που θέτουν
οι νόμοι με τη διαταγή αυτή. Η αίτηση του πιστωτή
καταχωρήθηκε την 24.7.2020 και το μέμο έληγε
την 24.9.2020. Η αίτηση δεν υποβλήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας όπου είχε εκδοθεί η απόφαση,
αλλά καταχωρήθηκε ως νέα πρωτογενής αίτηση,

τον ορισμό της αίτησης πριν την εκπνοή του μέμο.

Συνεπώς, δεν ικανοποιείτο η προϋπόθεση (β) του
άρθρου 56(2) του νόμου.

Το Δικαστήριο στις διαπιστώσεις του αναφέρει ότι
συνιστά προϋπόθεση νομιμότητας του διατάγματος ανανέωσης του μέμο αυτό να εκδοθεί πριν

από τη λήξη του, και αυτή τη νόμιμη προϋπόθεση

δεν μπορεί να υπερβεί ή να καταργήσει οποιοσδήποτε διαδικαστικός κανονισμός. Όπως νόμιμη

προϋπόθεση συνιστά και η προθεσμία υποβολής
της αίτησης για ανανέωση μέμο, το αργότερο ένα

μήνα πριν από τη λήξη του, την οποία επίσης δεν

έχει την εξουσία το Δικαστήριο να παρατείνει με
χρήση της Δ.57. Στην προκειμένη περίπτωση, η αί-

τηση καταχωρίστηκε στο χρόνο που πρέπει, αλλά
δεν πληρούνταν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις
του άρθρου 56(2) του Κεφ.6, γι’ αυτό και δεν μπορούσε να εκδοθεί διάταγμα ανανέωσης του μέμο.

Κατέληξε ότι η παύση της ισχύος του μέμο την
24.9.2020 έχει την έννοια πως η δικαστική απόφα-

ση που εκδόθηκε έπαυσε να φαίνεται εγγεγραμμένη επί της ακίνητης ιδιοκτησίας του οφειλέτη ως
εμπράγματο βάρος και να επενεργεί ως τέτοιο.

*Δικηγόρου στη Λάρνακα

εργοστάσιο άξιζε μόνο σαν γη πάνω στην οποία
ήταν κτισμένο πλέον τα τουβλάκια με κάποια
αξία μεταπώλησης, σαν μεταμορφωμένο κτήριο
αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια. Σκεφτείτε πως
ένα loft 70μ² σε ένα τέτοιο upcycled κτήριο στην
περιοχή Τριμπέκα του Μανχάταν έχει αξία τουλάχιστον $12εκ.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μετατροπής παλιών εργοστασίων είτε σε γραφεία, είτε σε διαμερίσματα, είτε σε εστιατόρια. Όμως το πράγμα
δεν σταματά στα εργοστάσια. Αλήθεια πόσες
φορές έτυχε να δούμε ντοκιμαντέρ όπου μεταλλικά κοντέινερ χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες
διατάξεις και με τις κατάλληλες μετατροπές γίνονται πολυτελείς επαύλεις Αλλά ξέρουμε πολλούς
Κύπριους που θα έμεναν σε κοντέινερ. Για όνομα
του Θεού, θα μας βγάλουν τραγούδι! Πρόσφατα
δημοσιεύτηκε πως γίνονται σκέψεις στα ΗΑΕ, να
μετατραπούν τα τεράστια ντεπόζιτα αποθήκευσης καυσίμων διυλιστηρίου που κλείνουν, σε οικιστικές μονάδες!

Του Ανδρέα Α. Ανδρέου*

Μια ενδιαφέρουσα οπτική του upcycling έχει
να κάνει με την εφαρμογή του σε ακίνητα ή σε

7.12.2020. Ο πιστωτής δεν μερίμνησε να ζητήσει

Upcycling ακινήτων

ο «recycling» ή ανακύκλωση, άρχισε
να μπαίνει σχετικά πρόσφατα στη ζωή
μας εδώ στην Κύπρο, παρόλο που ο
υπόλοιπος αναπτυγμένος κόσμος πάει πίσω 20
περίπου χρόνια σε οργανωμένη βάση. Το λεγόμενο «upcycling» αποτελεί είδος ανακύκλωσης,
αλλά έχει την έννοια της «δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης». Ίσως για τους περισσότερους
να είναι πιο οικεία αυτή
η έννοια στην εφαρμογή της παρά ως όρος.
Άπειρα πράγματα που
χρησιμοποιούμε
καθημερινά μπορούν να
τύχουν
δημιουργικής
επαναχρησιμοποίησης
όταν κλείσει ο κύκλος
της πρωτεύουσάς τους
χρήσης.
Σκεφτείτε τα γυάλινα
μπουκάλια. Αντί να πάνε στην mainstream ανακύκλωση μπορούν να τύχουν μετατροπών και
να γίνουν ευφάνταστα φωτιστικά σώματα. Σκεφτείτε τα παλέτα επί των οποίων τοποθετούνται
εμπορεύματα. Μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ
τους για τη δημιουργία ενός σαλονιού κήπου ή
το ντεκόρ σε ένα μπαράκι. Μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν σε κάθετη διάταξη σε ένα τοίχο και να αποτελέσουν βάση για τη δημιουργία
ενός πράσινου τοίχου με φυτά. Γλάστρες μπορούν να αποτελέσουν πολλά αντικείμενα, όπως
για παράδειγμα κομμένες μπάλες στα δύο, ή ένα
παλιό μπαούλο. Ένας τροχός ποδηλάτου μπορεί
να γίνει ρολόι στον τοίχο με την προσθήκη ενός
μηχανισμού. Ένα παλιό φλυτζάνι μπορεί να μετατραπεί σε βάση για ένα αρωματικό κερί. Μια παλιά άχρηστη μηχανή αυτοκινήτου μπορεί να μετατραπεί σε ένα ωραίο industrial τραπεζάκι. Μια
παλιά κονσόλα μπορεί να μετατραπεί σε πάγκο
ενός νιπτήρα. Τα παραδείγματα είναι πραγματικά
άπειρα, αφού η μόνη απαίτηση είναι η δημιουργική φαντασία και η διάθεση ενασχόλησης.

γι’ αυτό και ορίστηκε από το Πρωτοκολλητείο στις

χρήσεις συναφείς με ακίνητα. Και πάλι, στο εξωτερικό βλέπουμε συχνές εφαρμογές αυτής της
αντίληψης, ενώ εμείς εδώ κάτω είμαστε αρκετά
αγκυλωμένοι σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Εμείς για παράδειγμα κατά 99,9% κινούμαστε
ανάμεσα σε τρεις επιλογές: Πρώτο, την ανέγερση μιας καινούργιας συμβατικής κατασκευής,
δεύτερο, την ανακαίνιση μιας συμβατικής κατασκευής, και τρίτο, την κατεδάφιση μιας συμβατικής κατασκευής. Σε αναπτυγμένες κοινωνίες
υπάρχει έντονο το στοιχείο της αναδιαμόρφωσης
ενός υφιστάμενου οικοδομήματος σε κάτι άλλο.
Για παράδειγμα, σε περιοχές όπως το Μανχάταν
των ΗΠΑ, θα δούμε ένα παλιό εργοστάσιο με
όμορφα στοιχεία, όπως το παραδοσιακό κόκκινο
τουβλάκι, να διατηρείται στην αρχική του εξωτε-

ρική μορφή και εσωτερικά να μεταμορφώνεται
σε διαμερίσματα και lofts με όλες τις σύγχρονες
ανέσεις.

Λειτουργικό μέρος

Ό,τι στοιχείο του αρχικού εργοστασίου είναι άξιο
διατήρησης χρησιμοποιείται σαν λειτουργικό μέρος ή σαν μέρος του ντεκόρ του νέου κτηρίου.
Για παράδειγμα, παλιές μεταλλικές πόρτες μπορεί να αποτελέσουν πόρτες εισόδου σε κάθε
όροφο ή πόρτες ανελκυστήρων. Παλιές μεταλλικές σωληνώσεις μεταφοράς νερού και γκαζιού θα
συντηρηθούν, θα βαφτούν και θα αποτελέσουν
μέρος του οπτικού ντεκόρ των διαμερισμάτων.
Τέτοιες μετατροπές, αναβαθμίζουν την αξία του
ακινήτου κατακόρυφα. Ενώ σαν εγκαταλειμμένο

Παρόλο που είναι παράτολμο λόγω του τι απαιτείται για αποκατάσταση από τη μόλυνση που
υπάρχει, εντούτοις γίνεται. Σκεφτείτε αν τα διυλιστήρια Λάρνακας μετατρέπονταν σε τουριστική
και οικιστική ανάπτυξη στη βάση του τι υπάρχει
τώρα εκεί. Θα ήταν ένα θεματικό και συνάμα θεαματικό πρότζεκτ και σίγουρα θα έλκυε διεθνές
ενδιαφέρον. Η αποκατάσταση έτσι και αλλιώς θα
πρέπει να γίνει αν κατεδαφιστούν, άρα γιατί να
μην το δούμε δηλαδή Η διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και δυνατότητας, είναι αυτό που είναι
διαθέσιμο αλλά ακόμα δεν βρέθηκε. Ένα από τα
πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια στην εκτιμητική επιστήμη που σχεδόν δεν ασχολείται κανείς, είναι η
απελευθέρωση της κρυμμένης αξίας ενός ακινήτου ή όπως λέμε στα αγγλικά, «the release of
latent value”.

*Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Διατήρηση ή κατεδάφιση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς;

Η

αρχιτεκτονική, ως τέχνη και επιστήμη
που δίνει μορφή στο δομημένο περιβάλλον, εμπεριέχει αξίες της εποχής της,
λειτουργικές και πνευματικές ανθρώπινες ανάγκες, κοινωνικοπολιτικές και γεωγραφικές συνθήκες και άλλες ιδιαιτερότητές, ως προς τον χρόνο
και τόπο στον οποίο παράγεται. Έτσι, είναι άρρητα
συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και ό,τι καθιστά την
ταυτότητα και χαρακτήρα του. Για αυτόν τον λόγο,
από τον 17ο αιώνα, που θεμελιώνεται η ιστορική
συνείδηση, εμφανίζεται
και η έννοια της διατήρησης και αποκατάστασης. Τα διατηρητέα
κτήρια, αποτελούν αρχιτεκτονικά ντοκουμέντα
της ιστορίας, ενώ το
περιβάλλον τους, αναπόσπαστο μέρος της
συνθήκης τους. Μέσα
από πολλούς χάρτες και
διεθνείς συμβάσεις, διαTης Στέλλας
κηρύττεται η διατήρηση
Ευαγγελίδου*
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασίας
ιστορικών κέντρων.
Παρότι η Κύπρος έχει υπογράψει τις συμβάσεις
αυτές, δεν φαίνεται ότι, πάντοτε, τις υιοθετεί. Η
έγκριση ανέγερσης του καθεδρικού ναού, στην
περιοχή της Αρχιεπισκοπής, από την πλειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου, παρόλη την αντίθετη
άποψη του ΕΤΕΚ, της Επιτροπής Διατήρησης και
Αισθητικού Ελέγχου του Δήμου, διαφόρων επιστημονικών φορέων και πλήθους πολιτών αποτελούσε,
καταστρατήγηση της αρχής προστασίας της ιστορικής πόλης, αφού αλλοίωνε την κλίμακα, χαρακτήρα και δομή του πολεοδομικού ιστού.
Το δε μέγεθος της πρόσφατης κατεδάφισης τεσσάρων διατηρητέων οικοδομών, δεν πρόκειται να
απαλειφθεί έστω κι αν υπάρχει ενδελεχής αποτύ-

διατηρητέα, από την πολιτεία και η αξία της δεν
έχει ευρέως αναγνωριστεί. Κι όμως, η αρχιτεκτονική του κυπριακού μοντέρνου έχει ιδιαίτερη σημασία
καθώς, όπως και σε άλλες πρώην αποικίες, ταυτίζεται με τις διαδικασίες εκμοντερνισμού που έλαβαν χώρα τόσο σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο όσο
και σε έργων υποδομής. Επίσης, αποτέλεσε σύμβολο πολιτικής ανεξαρτησίας, καθώς η διαφοροποίηση της από την αποικιοκρατική αρχιτεκτονική,
συμβάδιζε με την επιθυμία για αποαποικιοποίηση.
Επομένως, ενώ είναι συνυφασμένη με την τοπική
ιστορία, η καθημερινή καταστροφή της, θα καταλήξει σε μια αρχιτεκτονική ιστορική περίοδο, χωρίς
αξιόλογα κτιστά δείγματα.
πωση τους ή χρησιμοποιηθεί η παραδοσιακή τεχνική, καθώς, η αποκατάσταση τους δεν θα φέρει
καμία αυθεντικότητα. Όπως ανέφερε και ο καθηγητής Γ. Καραδέδος, σε πρόσφατη ημερίδα που
διοργάνωσε το ΕΤΕΚ, η ανακατασκευή είναι ένα
υποκατάστατο του αρχικού, ενώ ο χαρακτήρας του
περιβάλλοντος χώρου, που σώζεται στην αυθεντική
του μορφή, πλήττεται, επιπλέον, όταν κάποιο μέρος του αντικαθίσταται με αντίγραφα.
Τα προνόμια της εκκλησίας δεν έχουν διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα από το τέλος της τουρκοκρατίας. Εάν κατά καιρούς, χρησιμοποιήθηκαν για να
προστατεύσουν τον πληθυσμό, σήμερα, η συνειδητή κατεδάφιση του πολιτιστικού τοπίου και της
συλλογικής μνήμης, που συνιστούν τον χαρακτήρα
του τόπου και την ταυτότητα ενός λαού, αποτελεί
έγκλημα κατά του ιδίου και της ύπαρξης του. Είναι
να διερωτάται κανείς κατά πόσον ο προκαθήμενος
της Εκκλησίας της Κύπρου έχει αντιληφθεί ότι, η
παγκύπρια κατακραυγή ενάντια στις αυθαίρετες
κατεδαφίσεις του και απαξίωση της πολεοδομικής
νομοθεσίας απαιτεί, βασικά, τον σεβασμό εκ μέρους του, των θεσμών μιας σύγχρονης κοινωνίας.
Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για την πλειονότητα των
αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, φαίνεται να έχουν ξεχάσει εντελώς ότι, πριν ένα χρό-

νο, ο Αρχιεπίσκοπος έπραξε ακριβώς τα ίδια, σε διώροφη διατηρητέα οικοδομή, στην οδό Ασκληπιού
και μάλιστα με την ίδια αιτιολογία. Χώρος στάθμευσης σε οικόπεδο διατηρητέας οικοδομής, κατεδαφιστέας από την Αρχιεπισκοπή. Οδός Ασκληπιού,
Λευκωσία εντός των τειχών. Με απλά λόγια, έχουν
καταλάβει ότι το μήνυμα των αντιδράσεων είναι
πως, ο τόπος δεν είναι πια τσιφλίκι κανενός;
Αρκετές διεθνείς συμβάσεις περιλαμβάνουν, επίσης, την προστασία νεοτέρων κτηρίων, αφού παρατηρήθηκε ότι η μοντέρνα αρχιτεκτονική βρίσκεται σε κίνδυνο, κυρίως, διότι δεν αναγνωρίστηκε
ως κληρονομιά, οι αρχικές λειτουργίες της αλλοιώθηκαν και η τεχνολογία της δεν ήταν ανθεκτική
στον χρόνο. Η αναγνώριση της σημασίας της διατήρησης της, συνοδεύεται με διεθνή επιστημονικά συνέδρια που επικεντρώνονται στην έρευνα και
ανάπτυξη πρωτοκόλλων διατήρησης. Αξίζει δε να
σημειωθεί, ότι το Getty Foundation παρείχε, από το
2014-2020, ένα πρόγραμμα χορηγιών, το ‘Keeping
it Modern’, για τη συντήρηση και διατήρηση κτηρίων του μοντερνισμού, σε διάφορες χώρες.
Στην Κύπρο, δυστυχώς, η προστασία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί.
Μόνο ένας μικρός αριθμός κτηρίων έχουν κηρυχθεί

Η κατοικία που κατεδαφίστηκε πρόσφατα στην οδό
Βούλγαρη, εκτός από την εμβληματική της όψη,
ανήκε στον αρχιτέκτονα Αντρέα Φωτιάδη, υιό του
πρώτου Κύπριου σπουδασμένου αρχιτέκτονα, Θεόδωρου Φωτιάδη. Ο Αντρέας Φωτιάδης, ανήκε στην
γενιά αρχιτεκτόνων που δημιούργησαν μόλις πριν
και μετά την ανεξαρτησία, αποτολμώντας μορφολογικούς και κατασκευαστικούς πειραματισμούς.
Η κατοικία που κτίστηκε το 1958-59, βρισκόταν σε
μια περιοχή με κτίσματα της ίδιας εποχής και τεχνοτροπίας και η διατήρηση της, ως ένα αξιόλογο
δείγμα, θα μπορούσε να αναβαθμίσει την περιοχή
και συμβάλει στη διατήρηση των γειτονικών κτηρίων.
Επείγει επομένως, η ενδυνάμωση της συζήτησης
για θέματα διατήρησης, που να περιλαμβάνουν και
την κληρονομιά του μοντέρνου, προς θεσμοθέτηση
νομικού πλαισίου προστασίας, το οποίο θα ορίζει
διαδικασίες ελέγχου και αδειών για κάθε είδους εργασίες και επεμβάσεις. Μια παραγωγική διεπιστημονική προσέγγιση θα μπορούσε να ξεκινήσει με
την εμπλοκή των επαγγελματιών και των θεσμικών
φορέων του χώρου, ερευνητών και των αρμοδίων
κυβερνητικών υπηρεσιών και τμημάτων.

* Η Στέλλα Ευαγγελίδου είναι αρχιτέκτονας.

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
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Όπως τις δημοσιεύει η Deloitte στον ετήσιο Φορολογικό Οδηγό της

Οι φορολογίες για τον τομέα των ακινήτων
Σ
ημαντικές φορολογικές πληροφορίες για
το 2021 παραθέτει η Deloitte στην ετήσια έκδοση της για το θέμα.

κατοικίας πριν την πάροδο των 10 ετών, μόνο εάν:
• Έχει παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία ως
χώρο διαμονής πριν την πάροδο των 10 ετών,

Παραθέτουμε τις σχετικές πληροφορίες που
έχουν σχέση με τον τομέα των ακινήτων.

• Έχει ειδοποιήσει σχετικά τον Έφορο, και
• Έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό του φόρου

Επιβολή ΦΠΑ 19% σε ενοικιάσεις
ακινήτων

που έχει προκόψει από την εφαρμογή του μειω-

Από τις 13 Νοεμβρίου 2017 επιβάλλεται ΦΠΑ με
τον κανονικό συντελεστή στις μισθώσεις ή / και
ενοικιάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας σε υποκείμενο
στον φόρο προσώπου για σκοπούς άσκησης φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι
οποίες έχουν ημερομηνία έναρξης κατά ή μετά τις
13 Νοεμβρίου 2017.

ση της κατοικίας.

Μισθώσεις κτηρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες παραμένουν ως εξαιρούμενες συναλλαγές
για σκοπούς ΦΠΑ.

εφαρμόζεται στην ανακαίνιση και επισκευή όλων

Ο εκμισθωτής δύναται να επιλέξει να γνωστοποιήσει στον Έφορο Φορολογίας τη μη φορολόγηση
της μίσθωσης ή/και ενοικίασης της ακίνητης ιδιοκτησίας με την υποβολή του Εντύπου ΤΦ1220, με
βάση όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται
σε γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας.
Η αρχική επιλογή του εκμισθωτή για μη φορολόγηση της μίσθωσης ή/και ενοικίασης της ακίνητης
ιδιοκτησίας δεν δύναται να τύχει διαφοροποίησης
από τον εκμισθωτή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Μακροχρόνια μίσθωση ακίνητης
ιδιοκτησίας
Από την 1η Ιανουάριου 2019 η μακροχρόνια μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία στην ουσία
μεταβιβάζει το δικαίωμα στον μισθωτή να μπορεί
να διαθέτει την ακίνητη ιδιοκτησία ως ιδιοκτήτης
ή να διαθέτει την ακίνητη ιδιοκτησία, ορίζεται ως
παράδοση αγαθών και όχι ως παροχή υπηρεσιών
η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ 5% ή 19% (ανάλογα με
την περίπτωση του αγοραστή). Η επιβολή ΦΠΑ δεν
καλύπτει περιπτώσεις όπου το δικαίωμα του ακινήτου μεταβιβάζεται μετά την πρώτη εγκατάσταση
σε αυτό και συνεπώς δεν υπόκειται σε φόρο.
Ισχύουν μεταβατικές διατάξεις για πράξεις που
πραγματοποιήθηκαν πριν την 1η Ιανουάριου 2019
και η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.

Επιβολή ΦΠΑ 19% σε παραδόσεις μη
ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης
Από τις 2 Ιανουάριου 2018 επιβάλλεται ΦΠΑ με
τον κανονικό συντελεστή σε αγοραπωλησίες μη
ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης. Συγκεκριμένα,
ΦΠΑ επιβάλλεται σε μεταβίβαση της κατοχής,
μεταβίβαση εξ'αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας, μεταβίβαση κατοχής δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας πώλησης ή δυνάμει συμφωνίας η οποία ρητά
προβλέπει ότι η κυριότητα θα μεταβιβαστεί σε
μελλοντικό χρόνο, ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης
με δικαίωμα εξαγοράς μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η οποία προορίζεται για την ανέγερση
μίας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών και
πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.
Μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη περιλαμβάνει
όλα τα μη οικοδομημένα τεμάχια γης που προορίζονται για την ανέγερση μίας ή περισσότερων
κατασκευών. Στην πιο πάνω έννοια περιλαμβάνονται τα μη οικοδομημένα τεμάχια γης που είτε
καλύπτονται είτε δεν καλύπτονται από υδατοπρομήθεια και τα οποία αφορούν οικόπεδα όλων των
ειδών όπως παρατίθενται πιο κάτω:
• Οικόπεδα υπό δημιουργία

μένου συντελεστή και του κανονικού συντελεστή
όπως αυτοί ίσχυαν κατά την παράδοση ή ανέγερ-

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%
στην ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών
κατοικιών
Η επιβολή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%

Φορολογικά κίνητρα
για ιδιοκτήτες
ακινήτων
Τ
ο υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αναθεώρηση των νομοσχεδίων
με τα οποία επεκτείνονται τα φορολογικά κίνητρα που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα μειώσουν εθελοντικά το ενοίκιο για τους ενοικιαστές τους, εντός
της περιόδου Ιανουάριου - Ιουνίου 2021. Με
τα δυο νομοσχέδια που αναμένεται ότι θα συζητηθούν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, όσοι ιδιοκτήτες προβούν σε μείωση ενοικίου κατά 30-50%, για οποιουσδήποτε
μήνες εντός της εν λόγω περιόδου, θα απαλλάσσονται της έκτακτης εισφοράς για την
άμυνα (3% επί 75% του ενοικίου) και θα τους
παραχωρείται πίστωση φόρου που θα ισούται
με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν μετά το πρώτο
κύμα της πανδημίας και έληξαν στο τέλος Δε• Ολοκληρωμένα οικόπεδα
• Οικόπεδα με πιστοποιητικό τελικής έγκρισης
• Οικόπεδα με τίτλο οικοπέδου
Στη μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη περιλαμβάνονται και άλλων ειδών οικόπεδα.
Ωστόσο, η αγορά οικοπέδου μετά τις 2 Ιανουάριου 2018 το οποίο προορίζεται για την ανέγερση
κατοικίας που θα χρησιμοποιηθεί από δικαιούχο
πρόσωπο ως ο κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής
του στη Δημοκρατία υπόκειται σε ΦΠΑ 5%.
Άτομα που είχαν αρχικά χρεωθεί με ΦΠΑ 19% για
την αγορά ενός οικοπέδου που τελικά χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση της κύριας και μόνιμης
τους κατοικίας δικαιούνται επιστροφής ίσης με το
14% (η διαφορά του κανονικού συντελεστή 19%
και του μειωμένου συντελεστή 5%) του ΦΠΑ που
καταβλήθηκε αρχικά στην αξία του οικοπέδου.

Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%
στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας για χρήση ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής
Από τις 8 Ιουνίου 2012 επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται ή προορίζεται να

κεμβρίου. Οι νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις,
ωστόσο, αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις με
πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών λόγω των
μέτρων κατά της πανδημίας και όχι όλες τις
επιχειρήσεις, όπως προβλεπόταν στις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Στα νέα νομοσχέδια τροποποιείται η ρητή αναφορά στους μήνες (Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο
2021) αναφορικά με μείωση του ενοικίου και
αντικαθίσταται με λεκτικό που αφορά περίοδο
που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες και εμπίπτει
εντός της περιόδου από 1/1 μέχρι 30/6/21.
Ωστόσο, οι αλλαγές δεν φαίνεται πως θα ικανοποιήσουν τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είχαν ζητήσει απευθείας επιδότηση του 1/3 του ενοικίου από το κράτος. Το
υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει πως έτσι
θα υπάρξει μεγάλη δημοσιονομική επίπτωση.

των ιδιωτικών κατοικιών (και όχι μόνο του κύριου
και μόνιμου χώρου που ίσχυε μέχρι 3 Δεκεμβρίου
2015) που πραγματοποιούνται από υποκείμενο
στον φόρο πρόσωπο και συνίσταται σε εργασίες
υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωματιστή και οικοδομικές εργασίες εξαιρουμένων
των υλικών που αποτελούν πέραν του 50% της
αξίας της παροχής της υπηρεσίας. Από τις 20 Αυγού- στου 2020, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ
5% θα επιβάλλεται και στις προσθήκες ιδιωτικής
κατοικίας. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται νοουμένου ότι έχουν παρέλθει 3 έτη από
την πρώτη εγκατάσταση στην ιδιωτική κατοικία.

Δικαιώματα Κτηματολογίου
Μεταβιβαστικά τέλη

Τα μεταβιβαστικά τέλη καταβάλλονται από τον
αγοραστή στο Κτηματολόγιο σε μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας. Υπολογίζονται επί της αγοραίας
αξίας του ακινήτου, όπως αυτή εκτιμάται από το
Κτηματολόγιο, με βάση τα πιο κάτω ποσοστά.
Αξία

Ποσοστό

Δικαιώματα		

			

Συσσωρευμένα

			
€

%

0 - 85.000

3

85.000 - 170.000

Δικαιώματα

€

2.550
5

€

2.550
4.250

6.800

Άνω των 170.000 8		

χρησιμοποιηθεί από δικαιούχο πρόσωπο (πολίτη
της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή εκτός κράτους μέλους της ΕΕ) ως
κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής, αφού εγκριθεί
υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από το δικαιούχο πρόσωπο στο Τμήμα Φορολογίας μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα πιο πάνω ποσοστά μειώνονται κατά 50% εκτός

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο κατά τον χρόνο της ανέγερσης της κατοικίας ή στην περίπτωση της παράδοσης πριν να περιέλθει η κατοικία στην κατοχή του
δικαιούχου προσώπου.

δια δωρεάς, τα μεταβιβαστικά τέλη υπολογίζονται

Από τις 18 Νοεμβρίου 2016 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται για τα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού κατοικιών,
όπως καθορίζεται με βάση τον συντελεστή δόμησης (και όχι στα πρώτα 200 τ.μ. των κατοικιών
συνολικού εμβαδού των 275 τ.μ. όπως ίσχυε μέχρι
17 Νοεμβρίου 2016). Στην περίπτωση πολύτεκνων
οικογενειών το επιτρεπόμενο εμβαδόν αυξάνεται.
Με βάση τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας που
έχουν ισχύ από 18 Νοεμβρίου 2016, πρόσωπο που
άσκησε το δικαίωμα για απόκτηση κατοικίας με
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δικαιούται να ασκήσει
αυτό το δικαίωμα για σκοπούς απόκτησης άλλης

στην περίπτωση μεταβίβασης η οποία εμπίπτει
στις διατάξεις του Μέρους VI και του Μέρους VIA
του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.
Στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας
πάνω στην αξία του ακινήτου κατά την 1η Ιανουάριου 2013 όπως πιο κάτω:
• Από γονέα προς παιδιά 0%
• Μεταξύ συζύγων 0,1%
• Μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού 0,1%

Απαλλαγές

Μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις εξαιρούνται από την καταβολή μεταβιβαστικών τελών:
• Αναδιοργανώσεις εταιρειών
• Αναδιαρθρώσεις δανείων (σημείωση 10)
• Στο πλαίσιο πτώχευσης, εκκαθάρισης, διάθεσης ενυπόθηκων ακινήτων από το δανειστή, όταν
το προϊόν διάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των
€350.000 ανά ιδιοκτήτη
• Όπου επιβάλλεται ΦΠΑ.

Ακίνητα

ΘΕΜΑ

Μάρτιος 2021
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Ανασυντάσσονται οι εταιρείες λόγω κορωνοϊου και κατάργησης του ΚΕΠ

Στον πάγο ψηλά κτήρια και πύργοι

Σ

τον πάγο μπαίνουν ουσιαστικά τα έργα
που αφορούν ψηλά κτήρια και πύργους
λόγω της πανδημίας και της κατάργησης
του προγράμματος επενδύσεων.
Η εικόνα αλλάζει άρδην σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν έναν χρόνο.
Όπως είναι γνωστό, πριν μπει το 2020 και στις αρχές της ίδιας χρονιάς η αγορά των ακινήτων λειτουργούσε στον ρυθμό των μεγάλων αναπτύξεων.
Οι αιτήσεις για ανέγερση πύργων με τα highend
τους διαμερίσματα έφτασαν η μία μετά την άλλη
στο Τμήμα Πολεοδομίας, και οι ντιβέλοπερ συνέχιζαν να διαμορφώνουν τα σχέδια τους για το
προφίλ των επενδύσεων μέσω του προγράμματος
πολιτογραφήσεων. Κάποιοι, έχοντας ίσως παρασυρθεί από την εκτόξευση των πωλήσεων τους,
απέφευγαν να δουν τα σημάδια που προοιωνίζουν
το ναυάγιο του προγράμματος, ακόμα και αν η Κύπρος έμπαινε συχνά στο μάτι του κυκλώνα λόγω
των χρυσών διαβατηρίων. Τον Οκτώβριο του 2020
στη σκιά των όσων αποκαλύφθηκαν, ο κύκλος
ζωής του προγράμματος έφτασε στο τέλος του,
αφήνοντας ουσιαστικά εκτεθειμένες τις εταιρείες
που προωθούσαν αποκλειστικά νέες αναπτύξεις
με αποδέκτες επενδυτές του προγράμματος.
Κατά συνέπεια, εταιρείες με μεγάλη έκθεση στο
πρόγραμμα, μπήκαν πλέον στη διαδικασία να
ανασυντάσσονται και να επαναπροσδιορίζουν το
μοντέλο της ανάπτυξής τους. Για κάποιες αναπτύξεις οι εργασίες έμειναν στον πάγο μέχρι νεωτέρας. Φυσικά, το τελειωτικό κτύπημα το επέφερε
η πανδημία, με κλείσιμο εργοταξίων στην πρώτη
φάση, τις καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών,
την απώλεια εργατικού δυναμικού λόγω περιοριστικών μέτρων, μείωση του κύκλου μεταφορών
και αυξήσεις τιμών των διαθέσιμων υλικών. Κατά
συνέπεια, ακόμα και εταιρείες με προχωρημένα
πρότζεκτ, πλέον επαναπροσδιορίζουν τους σχεδιασμούς τους για το επόμενο διάστημα. Είναι
σαφές ότι το μεγαλύτερο κόστος έχουν επωμιστεί
οι αναπτύξεις της Λεμεσού, πόλη η οποία συγκέντρωνε τη μερίδα του λέοντος των ψηλών κτηρίων, αν και οι συνέπειες έγιναν αισθητές στις μεγάλες αναπτύξεις όλων των επαρχιών. Η πραγματική
εικόνα της αγοράς θα ξεκαθαρίσει το επόμενο
εξάμηνο εκτιμά ο CEO της Cybarco Contracting
Ltd, Ηρακλής Πασάδης.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς των ακινήτων,
αλλά και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, στις επενδύσεις οι οποίες έχουν
επωμιστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, μέρος της ανάπτυξης του
ΝΕΟ της Pafilia, η ανάπτυξη Sofitel της Oxley
Planeti^ion Properties Ltd και οι πύργοι Infinity
Tonnets της Prime Property.

Τα νέα για το ΝΕΟ
Νέα δεδομένα για τους πύργους ΝΕΟ στη Λεμεσό. Αναπροσαρμόζονται οι σχεδιασμοί για
τα δύο από τα τέσσερα κτήρια του έργου, κανονικά προχωρά το ΟΝΕ
Η Pafilia προχωρεί αυτό το διάστημα σε επανασχεδιασμό στο σύμπλεγμα τεσσάρων κτηρίων της
εταιρείας, το ΝΕΟ. Συγκεκριμένα, δύο εκ των τεσσάρων πύργων, δεν θα προχωρήσουν στη βάση
των αρχικών σχεδιασμών, αλλά θα επαναξιολογηθούν οι ανάγκες της αγοράς και η νέα χρήση του
χώρου. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο λόγω της αλλαγής
που προκύπτει στην αγορά ακινήτων, μετά τον
τερματισμό του προγράμματος των πολιτογραφήσεων. Ωστόσο, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε
αρκετή προεργασία και αυτή τη στιγμή επωμίζεται
το κόστος στη συντήρηση των υποδομών μέχρι να
αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί στο επόμενο δι-

άστημα. Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας Ηλίας Ηλιάδης, επρόκειτο για κίνηση εντός των δυνατοτήτων της εταιρείας από τη
στιγμή που δεν έχει προωθήσει ακόμα στην αγορά
τα συγκεκριμένα διαμερίσματα, 224 στο σύνολό
τους. Κανονικά προχωρούν οι σχεδιασμοί για τους
άλλους δύο πύργους του έργου.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, ανάμεσα στον δημόσιο
κήπο και τη δημοτική πινακοθήκη. Σύμφωνα με
τους αρχικούς σχεδιασμούς προοριζόταν για οικιστική χρήση, με 345 διαμερίσματα. Ο ορίζοντας
ολοκλήρωσης είχε αρχικά υπολογιστεί για το 2024
και το κόστος του γύρω στα 250 εκατ. ευρώ.

To Sofitel της Λεμεσού

Το έργο Sofltel της Oxley Planet-vision είχε εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια τον Μάρτιο του
2019. Επρόκειτο για δημιουργία τουριστικού συγκροτήματος που περιλάμβανε την ανάπτυξη 250
branded διαμερισμάτων πολυτελείας μικτής ανάπτυξης με πεντάστερο ξενοδοχείο, μια επένδυση
300 εκατ. ευρώ. Στους σχεδιασμούς ήταν και η
ανέγερση δύο οικιστικών πύργων, ως προέκταση
του ξενοδοχείου. Ο προγραμματισμός ήθελε την
λειτουργία του έργου το 2022. Οι εξελίξεις ωστόσο στον τομέα των ακινήτων συνέπεια πανδημίας
και διαβατηρίων, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον η εταιρεία αναθεωρεί τα σχέδια, τη μορφή και
τον σκοπό του νέου προϊόντος που θα προσφέρει.
Σύμφωνα με πληροφόρηση από την εταιρεία, γίνεται επεξεργασία διαφόρων σεναρίων. Στις σκέψεις
είναι για παράδειγμα να αφαιρεθούν από το πλάνο
οι πύργοι του έργου. Θεωρείται ωστόσο επικρατέστερο σενάριο ότι και το νέο προϊόν θα απευθύνεται στην τουριστική βιομηχανία.

Infinity της Prime

Πηγές αναφέρουν πως το εν λόγω έργο έχει αναβάλει επ’ αόριστον τις εργασίες, με τα δεδομένα
της πανδημίας και τον τερματισμό του προγράμ-

ματος των διαβατηρίων, να μην επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία για την συνέχιση του. Ο σχεδιασμός του Infinity Towers προνοούσε την ανέγερση
δύο πύργων 23 ορόφων στη θέση του ξενοδοχείου
Golden Arches στη Λεμεσό. Σημειώνεται ότι το
έργο είχε αντιμετωπίσει καθυστέρηση στην αδειοδότηση του λόγω ζητημάτων που είχαν προκόψει
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ποιοι προχωρούν

Όσα έργα ήταν σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και προχώρησαν σε πωλήσεις, έχουν
εξασφαλίσει ικανοποιητική χρηματοδότηση για τη
συνέχιση και ολοκλήρωσή τους. Έτσι για παράδειγμα, η Pafilia αναφέρει ότι συνεχίζει κανονικά την
ολοκλήρωση του πύργου ΟΝΕ και προγραμματίζει
την παράδοσή του τον Ιούνιο, εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Πρόκειται για πύργο 37 ορόφων και
ύψους 170 μέτρων. Σύμφωνα με ενημέρωση από
την εταιρεία, το 90% των διαμερισμάτων έχει ήδη
διατεθεί.
Το Icon της Imperio παραδίδεται σε πέντε μήνες
και οι πωλήσεις του έχουν φτάσει σε ένα πάρα
πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αφού λιγότερο από 20
διαμερίσματα από το σύνολο των 60 είναι διαθέσιμα, ενώ όπως αναφέρει ο Γιάννης Μισιρλής, επικεφαλής της εταιρείας, τίποτε στον προγραμματισμό
δεν αλλάζει. Κανονικά φαίνεται να προχωρούν οι
σχεδιασμοί για το έργο Trilogy της Cybarco. Πρόκειται για έργο 300 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο
θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022. Ο Γιώργος
Γεωργίου, διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας,
αναφέρει ότι οι εργασίες στο Trilogy συνεχίζονται
κανονικά και έχει ήδη πωληθεί το 70% των διαμερισμάτων για τους δύο πύργους Ανατολικό και
Δυτικό. Αγοραστές είναι Ρώσοι κατά 50%, και το
υπόλοιπο 50% μοιράζεται σε Ευρωπαίους, Άραβες, Κινέζους και Νοτιαφρικανούς.
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, ο βόρειος πύργος
θα προχωρήσει κανονικά σε μεταγενέστερο στά-

διο αν και δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά, αφού
σκοπός ήταν να πωληθούν πρώτα οι πρώτοι δύο.
Η εταιρεία προχωρά και To Limassol Green.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο βγήκε στην αγορά αρχές Φεβρουάριου με διάθεση 40 οικοπέδων
και τον Απρίλιο θα διαθέσουν το οικιστικό κομμάτι. Ήδη καταγράφεται ικανοποιητική απήχηση από
την κυπριακή αγορά και έχει πωληθεί το σύνολο
των οικοπέδων. Υπολογίζεται ότι τον Μάρτη του
2022 θα ξεκινήσουν οι εργασίες των επαύλεων
(500) και των διαμερισμάτων (250) ενώ το έργο
θα παραδοθεί τον Οκτώβρη του 2023.

Το μοντέλο των νέων επενδύσεων
Βάσει των νέων δεδομένων οι μεγάλοι ντιβέλοπερ
δεν προχωρούν πλέον σε έργα για το κοινό των
επενδυτών του προγράμματος των πολιτογραφήσεων αλλά σε έργα για ξένους αγοραστές, οι
οποίοι θέλουν να έχουν εξοχικό στη νησί, ή θα επιλέξουν την Κύπρο για αν μείνουν μετά τη συνταξιοδότηση τους. Στο πλάνο παραμένουν φυσικά και
οι αγοραστές που ενδιαφέρονται καθαρά για επένδυση. Σύμφωνα με τον κ. Πασάδη, το νέο κοινό
στόχευσης μπορεί να ζητήσει όλα τα προϊόντα της
αγοράς, αν και η πλειοψηφία ψάχνει για οικιστικά
μεταξύ 300 χιλιάδων – 1 εκατ. ευρώ. Υπάρχει και η
κατηγορία αγοραστών, κυρίως Ρώσοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αγορές των 1,5-2
εκατ. ευρώ για μόνιμη κατοικία. Το οικιστικό προϊόν που αναμένεται ότι θα είναι στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος το επόμενο διάστημα σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις, είναι οι επαύλεις και τα διαμερίσματα. Φυσικά το τοπίο είναι ρευστό και τα δεδομένα
δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθούν το επόμενο
διάστημα, στη βάση των εξελίξεων της πανδημίας
και της χαλάρωσης των ταξιδιωτικών περιορισμών,
αλλά και τα χαρακτηριστικά μιας ενδεχόμενης
νέας φόρμουλας για προσέλκυση επενδύσεων.
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Συνεχίζεται η άνοδος τιμών για
πώληση και μίσθωση ακινήτων

ενική αύξηση, με μικρές εξαιρέσεις, καταγράφουν για το 2020 οι ζητούμενες τιμές κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε τον Ιανουάριο ο ιστότοπος αγγελιών Spitogatos.
Πανελλαδικά, οι τιμές πώλησης που ζητούν οι ιδιοκτήτες – διαχειριστές ακινήτων αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ
αυτές για ενοικίαση κατά 6,5%. Σημειώθηκε όμως και
σημαντική μείωση (ζητούμενων) τιμών, άνω του 15%,
αλλά αυτή αφορά ελάχιστες περιοχές της επικράτειας,
σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.
«Παρότι οι ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης
ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά σε όλη την επικράτεια
εν μέσω της πανδημίας –φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο 80% περίπου των περιοχών της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης– βάσει των στοιχείων που συλλέξαμε

Ν

Ακίνητα

διαφαίνονται και κάποιες περιοχές-εξαιρέσεις, με πιο
αξιοσημείωτες κάποιες περιζήτητες περιοχές κοντά στο
κέντρο της Αθήνας, όπου τα ενοίκια παρουσιάζουν μείωση. Αναμένουμε να δούμε πώς η εξέλιξη της πανδημίας αλλά και η ενδεχόμενη επιστροφή του τουρισμού
–και άρα η επαναφορά κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης– θα επηρεάσει περαιτέρω την αγορά», σημείωσε
ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας Spitogatos
Δημήτρης Μελαχροινός.
Στην Αττική, οι ζητούμενες τιμές πώλησης ενισχύθηκαν
στο 81,2%, υποχώρησαν στο 14,5% και έμειναν σταθερές στο 4,3% των περιοχών. Τα υψηλότερα ζητούμενα
τιμήματα πώλησης, ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφονται στη Φιλοθέη (3.440 ευρώ), στο Σούνιο (2.562
ευρώ), στα Λεγρενά (2.325 ευρώ) και στην Αργυρούπολη (2.300 ευρώ).

Στη Θεσσαλονίκη, ενισχύθηκαν στο 82%, συρρικνώθηκαν στο 14% και έμειναν σταθερές στο 4% των περιοχών, με τις υψηλότερες προσδοκώμενες τιμές να συναντώνται στο Βυζάντιο (1.750 ευρώ), στη Δόξα (1.666
ευρώ), στις 40 Εκκλησιές (1.445 ευρώ) και στο Ντεπώ
(1.422 ευρώ).
Οσον αφορά τα ενοίκια, στην Αττική αυξήθηκαν στο
71,8%, μειώθηκαν στο 23,9% και έμειναν σταθερά στο
4,3% των περιοχών, ενώ στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν
στο 86,8%, μειώθηκαν στο 7,9% και έμειναν σταθερές
στο 5,3% των περιοχών.
Η αύξηση των ζητούμενων τιμών αποδίδεται, ώς ένα
βαθμό, στην επιστροφή του κατοικείν λόγω της υγειονομικής κρίσης. «Τα διαμερίσματα επέδειξαν ανθεκτικότητα εν μέσω πανδημίας, δεδομένων των περιορισμών
που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις. Λόγω και της

τηλεργασίας, διαβλέπουμε μια στροφή των υποψήφιων αγοραστών σε παλαιότερα διαμερίσματα, τα οποία
ως πιο προσιτά, σε σχέση με μικρότερης παλαιότητας
ιδιοκτησίες, διαθέτουν μεγαλύτερη επιφάνεια, εξυπηρετώντας καλύτερα τις αυξημένες ανάγκες για απασχόληση από απόσταση», εξηγεί στην «Κ» ο Γιάννης
Ξυλάς, επικεφαλής της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών Geoaxis. Παρά τις αυξητικές τάσεις, η άνοδος
των ζητούμενων τιμών είναι αντίθετη με την επιδείνωση
των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας λόγω μέτρων
περιορισμού της COVID-19 αλλά και με τη συρρίκνωση
των ξένων επενδύσεων. Ενδεικτικά, το 2020 εκδόθηκαν
μόλις 403 άδειες διαμονής που συνδέονται με επένδυση
σε ακίνητα κατ’ ελάχιστον αξίας 250.000 ευρώ, μέσω
του προγράμματος «Χρυσή Βίζα», μέγεθος που είχε διαμορφωθεί σε 3.504 το 2019.

Έρχονται ανατροπές στην αγορά γραφείων

έα «ήθη κι έθιμα» θα πρέπει να αναμένονται το επόμενο διάστημα στην αγορά γραφείων, καθώς οι συνέπειες της πανδημίας
εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν δομικές αλλαγές στον
τρόπο που οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες τους. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της
διεθνούς εταιρείας Cushman & Wakefield, η οποία
δραστηριοποιείται και στην ελληνική αγορά μέσω της
Proprius, το μέλλον των κτιρίων γραφείων θα είναι
«υβριδικό», υπό την έννοια ότι προβλέπεται να επικρατήσει ένα μεικτό μοντέλο στέγασης.
Βάσει αυτού, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων, υπερδιπλάσιο σε σχέση με την περίοδο πριν από
την πανδημία, αναμένεται να εργάζεται κάποιες μέρες
της εβδομάδας από το σπίτι του. Αντιθέτως, ο αριθμός
εκείνων που εργάζονταν μέχρι σήμερα πλήρως από
το σπίτι τους δεν προβλέπεται να διαφοροποιηθεί και
θα παραμείνει σε μια αναλογία της τάξεως του 1/10.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία του
2019, μόλις 5,3% των εργαζομένων εργάζονταν από
το σπίτι. Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση
στην Ευρώπη, πίσω από τη Λετονία.
Ωστόσο, όπως απέδειξε η πανδημία, είναι εφικτό το
ποσοστό αυτό να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, κάτι
που σημειώνουν και στελέχη της αγοράς ακινήτων, με
βάση την εμπειρία τους από τα αιτήματα των χρηστών
των νέων κτιρίων που κατασκευάζονται. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πριν από την πανδημία, η υβριδική εργασία αφορούσε περίπου το 22% των εργαζομένων.
Μετά την πανδημία, το ποσοστό αυτό προβλέπεται να
αυξηθεί σε 58%, καθώς όλο και περισσότεροι θα περνούν κάποιες μέρες της εβδομάδας δουλεύοντας από
τον προσωπικό τους χώρο. Κατά κανόνα αυτό αναμένεται να συμβαίνει περίπου δύο φορές την εβδομάδα.
Οπως εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς, η μετάβαση
ενός σημαντικού ποσοστού των εργαζομένων σε αυτό

το μοντέλο εργασίας συνεπάγεται και σημαντικές μεταβολές στον τρόπο που εκμισθώνονται τα γραφεία.
Οπως τονίζει η έρευνα της Cushman, «η κουλτούρα
και η ευελιξία της βιομηχανίας ακινήτων θα αλλάξουν
ριζικά, καθώς οι οργανισμοί και οι ενοικιαστές απαιτούν
όλο και περισσότερες αλλαγές σε ετήσια βάση, έναντι μιας τυπικής πενταετούς ή δεκαετούς μίσθωσης».
Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, οι προτεραιότητες
στην τοποθεσία των γραφείων δεν θα αλλάξουν. Αντιθέτως, «η ευκολία πρόσβασης στο κτίριο γραφείων θα
είναι πιο σημαντική από ποτέ σε έναν υβριδικό κόσμο
όπου οι άνθρωποι βρίσκονται στο γραφείο λιγότερο
συχνά και αναζητούν περιβάλλοντα γραφείου για να
παρέχουν αυτό που δεν μπορούν να βιώσουν σε εργασία από απόσταση», σημειώνουν οι αναλυτές της
εταιρείας.
Αντίστοιχα, αυτού του είδους η ευελιξία αναφορικά με
την παρουσία στο γραφείο απαιτεί και μια πιο ενεργή

διαχείριση. Οπως προκύπτει από τη μελέτη, «χωρίς
προσεκτικό σχεδιασμό, οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως
με τυχαίο ή μη διαχειριζόμενο προγραμματισμό είναι
όλο και πιο απίθανο να συναντηθούν μεταξύ τους. Για
παράδειγμα, αν δύο άτομα, σε ένα χώρο εργασίας 500
ατόμων, εργάζονταν εξ αποστάσεως τρεις ημέρες την
εβδομάδα, οι πιθανότητες να βρίσκονται στο γραφείο
ταυτόχρονα θα ήταν 12%». Ακόμα κι αν ο αριθμός μειωθεί σε δύο ημέρες εργασίας εξ αποστάσεως, η πιθανότητα κοινής παρουσίας στον χώρο εργασίας για δύο
εργαζομένους δεν είναι μεγαλύτερη του 29%. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η έρευνα της Cushman πραγματοποιήθηκε μεταξύ ιδιοκτητών κτιρίων γραφείων αξίας της
τάξεως των 900 δισ. δολαρίων, ενώ οι χρήστες γραφείων που έλαβαν μέρος στη μελέτη αντιπροσωπεύουν
574 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα.
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Περιμένοντας τους ξένους
επενδυτές ακινήτων

• Το ελληνικό διαβατήριο κατατάσσεται στην όγδοη θέση
με πρόσβαση σε 184 χώρες

Μ

ε δύο σημαντικά όπλα αναμένεται να εισέλθει η Ελλάδα στη «μάχη» για την επιστροφή των ξένων επενδυτών ακινήτων,
έστω και αν αυτή αναμένεται να αναθερμανθεί για
τα καλά από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και μετά,
οπότε εκτιμάται ότι θα είναι ευκολότερη η μετακίνηση από χώρα σε χώρα. Τα δύο αυτά όπλα είναι, κατ’
αρχάς, το ισχυρό διαβατήριο που προσφέρει η χώρα
και, δευτερευόντως, η υψηλή θέση της (συγκριτικά με
άλλες χώρες που προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης) στον δείκτη ποιότητας εκπαίδευσης.
Το 2020, το πρόγραμμα χορήγησης αδειών παραμονής στους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα υπέστη
κατακόρυφη πτώση. Η πανδημία και η αδυναμία των
ενδιαφερόμενων επενδυτών να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες
αγοράς ακινήτου και έκδοσης άδειας παραμονής, εί-

Η

χαν ως αποτέλεσμα να εκδοθούν συνολικά 403 νέες
άδειες. Πρόκειται για αριθμό που αποτελεί πτώση της
τάξεως του 88,5%, σε σύγκριση με τις 3.504 άδειες
που χορηγήθηκαν το 2019, έτος-ρεκόρ για το πρόγραμμα Golden Visa. Από την αρχή του προγράμματος και μέχρι και το 2020, έχουν εκδοθεί συνολικά 8.011 άδειες. Με βάση τον ετήσιο δείκτη Henley
Passport Index για το 2021, το ελληνικό διαβατήριο
κατατάσσεται στην όγδοη θέση, καθώς προσφέρει
πρόσβαση σε 184 χώρες του κόσμου χωρίς την ανάγκη έκδοσης βίζας.
Ασφαλώς, για να λάβει κανείς διαβατήριο, θα πρέπει
να συμπληρώσει επτά συνεχόμενα έτη παραμονής
στη χώρα για τουλάχιστον έξι μήνες ετησίως. Μεταξύ
των χωρών της ευρύτερης περιοχής της νοτίου Ευρώπης, που επίσης προσφέρουν προγράμματα χορήγησης αδειών παραμονής σε πολίτες χωρών εκτός
Ε.Ε., η Ισπανία, η Μάλτα και η Ιταλία συναγωνίζονται

επάξια το ελληνικό διαβατήριο. Η Μάλτα κατατάσσεται μαζί με την Ελλάδα στην όγδοη θέση, ενώ το
ιταλικό και το ισπανικό διαβατήριο προσφέρουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 188 χώρες, τέσσερις περισσότερες. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται
για τρίτο διαδοχικό έτος το διαβατήριο της Ιαπωνίας,
το οποίο προσφέρει πρόσβαση σε 191 χώρες.
Θετική είναι όμως και η κατάταξη της χώρας σε μία
ακόμη λίστα, την οποία λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές από τρίτες χώρες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την
αξιοποίηση προγραμμάτων επενδυτικών μετανάστευσης, τύπου Golden Visa. Ο λόγος για την ποιότητα
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σε σχετική ανάλυσή
της, η εξειδικευμένη εταιρεία επενδυτικών προγραμμάτων μετανάστευσης Astons σημειώνει ότι η Ελλάδα προσφέρει ένα ιδιαίτερο ελκυστικό πακέτο προς
τους επενδυτές. Συγκεκριμένα, συνδυάζει ένα πρόγραμμα «χρυσής βίζας», με χαμηλό όριο επένδυσης

ύψους 250.000 ευρώ (από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, μαζί με εκείνα της Ελβετίας και της Τουρκίας),
αλλά και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Εξαιρώντας την Ελβετία, η Ελλάδα έχει το δεύτερο
ελκυστικότερο πακέτο, με τον δείκτη εκπαίδευσης να
είναι ο ένατος καλύτερος μεταξύ των 22 χωρών παγκοσμίως, που προσφέρουν και προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης. Μάλιστα, η χώρα μας βρίσκεται πάνω από άλλες χώρες της νοτίου Ευρώπης,
όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και Τουρκία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους Κινέζους
που έχουν επενδύσει στη χώρα μας, έχουν μετακινηθεί μαζί με την οικογένειά τους στην Ελλάδα κι έχουν
εγγράψει τα παιδιά τους στα ιδιωτικά διεθνή σχολεία
της Αθήνας, όπου το κόστος των διδάκτρων είναι ένα
κλάσμα του αντίστοιχου στη Σαγκάη ή στο Πεκίνο.

Μαγνήτης τα προάστια σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη
για όσους αναζητούν τώρα στέγη

εκτόξευση του χρόνου παραμονής στο σπίτι λόγω της πανδημίας και των καθολικών
lockdowns έχει στρέψει όσους αναζητούν
στέγη σε μεγαλύτερες κατοικίες, προκειμένου να είναι ευκολότερη η συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός
ενοίκων. Τη διαπίστωση αυτή, που εν μέσω καραντίνας έγινε πλήρως αντιληπτή από όσους εργάζονται
από απόσταση και έχουν μικρά παιδιά, επιβεβαιώνει η
έρευνα του ιστότοπου αγγελιών Spitogatos σχετικά με
τις πιο δημοφιλείς περιοχές του 2020 για αναζήτηση
κατοικίας προς ενοικίαση και πώληση σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

Διψήφια αύξηση

Ειδικότερα, η ζήτηση κατοικίας προς ενοικίαση, βάσει
των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο
του Spitogatos το 2020 έναντι του αντίστοιχου περυσινού έτους, καταγράφει διψήφιο ρυθμό αύξησης σε
περιοχές εκτός του Δήμου Αθηναίων, με τα σκήπτρα
να κρατούν το Σούνιο (+47%), τα Βίλια (+45%), η Κερατέα (+44%), τα Ανω Λιόσια (43%) και το Μαρκόπουλο (+42%).
Στη Θεσσαλονίκη, η αύξηση του ενδιαφέροντος για
ενοικίαση κατοικίας υπήρξε μικρή και παρατηρήθηκε
σε ελάχιστες περιοχές, που περιλαμβάνουν την Πυλαία
(+7%) και την Καλαμαριά (7%), ενώ η ζήτηση παρέμεινε σταθερή στην Τούμπα. Ωστόσο, με βάση τον αριθμό

αναζητήσεων για μίσθωση (όχι τον ρυθμό μεταβολής)
στην Αττική, στην κορυφή βρίσκεται η περιοχή Αμπελόκηποι-Πεντάγωνο, με την πεντάδα να συμπληρώνουν
το Παγκράτι, ο Νέος Κόσμος, η συνοικία ΚολωνάκιΛυκαβηττός και τα Πετράλωνα. Οσον αφορά την αγορά, πιο περιζήτητη περιοχή για αγορά σπιτιού το 2020
ήταν το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, ενώ τις περισσότερες
αντίστοιχες αναζητήσεις προσείλκυσαν οι Αμπελόκηποι-Πεντάγωνο, το Παγκράτι, το ιστορικό κέντρο και η
Κυψέλη. Κατά την έρευνα του Spitogatos, προκύπτει
ότι κατά τη διάρκεια του 2020 αυξήθηκε η δημοφιλία
των δυτικών προαστίων της Αττικής ως εξεταζόμενη
περιοχή για αγορά ακινήτου. Η ζήτηση δηλαδή ενισχύθηκε σημαντικά στη Νέα Φιλαδέλφεια (+35%), στις

Αχαρνές (+35%), στη Μεταμόρφωση (+34%), στο Ιλιον (+34%) και στο Καματερό (+33%).
Στη Θεσσαλονίκη, ταυτίζονται απόλυτα οι πιο δημοφιλείς περιοχές τόσο για ενοικίαση όσο και για αγορά
κατοικίας για το 2020. Αυτό σημαίνει πως το κέντρο
της πόλης και η Τούμπα βρίσκονται στην κορυφή των
προτιμήσεων τόσο των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών
όσο και των αγοραστών. Κατά αναλογία με την Αττική, όπου σημειώθηκε ενίσχυση της ζήτησης στα δυτικά προάστια, στη Θεσσαλονίκη οι περιφερειακοί δήμοι
προσείλκυσαν σημαντική ενίσχυση της ζήτησης, με το
Πανόραμα (+26%), τη Θέρμη (+25%), το Ωραιόκαστρο (+24%), τη Μίκρα (+23%) και τα Πεύκα (+22%)
να βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
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Στις 75.000 ευρώ
το μέσο δάνειο
το 2020

Α

Αντέχει η ζήτηση για ακίνητα
και στεγαστικά

• Με άνοδο των εκταμιεύσεων κατά 30% έκλεισε
το 2020 κόντρα στην πανδημία, παρότι η
οικονομία ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστή για
τουλάχιστον 4 μήνες

Σ

τους ρυθμούς της πανδημίας κινείται από τον περασμένο Μάρτιο η στεγαστική
πίστη ακολουθώντας τις συνθήκες
ακορντεόν που επικρατούν στην οικονομία μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.
Παρά τις δυσκολίες όμως, τα δάνεια
της κατηγορίας εμφανίζουν εντυπωσιακά σημάδια αντοχής. Μπορεί η άνοδος των εκταμιεύσεων που ξεκίνησε
από τα τέλη του 2018 να ανακόπηκε
στο πρώτο lockdown, άμεσα όμως η
αγορά επανήλθε και βρήκε ξανά ρυθμό μετά την άρση των περιοριστικών
μέτρων τον Μάιο. Οι τάσεις μάλιστα
παρέμειναν θετικές μέχρι και το δεύτερο γενικό απαγορευτικό στις αρχές
του περασμένου Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με στοιχεία από τις χορηγήσεις των τεσσάρων συστημικών
ομίλων το 2020 οι νέες εκταμιεύσεις
στεγαστικών δανείων έφτασαν τα 597
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
άνω του 30% σε σχέση με το 2019
(455 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι στο
παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται
μόνο τα αμιγώς στεγαστικά δάνεια και
όχι, για παράδειγμα, χορηγήσεις στο
πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Προοπτικές ανόδου

Η άνοδος αυτή, σύμφωνα με τραπεζικό στέλεχος, είναι ενδεικτική των
προοπτικών ενίσχυσης των εργασιών
στη στεγαστική πίστη και αύξησης
των συναλλαγών στην κτηματαγορά. Οπως σημειώνει «μόνο τυχαίο
δεν είναι το γεγονός πως τα μεγέθη
αυξήθηκαν σε μία περίοδο μεγάλης
αβεβαιότητας, κατά τη διάρκεια της
οποίας εφαρμόστηκαν μέτρα που
επηρεάζουν όχι μόνο τη δυνατότητα
μετακίνησης των πολιτών, αλλά και τη
λειτουργία τραπεζών, δικαστηρίων και
άλλων δημόσιων υπηρεσιών, π.χ. υποθηκοφυλακεία, που είναι απαραίτητες
για την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων».
Η ίδια πηγή εκτιμά πως οι νέες χρηματοδοτήσεις ενδεχομένως να προσέγγιζαν τα 750 εκατ. ευρώ εάν δεν
είχε ξεσπάσει η κρίση του κορωνοϊού.
Οπως περιγράφει, «η χρονιά ξεκίνησε
πέρυσι στο πρώτο δίμηνο με μεγάλο
για τα δεδομένα της εποχής αριθμό
αιτήσεων, σε συνέχεια των καλών επιδόσεων του 2019. Ωστόσο σχεδόν τα
πάντα πάγωσαν από τα μέσα Μαρτίου
και για περίπου δύο μήνες. Το καλοκαίρι καταγράφηκε εκ νέου άνοδος
των μεγεθών. Και τελικά η τάση αυτή
ανακόπηκε απότομα τον περασμένο
Νοέμβριο. Εκτοτε, οι χρηματοδοτήσεις και τα νέα αιτήματα υποχωρούν
με ρυθμό της τάξης του 30% σε σχέ-

ση με τα προ πανδημίας επίπεδα».
Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζει σχετικά
η ίδια πηγή, η ενίσχυση των μεγεθών
σε μια τόσο δύσκολη περίοδο δείχνει
τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει
η αγορά κατοικίας όταν επιστρέψουμε
σε μια κανονικότητα. Θεωρεί μάλιστα
ότι η ζήτηση για ακίνητα είτε για ιδιόχρηση είτε για επένδυση θα ανακάμψει σχετικά γρήγορα μετά το πέρας
της πανδημίας.
«Η αίσθησή μου είναι ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές αναμένουν το
πέρας της τρέχουσας κρίσης, για να
εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια
την επίδραση της ύφεσης στα εισοδήματά τους σε μεσοπρόθεσμη βάση,
προτού προχωρήσουν στην αγορά κάποιου ακινήτου» υποστηρίζει σχετικά.
Σημειώνει δε πως υποστηρικτικά στην
ενίσχυση των συναλλαγών θα λειτουργήσουν τόσο η αύξηση της καταθετικής βάσης κατά 10 δισ. ευρώ το 2020,
όσο και τα αυξημένα περιθώρια για
χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες,
στο σημερινό περιβάλλον φθηνής και
σχεδόν απεριόριστης ρευστότητας.
Γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση
Πρόσθετη ώθηση στη ζήτηση για ακίνητα και κατ’ επέκταση στεγαστικά
δάνεια, κατά τον ίδιο, αναμένεται να

δώσουν οι ακόλουθοι παράγοντες:
1. Η αύξηση των ενοικίων για κατοικίες στις αστικές περιοχές.
2. Η μεγάλη, παρά την άνοδο των
τελευταίων 2-3 ετών, απόσταση
των μέσων τιμών πώλησης από τα
προ του 2010 επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
3. Η πτώση των επιτοκίων δανεισμού και το λανσάρισμα ελκυστικών προγραμμάτων από τις τράπεζες.
4. Τα μηδενικά πλέον επιτόκια καταθέσεων που καθιστούν πιο ελκυστική την τοποθέτηση σε ακίνητα,
καθώς μέσω αυτής είναι δυνατή η
εξασφάλιση μιας ετήσιας απόδοσης της τάξης του 5% και άνω.
5. Η αναμενόμενη μετά την πανδημία άνοδος του τουρισμού και των
βραχυχρόνιων

μισθώσεων,

που

μπορεί να αυξήσει εκ νέου το ενδιαφέρον για αγορές και ανακαινίσεις μεταχειρισμένων ακινήτων,
με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

ρκετά πιο συνειδητοποιημένοι και πιο
προσεκτικοί σε σχέση με το παρελθόν
είναι όσοι υποβάλλουν τα τελευταία
τρία χρόνια αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Μόνο
τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως το 2020 το
80% των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
εγκρίθηκε από τις τράπεζες. Οι υποψήφιοι αγοραστές διαθέτουν στην πλειονότητά τους ένα
σημαντικό μέρος του τιμήματος για το ακίνητο
που τους ενδιαφέρει και δηλώνουν στην Εφορία
εισοδήματα επαρκή για την ομαλή αποπληρωμή
του δανείου που ζητούν.
Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των
τραπεζών, το μέσο ποσοστό χρηματοδότησης
επί της αξίας του ακινήτου διαμορφώθηκε πέρυσι στο 60%. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες
συμμετείχαν στην αγορά με ποσοστό 40%, παρότι η ίδια συμμετοχή τους θα μπορούσε να πέσει ακόμη και στο μισό, στο 20%. Ετσι, το 2020
η μέση αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν με
τραπεζική χρηματοδότηση διαμορφώθηκε στα
επίπεδα των 125.000 ευρώ και το μέσο δάνειο
στις 75.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι υποψήφιοι
δανειολήπτες επιθυμούν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, για να μειώσουν τόσο το κόστος
χρηματοδότησης όσο και το ρίσκο που αναλαμβάνουν. Η στρατηγική περιορισμού του κινδύνου
ερμηνεύει και τη στροφή των δανειοληπτών σε
προγράμματα σταθερού επιτοκίου για διάστημα
5 έως 30 ετών, τα οποία πλέον έχουν υποχωρήσει σημαντικά, στην περιοχή του 3%-4%.
Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, πάνω από τα
μισά δάνεια δίνονται με σταθερό επιτόκιο, ενώ
περίπου στο 1/3 των συνολικών εκταμιεύσεων
το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια
εξόφλησης. Με τον τρόπο αυτό, ο δανειολήπτης
γνωρίζει εκ των προτέρων το ακριβές ύψος των
δόσεων που θα κληθεί να πληρώσει για την εξυπηρέτηση του χρέους του.
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Το στεγαστικό πρόβλημα της Ισπανίας

σκηνοθέτης Πάβλο Θέρδα ήρθε από
τη Χιλή στη Μαδρίτη για σπουδές και
αμέσως έμεινε έκπληκτος από το
πόσο υψηλά ήταν τα ενοίκια στην Ισπανία και μάλιστα για τόσο μικρά διαμερίσματα. "Οι άνθρωποι
εδώ ζουν σε πολύ στενό χώρο" παρατηρεί. Μάλιστα όταν έψαχνε σπίτι δεν μπορούσε να πιστέψει
ότι υπήρχαν σπίτια με εξαιρετικά μικρά δωμάτια...
ακόμη και χωρίς παράθυρα. Στη συνέχεια σταδιακά άρχισε να συνειδητοποιεί πόσοι εργάζονται
στην Ισπανία κάτω από επισφαλείς συνθήκες
αλλά και πόσοι δεν έχουν άδεια παραμονής και
δυσκολεύονται να βρουν αξιοπρεπή στέγη.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το μέσο ετήσιο
καθαρό εισόδημα μιας ισπανικής τετραμελούς οικογένειας είναι περίπου κατά 20.000 ευρώ χαμηλότερο από το αντίστοιχο εισόδημα μιας γερμανικής οικογένειας. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι
τιμές των ενοικίων δεν είναι πολύ χαμηλότερες
απ' ό,τι στη Γερμανία, σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Magazyne. Όταν ο Πάβλο Θέρδα
έφτασε στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο του 2019,
ένα στούντιο στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας κόστιζε μεταξύ 650 και 900 ευρώ τον
μήνα. Αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ εν μέσω πανδημίας. Για τον ίδιο το ποσό αυτό ήταν απλησίαστο.
Έτσι πέρασε όλη την περίοδο του lockdown, από
τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο, σε ένα δωμάτιο 6 τ.μ.
με ενοίκιο 350 ευρώ τον μήνα.

Αυστηροί περιορισμοί

"Το να ζεις υπό δύσκολες συνθήκες είναι κάτι που
σε αλλάζει, ειδικά σε περίοδο πανδημίας” αναφέρει ο Πάβλο Θέρδα. Στην Ισπανία οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. 0 αριθμός
των νέων κρουσμάτων παραμένει υψηλός, με
εντονότερο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν οι φτωχότερες, πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.
Σε τέτοιες περιοχές πολλοί εργάζονται σε νοσοκομεία, γηροκομεία ή εστιατόρια και δεν έχουν
δυνατότητες τηλεργασίας. Πολλοί άνθρωποι σε

που εγείρεται είναι πώς όλες αυτές οι επιχειρή-

σεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν να πληρώνουν
τις επαγγελματικές μισθώσεις.

"Προβλήματα στο σύστημα"

"Υπάρχουν, θεωρώ, προβλήματα στο ισπανικό σύστημα" εκτιμά ο Πέδρο Αβέγια, ειδικός σε θέματα

ακινήτων από το Πανεπιστήμιο ΙΕ της Μαδρίτης.

Όπως παρατηρεί, τα ακίνητα στα αστικά κέντρα
έχουν γίνει απλησίαστα τα τελευταία χρόνια. Θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν
περισσότερες κοινωνικές κατοικίες σε ακίνητα

του δημοσίου. Την ίδια ώρα πολλά διαμερίσματα

παραμένουν άδεια προς πώληση στις μεγαλουπόλεις. Πρόκειται για ένα κατάλοιπο της χρημα-

τοπιστωτικής κρίσης που έπληξε την Ισπανία τα
προηγούμενα χρόνια. Εξαιτίας της πανδημίας τα
άδεια διαμερίσματα αναμένεται να αυξηθούν.

Το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα της Ισπανίας

Πολλοί αναρωτιούνται τι πήγε λάθος στη διαχείριση
της πανδημίας στην Ισπανία και γιατί οι συνέπειες της
ήταν τόσο δραματικές. Τα περισσότερα προβλήματα
όμως, όπως τα υψηλά ενοίκια, προϋπήρχαν του
κορωνοϊού
φτωχές περιοχές εργάζονται παράνομα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορούν
να πάρουν άδεια, ακόμη κι αν βγουν θετικοί στον
κορωνοϊό.
Το πρόβλημα της έλλειψης στέγης στα κέντρα
ισπανικών πόλεων είναι παλιό, και εντάθηκε ακόμη περισσότερο εξαιτίας των τουριστικών μισθώσεων τύπου Airbnb, όπως συνέβη και στο Βερολίνο. Η Βαρκελώνη στην Καταλωνία, που δεχόταν
έως και 30 εκατομμύρια τουρίστες τη χρονιά προ
πανδημίας έχει θέσει ορισμένους περιορισμούς
στις βραχυχρόνιες μισθώσεις για τουριστικούς

To Brexit προκαλεί προβλήματα
για κατασκευαστικές εταιρείες

Ν

έοι εμπορικοί περιορισμοί στην μετά το Brexit εποχή αύξησαν το κόστος ανταλλακτικών και πρώτων υλών για τα δύο τρίτα των μικρών βρετανικών κατασκευαστικών
εταιρει¬ών σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Reuters και η πλειοψηφία ανέ-

φερε κάποιο είδος διαταραχής. Σημειώνεται πως στην έρευνα της South West Manufacturing
Advisory Service (SWMAS) συμμετείχαν σχεδόν 30 επιχειρήσεις. Περίπου το 65% των εταιρειών
ανέφεραν υψηλότερο κόστος και το 54% δήλωσε ότι είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την
εξαγωγή αγαθών στην ΕΕ. Περίπου το ένα πέμπτο των εταιρειών πίστευαν ότι θα μπορούσαν
να κερδίσουν από πελότες που επέστρεψαν στη Βρετανία από την ΕΕ. Η βρετανική κυβέρνηση
δήλωσε ότι πολλές από τις δυσκολίες αυτές είναι βραχυπρόθεσμες και την περασμένη εβδομάδα
ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 20 εκατομμύρια λίρες (27,7 εκατομμύρια δολάρια) για να βοηθήσει
τις μικρές εταιρείες να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Περαιτέρω περιορισμοί πρόκειται
να τεθούν σε ισχύ αργότερα αυτό το έτος.

σκοπούς. Τώρα θέτει περιορισμούς και στην αύξηση των ενοικίων, κάτι βέβαια που δεν ισχύει σε
άλλες ισπανικές περιοχές.
Ωστόσο και στην Καταλωνία παρατηρούνται περιστατικά παράνομων μισθώσεων ή αθέμιτων συμφωνιών ενοικίασης. Στο μεταξύ και στην Καταλωνία η κατάσταση έχει χτυπήσει πάλι κόκκινο λόγω
κορωνοϊού. Η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε την
προηγούμενη εβδομάδα νέα αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Τα ξενοδοχεία σταματούν να δέχονται
επισκέπτες, ενώ μπαρ και εστιατόρια παραμένουν κλειστά για δύο εβδομάδες. Ένα ζήτημα

συνοδεύεται επίσης από το γεγονός ότι το κόστος διαβίωσης δεν είναι πολύ χαμηλότερο από
το αντίστοιχο της Γερμανίας. Ειδικά στα αστικά
κέντρα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο. "Η

Μαδρίτη είναι ακριβή σε σχέση με άλλες μεγα-

λουπόλεις, όπως το Παρίσι ή η Μόσχα" αναφέρει
ο Πάβλο Θέρδα, ο οποίος έχει ζήσει και εργαστεί
σε πολλά μέρη του κόσμου. Όπως εκτιμά, αν και η

Ισπανία είναι μια ασφαλής χώρα, ωστόσο και εδώ
βλέπει κανείς άστεγους και ζητιάνους. Θεωρεί
μάλιστα ότι η Ισπανία θα μπορούσε να επεκτείνει

τις κατοικημένες περιοχές προς την ύπαιθρο για
να αποσυμφορηθούν τα αστικά κέντρα. Η τόνωση της ισπανικής υπαίθρου θα ήταν πράγματι μια

εναλλακτική, εκτιμά από την πλευρά του ο Πέδρο
Αβέγια, αλλά μάλλον όχι εν καιρώ πανδημίας...

Κι αυτό διότι τα περίπου 300 κρεβάτια εντατικής
ανά 100.000 κατοίκους στην Ισπανία (στη Γερμα-

νία είναι 800) βρίσκονται κυρίως στις μεγαλουπό-

λεις: στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο,
τη Βαλένθια και τη Σεβίλλη.

Μειώνονται τα ενοίκια στην Ευρώπη

Τ

ην τάση στη μείωση των τιμών στα ενοίκια καταγράφει σχετική έρευνα του Housing
Anywhere σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τιμές ενοικίασης έχουν μειωθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις σύμφωνα με τον τελευταίο διεθνή δείκτη ενοικίου, με τα αποτελέσματα της
απαγόρευσης ταξιδιού που σχετίζεται με τον κορωνοϊό, κάτι που ξεκίνησε να καταγράφεται οπό τα
μέσα Μαρτίου, και πλέον αποκαλύπτεται πλήρως. Πάντως, οι μικρότερες μειώσεις στις τιμές ενοικιάσεως καταγράφονται σε πόλεις που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από την πανδημία. Σύμφωνα με την
έρευνα, η Βαρκελώνη και το Βερολίνο ήταν μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων που σημείωσαν πτώση
σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Τις μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές ενοικίασης όλων
των πόλεων καταγράφουν οι ιταλικές πόλεις. Στο Τορίνο της Ιταλίας καταγράφεται μείωση 7,8% σε
επίπεδο τριμήνου και 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και στην Φλωρεντία κατά
4,6%. Στο Μιλάνο, τα ενοίκια για τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου μειώθηκαν κατά -7,8% το 2ο
τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4,6% σε σύγκριση με το δεύτερο
τρίμηνο του 2019. Στο Βερολίνο η μείωση για το 2ο τρίμηνο του 2020 είναι στο 3,5% σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό.
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ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΣΟ

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης

Τ

ο ποσό των 3.850 ευρώ παρέδωσε στο
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς. Η τελετή επίδοσης της
επιταγής πραγματοποιήθηκε στο Καραϊσκάκειο
Ίδρυμα την Πέμπτη 11 Φεβρουάριου, παρουσία του

Α
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διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Δημήτρη Αλετράρη, της προέδρου του δ.σ. του Καραϊσκάκειου
Ιδρύματος δρος Πόπης Κανάρη, του διευθυντή του
Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ Σπύρου Σπύρου και
του διευθυντή του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος δρος
Παύλου Κωστέα. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν

από τις εγγραφές στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού
ΓΣΟ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε φέτος σε virtual
εκδοχή από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2020, με τους δρομείς να ζουν παράλληλα
τη χαρά της προσφοράς τρέχοντος για αυτόν τον
ιερό σκοπό.

"Leptos Adonis Beach Villas" – Βραβευμένη
πολυτέλεια δίπλα στη θάλασσα

ν ονειρεύεστε να
αποκτήσετε
μια
υπερσύγχρονη,
παραθαλάσσια κατοικία σε
μια από τις πιο προνομιούχες
τοποθεσίες στην Πάφο, τότε
το Adonis Beach Villas της
Leptos Estates είναι η τέλεια
επιλογή.
Χτισμένο σύμφωνα με τα
υψηλότερα πρότυπα και με
προσοχή στη λεπτομέρεια, το
Adonis Beach Villas θα σας
κόψει την ανάσα από τη στιγμή
που θα το αντικρίσετε. Αυτές
οι πολυτελείς παραθαλάσσιες
κατοικίες διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, όμορφα διαμορφωμένους κήπους, χώρους
μπάρμπεκιου για δείπνο στην
ύπαιθρο, μεγάλες βεράντες,
εκτεταμένους
εξωτερικούς
χώρους και φινιρίσματα τελευταίας τεχνολογίας που ορίζουν

την μοντέρνα κομψότητα του
έργου.
Το Adonis Beach Villas βραβεύτηκε πρόσφατα από τα
Ευρωπαϊκά Διεθνή Βραβεία
Ιδιοκτησίας. Έλαβε δύο βαθμούς αριστείας στις κατηγορίες: "Ανάπτυξη Κατοικιών"
και "Ιδιωτική Κατοικία Εσωτερικών Κατοικιών", τα οποία
αποτελούν μια πραγματική
αντανάκλαση της δέσμευσης
ολόκληρης της ομάδας της
Leptos Estates, επιτεύγματα
για τα οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι. Αποδεικνύει ότι δεν
επαναπαυόμαστε ποτέ στις
δάφνες μας, αλλά συνεχίζουμε να αναβαθμιζόμαστε όταν
πρόκειται για το σχεδιασμό
των σπιτιών μας, προσέχοντας
μέχρι και την μικρότερη λεπτομέρεια.

Πλατφόρμα
"Delfi Analytics"
για ακίνητα σε
Κύπρο-Ελλάδα

Η

Delfi Partners and Company ανακοίνωσε τη δημιουργία της νέας, καινοτόμας πλατφόρμας συλλογής και ανά-

λυσης δεδομένων "Delfi Analytics". Στόχος είναι η

δημιουργία μιας κεντρικοποιημένης βάσης δεδο-

μένων για την αγορά ακινήτων σε Ελλάδα & Κύπρο
καθώς και η δημιουργία ενός κόμβου ψηφιακής

καινοτομίας και πολυεπίπεδης ανάλυσης της κτηματαγοράς. Η πλατφόρμα Delfi Analytics (https://

delfianalytics.com/) βασίζεται στη συλλογή πολύ
μεγάλων όγκων δεδομένων και στην ανάλυσή

τους χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα
επιχειρηματικής ανάλυσης που αφορούν την ελληνική και κυπριακή κτηματαγορά. Βασικός σκοπός

είναι η υποστήριξη στη λήψη σωστών, έγκυρων

και έγκαιρων αποφάσεων, η ελαχιστοποίηση της
αβεβαιότητας και η ανάδειξη πολύτιμων πληροφοριών. Παράλληλα, μέσα από το τμήμα ερευνών,

παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της
ελληνικής και κυπριακής κτηματαγοράς μέσω της

εκπόνησης ad-hoc ερευνών. Η υπηρεσία απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές,
εταιρείες αλλά και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων παρέχοντας υψηλού

επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το τμήμα
ερευνών της Delfi Analytics κυκλοφόρησε report

στο οποίο παρουσιάζονται οι τάσεις που επικράτησαν στην Ελληνική αγορά ακινήτων το 2020, με

ιδιαίτερη αναφορά στις ξένες επενδύσεις αλλά και
στο πρόγραμμα για τη χρυσή βίζα.

Δ

ίπλα στους πελάτες της και την κυπριακή κοινωνία συνεχίζει να βρίσκεται η
AstroBank διατηρώντας τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου Νέων
Στεγαστικών Δανείων, το οποίο, βάσει απόφασης
του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.
Το Σχέδιο καλύπτει δάνεια μέχρι €300.000, με
σκοπό την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας
για ιδιοκατοίκηση ενώ μέρος του δανείου δύναται
να περιλαμβάνει την αγορά οικοπέδου. Το Σχέδιο
δεν καλύπτει δάνεια για ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας και δάνεια για αγορά ή ανέγερση
ακινήτου για χρήση ως εξοχικό, ως επένδυση ή
ως επαγγελματική στέγη. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για όλα τα δάνεια είναι το κυμαινόμενο
Euribor 6 μηνών, με κατώφλι το μηδέν (0), πλέον
περιθώριο.

Οικόπεδα προς πώληση
στο Limassol Greens

Το θέρετρο βρίσκεται δίπλα στην
παραλία του Lady’s Mile, στη Λεμεσό

Η

Επιδότηση
επιτοκίου από
την AstroBank

εταιρεία Lanitis Golf Public Co Ltd
προχωρεί στην πώληση ενός προκαθορισμένου αριθμού οικοπέδων, για περιορισμένη χρονική περίοδο, σε δυνητικούς αγοραστές
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και να κτίσουν
τη δίκιά τους κατοικία, είτε βάσει των προσωπικών
τους δεδομένων και προδιαγραφών στο Limassol
Greens, το νέο project που βρίσκεται σε εξέλιξη
στη Λεμεσό. Τοποθετημένα στη βορειοανατολική
πλευρά του έργου, τα εν λόγω οικόπεδα αποτελούν
μια ελκυστική επενδυτική επιλογή και μια ευκαιρία
για απόκτηση κατοικίας στη μεγάλη κοινότητα του
πιο φιλόδοξου οικιστικού θέρετρου γκολφ και σπα
στην Κύπρο, το Limassol Greens. Το θέρετρο βρίσκεται δίπλα στην αμμώδη παραλία του Lady’s Mile,
ενώ προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και σε ιδιωτικά σχολεία. To Limassol Greens
γειτνιάζει επίσης με το με-γαλύτερο καζίνο-θέρετρο
της Μεσογείου, ενώ η Μαρίνα Λεμεσού, το σημείο
- ορόσημο της πόλης, αλλά και το κοσμοπολίτικο
κέντρο της απέχουν μόλις 10 λεπτά, οδικώς.Ένα
από τα πιο πρωτότυπα στοιχεία του έργου, το οποίο
έχει σχεδιαστεί από τον Lucciano Mazza, Director
of Hospitality Design του διεθνούς αρχιτεκτονικού
γραφείου HKS, είναι το γεγονός ότι αποτελεί το
πρώτο έργο που αφορά οικιστικό θέρετρο γκολφ
και spa, το οποίο αναπτύσσεται σε πόλη, προσφέροντας έτσι μια καταπράσινη όαση με πολλαπλά
περιβαλλοντικά οφέλη. Καταλαμβάνοντας συνολική
έκταση 1,4 εκατομμυρίων τ.μ., το έργο Limassol
Greens θα περιλαμβάνει ένα γήπεδο γκολφ 18
οπών διεθνών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο

clubhouse, 500 επαύλεις και 250 διαμερίσματα, η
ανάπτυξη των οποίων θα διαχωριστεί σε διαφορετικές χρονικές φάσεις.

Περιλαμβάνει παράλληλα, εμπορικές εγκαταστάσεις, όπως καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς επίσης κέντρο ευεξίας με εξωτερική πι-

σίνα, εγκαταστάσεις σπα, γυμναστήριο, υπαίθριους

χώρους για γιόγκα και διαλογισμό, γήπεδα τένις και
καλαθόσφαιρας, ποδηλατοδρόμους, παιδότοπους,

υπαίθριο αμφιθέατρο καθώς και ένα πλούσιο βοτανόκηπο. "Έχουμε πετύχει να δημιουργήσουμε

ένα απροσδόκητα καταπράσινο τοπίο, ένα γαλήνιο,
χαλαρωτικό σκηνικό που απέχει μόλις λίγα λεπτά
από τη γεμάτη ενέργεια και ολοζώντανη κουλτού-

ρα του κέντρου της πόλης της Λεμεσού, και πολύ
κοντά στη θαυμάσια ακτογραμμή με τις ατέλειωτες
αμμουδερές παραλίες και τα κρυστάλλινα γαλανά
νερά", δήλωσε ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Limassol Greens, Γιώργος Γεωργίου.

To Limassol Greens αναπτύσσεται από την Lanitis
Golf Public Co Ltd ενώ τις πωλήσεις του έργου ανέλαβε αποκλειστικά η Cybarco. Για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εν λόγω
οικοπέδων επικοινωνήστε στο 25 820511 ή/και
80005030 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@limassolgreens.com.

Για γενικές πληροφορίες αναφορικά με το έργο επι-

σκεφθείτε την ιστοσελίδα https://limassolgreens.
com/

Ως ανώτατο περιθώριο επιτοκίου ορίζεται, βάσει
Σχεδίου, το 2,25%. Από το συνολικό επιτόκιο, το
Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί μέχρι 1,50%
για τα πρώτα τέσσερα χρόνια του δανείου. Η
AstroBank καθιστά το Σχέδιο όχι μόνο ελκυστικό, αλλά ακόμα πιο ωφέλιμο για το κοινωνικό
σύνολο και την κυπριακή οικονομία, ενισχύοντας
το περαιτέρω με επιπρόσθετα ωφελήματα που
συμπεριλαμβάνουν:
• Προνομιακό επιτόκιο: Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως του προφίλ του δανείου, να
δανειστούν με περιθώριο που αρχίζει από 1,80%.
• Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα: Η AstroBank προσφέρει εκπτώσεις στα ασφάλιστρα κατοικίας
ύψους 50% για τον πρώτο χρόνο και 25% για τον
δεύτερο χρόνο, για ασφάλιση κατοικίας μέσω
της Atlantic Insurance.
• Πρόωρη εξόφληση: Στην περίπτωση που ο
πελάτης επιθυμεί να εξοφλήσει το δάνειο του
νωρίτερα, θα μπορεί να το κάνει χωρίς έξοδα
πρόωρης αποπληρωμής. Αναγνωρίζοντας τις
προκλήσεις που συνεχίζει να δημιουργεί η πανδημία covid-19, η AstroBank επαναλαμβάνει την
ετοιμότητά της να στηρίξει ενέργειες που συμβάλλουν στη ενίσχυση της κοινωνίας και της κυπριακής οικονομίας.

Ακίνητα
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ - Μάρτιος 2021

Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
με φωτογραφίες μόνο με Π100
Θέλετε να προβάλετε το ακίνητο που πουλάτε με φωτογραφία
Στείλτε μας τη φωτογραφία του ακινήτου (σπίτι,διαμέρισμα, κτίριο, εξοχικό κ.λπ) με σύντομο κείμενο
Φαξ 22342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy
Αρμενίας 23Β, Γρ. 101, Στρόβολος ΤΤ 2003, Στρόβολος

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

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

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ

Ακίνητα
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ν#18842

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

1 υ/δ διαμ. € 1,000 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31263
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 3
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15845
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16441
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος ημι-υπόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16670
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#17335
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#17336
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#18044
2 υ/δ διαμ. € 550 Αγλαντζιά ισόγειο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18766
2 υ/δ διαμ. € 580 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18832
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net

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
2 υ/δ διαμ. € 800 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#38664
2 υ/δ διαμ. € 800 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#39395
2 υ/δ διαμ. € 650 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16295
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 750 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18555
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 600 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#16394
3 υ/δ διαμ. € 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
3 υ/δ διαμ. € 700 Στρόβολος 1 όροφο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#18042
3 υ/δ 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
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
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 1,700 Λευκωσία 1 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#29959
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 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30390
4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 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
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
5 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Στρόβολος 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19737

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
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

Τηλ
22452040
Ν#34130
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www.c21broker.net

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30665
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 1,200 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35206
3 υ/δ σπίτι € 1,500 Ψιμολόφου κήπο,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#32561
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ
22452040
www.c21broker.net
Ν#18123
4 υ/δ σπίτι € 6,000 Έγκωμη κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20780
ΝΕΟ

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
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

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

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

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

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

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

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

ΟΙΚΙΕΣ

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

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

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
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4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Ανάγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38832
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
ΝΕΟ
4 υ/δ σπίτι € 4,500 Λακατάμεια
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16806
5 υ/δ σπίτι € 6,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18812
5 υ/δ 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

μένα 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
ΝΕΟ

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

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

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

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

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 €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 επιπλω-

σπίτια προς ενοικίαση 3-4 υπν. με αυλή,
περιοχές Στρόβολο, Ακρόπολη, Δασούπολη, Λατσιά.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
από πελάτη του γραφείου μας Γεωργικό
Τεμάχιο στην επαρχεία Λευκωσίας από
20,000τμ - 40,000τμ. Να διαθέτει πρόσβαση σε δρόμο και νερό. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ
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
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Ακρόπολη 31 χρονών €110000 «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
1. CITY GATES -DASOUPOLI ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΕΤΙΡΕ
Πωλείται ΜΟΝΑΔΙΚΟ διαμέρισμα 3ων
υπνοδωματίων ΡΕΤΙΡΕ 150 Μ2 στην Δασούπολη , στην οδό Βίτσι . Παράδοση
σε 2 μήνες . Είναι διαμέρισμα ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζεται από υψηλές
κατασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνο-

λογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, διπλά
από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου
Λευκωσίας - Λεμεσού .
Τιμή πώλησης: €370,000 + VAT ΜΕ 2
ΚΑΛΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘMΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/apartments/citygates-a/
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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
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

2. CITY GATES -DASOUPOLI
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην Δασούπολη , στην οδό Βίτσι . Παράδοση σε 2 μήνες με σύνολο
καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση, διπλά από την έξοδο του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού
Τιμή πώλησης: €255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/apartments/citygates-a/

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

3. Green Park – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
Πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων σε προνομιούχα περιοχή ,στην οδό Κίμωνος 15 , δίπλα από
το Πάρκο/Δάσος Ακαδημίας. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α . ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση αλλά και μια πολύ καλή
επένδυση με υψηλές αποδόσεις.
Τιμή πώλησης: Starting from 199,000 +
VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/apartments/greenpark/

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

4. EVRIPIDES – RIK AREA 6 ΤΡΙΑΡΙΑ
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην, στην περιοχή ΡΙΚ οδό Ευριπίδου. 3οροφο κτίριο με 6 διαμερίσματα
και Παράδοση σε 6 μήνες με σύνολο
καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση , διπλά από την έξοδο του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού
.
Τιμή πώλησης: €255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/reale s t a t e - d e v e l o p m e n t / ap a r t m e n t s /
evripides/
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. € 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. € 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.

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

2 υ/δ διαμ. € 148,000 Αγλαντζιά
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37915
2 υ/δ διαμ. € 149,000 Λατσιά 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36908
2 υ/δ διαμ. € 150,000 Τσέρι 2 όροφο, a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18143
2 υ/δ διαμ. € 150,000 Λακατάμεια
ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38602
2 υ/δ διαμ. € 150,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38603
2 υ/δ διαμ. € 152,000 Αγλαντζιά 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39080
2 υ/δ διαμ. € 155,000 Άγιος Δομέτιος
3 όροφο, a/c, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35450
2 υ/δ διαμ. € 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
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#25989
2 υ/δ διαμ. € 167,000 Στρόβολος 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#16295
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
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 440,000 Λευκωσία
10 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38026
3 υ/δ διαμ. € 93,000 Παλλουριώτισσα 2 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32881
3 υ/δ διαμ. € 121,000 Λευκωσία
7 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33290
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 136,000 Παλλουριώτισσα 4 όροφο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37345
3 υ/δ διαμ. € 150,000 Στρόβολος 3
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#29535
3 υ/δ διαμ. € 150,000 Λευκωσία 2 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34488
3 υ/δ διαμ. € 160,000 Λευκωσία 1 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#33477
3 υ/δ διαμ. € 165,000 Στρόβολος 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#17813
3 υ/δ διαμ. € 174,000 Λακατάμεια
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36974
3 υ/δ διαμ. € 175,000 Λευκωσία 4 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32388

ΟΙΚΙΕΣ
1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2
και εξωτερικούς καλυμμένους χώρους
και βεράντες στα 32m2 σε προνομιούχα
περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από την
Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 3 μήνες. Μοντέρνο
σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές και
τεχνικές προδιαγραφές ,τεχνολογία και
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α.
Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση , βρίσκεται σε
ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο.

Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/limniluxury-houses/limni-40-41-house-1/
2. LIMNI HOUSE 5
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4
Υπνοδωματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με
εσωτερικό χώρο στα 225m2 , εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνομιούχα περιοχή
στον Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη
του Μαγκλή και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 6 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με
υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό για
ιδιοκατοίκηση , βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο πρασίνου και τον
ποταμό Πεδιαίο.
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/limniluxury-houses/limni-5/
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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 σπίτι € 81,000 Τεμβριά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39673
3 υ/δ σπίτι € 146,500 Λυθροδόντας
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39906
ΝΕΟ

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 195,000
Καϊμακλί κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32165

3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ σε 3/4 οικοπέδου, 4 Υπνοδωματίων
με άνετους χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης και roof garden με
πανέμορφη θέα το πράσινο. Μοντέρνες
κατοικίες με υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκονται
στην περιοχή ΓΣΠ και είναι ιδανικές για
ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά
ζευγάρια που ψάχνουν ήσυχες περιοχές
για να ζήσουν.
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/
alexandroupoli-houses/

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

ΝΕΟ

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

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
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

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 € 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 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.
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Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36401
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
ΝΕΟ
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 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 € 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 € 530,000
Δάλι κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#14960
3 υ/δ σπίτι € 650,000 Άγιος Δομέτιος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35684
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 750,000
Λατσιά συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30064
4 υ/δ σπίτι € 113,000 Παλαιομέτοχο
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39781
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 125,000
Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29772
4 υ/δ σπίτι € 279,000 Λακατάμεια
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39408
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 285,000 Τσέρι
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38383

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 286,000
Λακατάμεια Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38386
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 286,000
Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39043
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 289,000
Τσέρι κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29704
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 292,000 Λατσιά καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39407
ΝΕΟ

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

Ν#39676

c21broker.net Ν#17909

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

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

ΝΕΟ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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
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
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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
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 περιο-
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χές 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

καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35418
ΝΕΟ
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
ΝΕΟ
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

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 6,500 Άγιος
Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35420

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

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

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

3 υ/δ διαμ. € 4,000 Παρεκκλησιά
Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ

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
ΝΕΟ

6 υ/δ σπίτι € 6,000 Λεμεσός ιδιωτική
πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31615
6 υ/δ σπίτι € 6,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35208
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18627
ΝΕΟ

7 υ/δ σπίτι € 15,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36896
8 υ/δ σπίτι € 5,500 Άγιος 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
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
Γραφείο στην περιοχή Αγ.Αθανάσιος
100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,500 Code: 981642,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Αγίας Τριάδας ,
130τ/μ
κ/χ,κουζίνα,
πάρκινγκ,wc,
€1,950 Code: 971024. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Νεκτάριος ,
180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γραφεία, παρκινγκ, κουζίνα, 1 wc, 2 a/c €1,800
Code:970225.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας
250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο,8 διαχωρισμένα
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δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 parking, κουζίνα, αποθήκη,5 wc, €4,000 Code:93606.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο ,400 τ/μ
κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000
Code:796863.
Τηλ.25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος,
1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code:801345.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λιμάνι ,360τμ
κ/χ, 2wc , κουζίνα, a/c, parking, €1200
Code:808008.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι, 405τμ
κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία
€1800 Code:10726. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Βιομ. Περιοχή Αγ.
Συλάς, 1500τ/μ κ/χ, κουζίνα, τριφασικό
ρεύμα, επίπεδο, πρόνοια για συναγερμό, ράμπα, 700τμ καλ/χωρ. Εξωτερικά
της αποθήκης.€5000 Code:9283.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στο Κέντρο Λεμεσού, 180τ/μ
κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc, παρκινγκ
€1,200 Code:795891. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στην Λεμεσό 260τ/μ κ/χ,
2 επίπεδα, με 2 w/c, κουζίνα, €2,200
Code:795892.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στην περιοχή Ομονοίας
150τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, αποθήκη, 1w/c,
κουζίνα,
€1,300,
Code:851906.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 Λεμεσός 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39256
1 υ/δ διαμ. € 80,000 Αρακαπάς 1 όρο-

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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

Ακίνητα
Μάρτιος 2021

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

Πώληση Ύψωνα Λεμεσός (Υπο κατασκευή) Κωδικός 2-455
Όμορφη ημιανεξάρτητη οικία 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια περιοχή του Δήμου
Ύψωνα. Η οικία διαθέτει εσωτερικό χώρο
τα 152 τ.μ. με επιπλέον 15 τ.μ καλυμμένο χώρο στάθμευσης, 16 τ.μ καλυμμένη
βεράντα, και 65 τ.μ ακάλυπτης βεράντας.
Το κυρίως δωμάτιο προσφέρει En-Suite.
Η οικία θα περιλαμβάνει φωτοβολταικό
σύστημα. Το οικόπεδο είναι 186 τ.μ. Η
ενδεικτική περίοδος παράδοσης είναι
την άνοιξη του 2022. Ενεργειακή κλάση Α. Το ακίνητο υπόκειται σε Φπα. Τιμή
285,000 Ευρώ. Πληροφορίες: SPM Land
& properties Ltd
99 355005

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

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

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 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

φο, 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

ΝΕΟ

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
Προς πώληση Ρετιρέ Διαμέρισμα δύο
υπνοδωμάτια με Θέα και Roof garden Άγιος Αθανάσιος Λεμεσός. Κωδικός 2-447
Μοντέρνο διαμέρισμα δυο υπνοδωματίων στον τρίτο όροφο πωλείται σε
κτήριο υπό κατασκευή στην περιοχή του
Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό. Διαθέτει απρόσκοπτη θέα πόλης/θάλασσας,
WC Guest, παρκινγκ και αποθήκη. Το διαμέρισμα διαθέτει δικό του πανέμορφο
Roof top μεγέθους 45 τ.μ. Οι Εσωτερικοί
χώροι είναι 82 τ.μ και η Βεράντα 24 τ.μ
Παράδοση έργου: Τελευταία τριμηνία
του 2022. Ενεργειακής κατηγορίας Β+.
Τιμή 265,000+Φπα. Το ακίνητο υπόκειται σε Φπα. Πληροφορίες: SPM Land &
properties Ltd
99 355005
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
Πώληση νεόδμητη οικία Παρεκκλησιά
Λεμεσός (δεν εχει ΦΠΑ). Κωδικός 2-400
Νεόδμητη πολυτελές οικία 3 υπνοδωματίων βρίσκεται στο χωριό Παρεκκλησιά,
και είναι χτισμένη σε 470 τ.μ. οικόπεδο.
Διαθέτει μια τεράστια αυλή με ιδιωτική πισίνα, και στο σπίτι υπάρχουν ηλεκτρικές
συσκευές, κλιματιστικά, και σύστημα συναγερμού. Το μέγεθος του σπιτιού είναι
175 τ.μ. Βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή και
κοντά σε όλες τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει
ΦΠΑ καθώς θεωρείται μεταπώληση. Ηλικία κτηρίου 2 ετών. Τιμή: 350,000. Ενεργειακή κατηγορία Β
Πληροφορίες: SPM Land & properties Ltd
99 355005

ΝΕΟ

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

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

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

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια
117 τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπεδα, τίτλος, 2 w/c, € 160,000, Code:914200,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο Απ.Ανδρέας, 272τ/μ. κ/χ, 6 w/c,
1 κουζίνες, 2 επίπεδα , 15 γραφεία διαχωρισμένα, τίτλο, parking Code:823606
€270,000 25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Αγίου Ανδρέου,
192τ/μ. κ/χ, 3 επίπεδα, 4 wc, a/c VRV,
τίτλο, 11 γραφεία, reception. €550,000,
Code: 812171 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΝΕΟ

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
ΝΕΟ

Κτήριο στη περιοχή Άγιος Νικόλαος,
271τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, διαθέτει 13
wc, τίτλο, κουζίνα, αποθήκη, 1 διαμέρισμα, a/c, €477,000 , Code:852298,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο Λεμεσό 1240τ/μ κ/χ, 5 επίπεδα, 5 καταστήματα + 4 Διαμερίσματα
τριών υπνοδωματίων, 8 parking , διαθέτει τίτλο Code: 836810 €950,000
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ,2 επίπεδα, τίτλος €640,000 , Code:8874
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ

Ακίνητα
Μάρτιος 2021

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

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Τερσεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16238
2 υ/δ διαμ. € 650 Λάρνακα 2 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38595
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 Λειβάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38280

όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39847

γειο, 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

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
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
ΝΕΟ
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.&
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

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

1 υ/δ διαμ. € 70,000 Τερσεφάνου 1

3 υ/δ διαμ. € 140,000 Ορόκλινη ισό-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΝΕΟ

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
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31288
3 υ/δ σπίτι € 102,000 Ορμίδεια κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39869
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 160,000
Λάρνακα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37448
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 185,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29322
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 250,000
Κίτι καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36902
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 260,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20920
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#20794
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 350,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26312
3 υ/δ μεζονέττα € 420,000 Ορόκλινη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#22186
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 535,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30855
4 υ/δ σπίτι € 71,000 Ορά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39745
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 169,000 Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35349

34

δίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#25414
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 330,000 Αλαμινός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37040
4 υ/δ σπίτι € 350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#20901
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 390,000
Λάρνακα κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#40093
ΝΕΟ

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,800,000 Ξυ-
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λοφάγου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27108
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 180,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26427
5 υ/δ 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
ΝΕΟ

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#14469
6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 340,000
Λειβάδια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39443

κλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16140
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

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35760
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

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
ΝΕΟ

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

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

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

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

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

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

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
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 Κού-

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
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

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 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 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

3 υ/δ σπίτι € 360,000 Πέγεια ιδιωτική
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

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
ΝΕΟ

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

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,750 Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#12568

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

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
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

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

γειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26678

ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28115

ΟΙΚΙΕΣ

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

ΝΕΟ

1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000
Αγία Νάπα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35506
2 υ/δ σπίτι € 110,000 Βρυσούλες κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28129
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 130,000
Λιοπέτρι κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-

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

κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.

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
ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι € 4,850,000 Αγία Νάπα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35155
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 265,000 Άχνα
συσκευές, a/c, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26311
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 330,000 Άχνα

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20846
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 500,000 Δερύνεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ

22452040

www.c21broker.net

Ν#28139
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
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.

• 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

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

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.

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

Προκατασκευασμένα Σπίτια Στα Μέτρα σας, Με τον Δικό Σας Σχεδιασμό,

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

• Μονάρια, Δυάρια Και Τριάρια Σπιτάκια
• Καφετέριες Μεταφερόμενες Και Street Food

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.

Με Άριστα Υλικά ΑΑΑ και Οικονομικές Λύσεις Για Όλους
Για Πληροφορίες: 96703544/99699887
A.P.T Metal Construction Ltd

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων στον πρώτο όροφο με A/C και θέρμανση. Βεράντα
μπροστά και πίσω 100 τ.μ. στις Φοινικούδες – Λάρνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Άκης 99832000
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Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. : 212 1059 699 / 211 0129 770
email: estate@vstamoulis.gr

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

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

από 3 Υ/Δ (1 μάστερ), 2 μπάνια, wc,
δωμάτιο υπηρεσίας με μπάνιο, τρεις μεγάλους χώρους υποδοχής, ανεξάρτητη
κουζίνα, αποθήκη, δρύινα δάπεδα, κλιματισμό, διπλά τζάμια και πόρτα ασφαλείας, 4.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα 105 τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής
2008, επι του περιφερειακού Λυκαβηττού, με θέα στον λόφο. Αποτελείται από
ενιαίο χώρο υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με
πάσο, 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc, αποθήκη και
1 θέση στάθμευσης. Ακόμη, διαθέτει
κεντρικό κλιματισμό, συναγερμό, δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια και ηλεκτρικά ρολά, πόρτα
ασφαλείας, αυτονομία θέρμανσης με
φ/α και boiler. Το διαμέρισμα βρίσκεται
σε πολυκατοικία 3 οροφοδιαμερισμάτων, 1.250€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ανακαινισμένο οροφοδιαμέρισμα 150 τμ, 2ου ορόφου, σε ήσυχη γειτονιά, κοντά σε σχολεία, αγορά
και μετρό Αγ.Παρασκευής. Αποτελείται
από 3 Υ/Δ (το 1 με τζάκι), μπάνιο, wc,
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα,
παρκινγκ πιλοτής, αυτονομία θέρμανσης,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακό και μεγάλες
περιμετρικές βεράντες με ανοιχτή θέα,
850€, STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email
: estate@vstamoulis.gr
ΦΙΛΟΘΕΗ - Πολυτελής μεζονέτα 295
τμ, 1ου και 2ου ορόφου (τελευταίων
ορόφων), ολικά ανακατασκευασμένη,
μοντέρνας αρχιτεκτονικής, κοντά στο
πέτρινο περίπτερο. Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει εντυπωσιακό χώρο υποδοχής
με τζάκι, μεγάλη κουζίνα, 2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας και 2 μπάνια. Ο 2ος
όροφος αποτελείται από μεγάλο καθιστικό με τζάκι και open plan κουζίνα, 3
Υ/Δ, μπάνιο και βεράντα 70 τμ με bbq.
Η οικία διαθέτει αυτονομία θέρμανσης
με φ/α, πόρτα ασφαλείας, κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια και ηλεκτρικά ρολά, κλιματισμό, συναγερμό, boiler,
αποθήκη 10 τμ και 2 θέσεις πάρκινγκ,
5.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr

Φιλικής Εταιρείας 61Α, Χαλάνδρι 15232
210 7212284, 698 6439698
eee@epsilonteam1.gr
www.epsilonteam1.blogspot.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι,
85 τ.μ., 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο,
1 Κουζίνα, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking,
Έτος κατασκευής: 1978, Κατάσταση:
Καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια,
Σίτες, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται
Κατοικίδια, Διαμπερές, Προσόψεως,
Φωτεινό, Γωνιακό, Κήπος, Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός:
Δυτικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Σχολείο,
Τιμή: 200.000€.
Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 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€.
Αρχοντικό Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα,
Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 215 τ.μ., 1
Επίπεδο, 1ος Όροφος, 7 Δωμάτια, 4
Υ/Δ , Δωμάτιο Υπηρεσίας, 1 Μπάνιο,
1 WC, 1 Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Ξύλινα, Έτος κατασκευής:
1947, Κατάσταση: Χρήζει Ανακαίνισης,
Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Αποθήκη 20
τ.μ., Ψηλοτάβανο, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, Φυσικό Αέριο Θέρμανση,
Προσανατολισμός: Νοτιοανατολικός,

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

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

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

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

