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Βρείτε ΤΩΡΑ
το ακίνητο της
αρεσκείας σας
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Ακριβότερο κατά 23%
το κόστος στέγασης
στη Λευκωσία σε σχέση
με τη Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 22

Η πανδημία
«πάγωσε»
τη ζήτηση 		
για ακίνητα

Σελ. 24

Αρνητικό
ρεκόρ σε τιμές
και ενοικίαση
ακινήτων

ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25
Κατρακυλούν
οι τιμές ακινήτων
στη Ν. Υόρκη

Σελ. 3
◗ Ανοδική πορεία είχαν οι
υποθήκες τον Φεβράρη

ΔΕΙΚΤΗΣ WiRE INDEX
◗ Πτώση στις τιμές
ακινήτων και ενοικίων
Σελ. 11
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 			
ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
◗ Πολύ ψηλότερο 		
το στεγαστικό επιτόκιο
στην Κύπρο

◗ Το κόστος ζωής στην Κύπρο είναι
φθηνότερο σε σχέση με χώρες της Ε.Ε.
λονίκη. Το μηνιαίο ενοίκιο για
ένα επιπλωμένο διαμέρισμα
85 τ.μ. σε ακριβή περιοχή της
Λευκωσίας είναι 840 ευρώ,
ενώ το αντίστοιχο στη Λεμεσό 1152 ευρώ.
Γενικά το κόστος ζωής σε

Λευκωσίας και Λεμεσό είναι
ακριβότερο σε σχέση με την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Αντίθετα, φθηνότερο κατά
πολύ είναι το κόστος ζωής
στην Κύπρο σε σχέση με πολλές χώρες της Ε. Ένωσης.

Σελ. 7
ΔΕΙΚΤΗΣ Κ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ
◗ Προτιμούν να ζουν σε
διαμερίσματα οι Κύπριοι

Περισσότερα σελ. 4

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 285%
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ

Οι Κύπριοι κινούν
την αγορά ακινήτων

O

Ι ΚΎΠΡΙΟΙ, με βάση και τα στοιχεία
για τις πωλήσεις ακινήτων κινούν
την αγορά ακινήτων. Αυτό αποδεικνύεται από τη
θεαματική αύξηση που είχαμε τον Απρίλη,
η οποία έφτασε το 285% σε
σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα
του 2020 και ιδιαίτερα την αύξηση στη Λευκωσία που έφτασε το 503%. Σ’ ό,τι αφορά το
πρώτο τετράμηνο του 2021 είχαμε τη θεαματική αύξηση του 28%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Σελ. 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αύξηση ενδιαφέροντος
για απόκτηση ακινήτου

N

ΕΑ δεδομένα διαμόρφωσε η πανδημία
στον τομέα της στέγασης. Σύμφωνα με τα
σχετικά δεδομένα, αύξηση του ενδιαφέροντος για απόκτηση ακινήτου και μικρή άνοδο στις
τιμές τους ήταν τα χαρακτηριστικά του τομέα των
ακινήτων στην περίοδο της πανδημίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν παράγοντες
της αγοράς, η πανδημία έχει επηρεάσει τον αριθμό των πωλήσεων ακινήτων, αλλά δεν φαίνεται να
έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις τιμές.

Σελ.12

΄Ολες οι ΜΕΓΑΛΕΣ
ευκαιρίες
είναι Ε∆Ω !

ΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΞΟΧΙΚΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

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

Σελ. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
◗ Συνεχίζει να είναι
ασφαλής η επένδυση
στα ακίνητα

Σελ. 19
◗ Εγκρίθηκε από 		
το Υπουργικό 			
το σχέδιο «Οικία»
Σελ. 20
◗ Ρήξη ΕΤΕΚ – Δήμων για
τις πολεοδομικές άδειες
ISSN 1986-2881

A

ΚΡΩΣ αποκαλυπτικά
είναι τα στοιχεία της
διεθνούς πλατφόρμας
expatistan.com για το κόστος
ζωής και στέγασης στην Κύπρο, την Ευρώπη και γενικά
σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία,
το κόστος στέγασης στη Λευκωσία είναι κατά 23% ακριβότερο σε σχέση με τη Θεσσα-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

άποψη
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Ακίνητα

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ
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περιεχόμενα

Το κόστος στέγασης
ΆΚΡΩΣ ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία
που παραθέτει η διεθνής πλατφόρμα
expatistan.com για το κόστος ζωής και
στέγασης σε χώρες της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το κόστος στέγασης στη Λευκωσία είναι ακριβότερο κατά 23% σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
Σ΄ ό,τι αφορά το κόστος ζωής, αυτό είναι
φθηνότερο στην Κύπρο, σε σχέση με χώρες της ΕΕ. Σημαντικά είναι και τα στοιχεία για τη στέγαση την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με αυτά, στην Κύπρο
παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος
για απόκτηση στέγης.
Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην
κάνουμε αναφορά στη σημαντική αύξηση
285% που είχαμε παγκύπρια στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλη.
Τα σκήπτρα συνεχίζει να κρατεί η Λευκωσία, ενώ φαίνεται από τα στοιχεία ότι αυτή
την περίοδο, είναι οι Κύπριοι που κινούν
την αγορά ακινήτων.

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 3
Σύμφωνα με τον νέο Δείκτη Τιμών Πώλησης
και Ενοικίασης WiRE INDEX. Πτώση στις τιμές
ακινήτων και ενοικίων.

Σελ. 22
•Η
 PIMCO πουλάει ξενοδοχεία σε νησιά.
•Φ
 οροαπαλλαγές με φυσικά πρόσωπα για
«λίφτινγκ» ακινήτων.

Σελ. 25
• Κατρακυλούν οι τιμές ακινήτων στη Ν. Υόρκη.
• «Καμπανάκι» από ΚΕΤ για την καθυστέρηση στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Σελ. 4
Σύμφωνα με τη διεθνή πλατφόρμα expatistan.
com. ακριβότερο κατά 23% το κόστος στέγασης στη
Λευκωσία σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.

Σελ. 23
Η πανδημία «πάγωσε» τη ζήτηση για ακίνητα.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Σελ. 7
Δείκτης Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας.
Προτιμούν να ζουν σε διαμερίσματα οι Κύπριοι.
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Μειωμένος ΕΝΦΙΑ για
χιλιάδες ιδιοκτήτες
λόγω χαμηλότερων
εισοδημάτων

Το γραφείο του μέλλοντος
στη Σιγκαπούρη

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σελ. 24
• Αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα σε τιμές και
ενοικίαση κατοικιών.
• Αυξάνεται η ζήτηση για μεγαλύτερες, αλλά
φθηνότερες κατοικίες.

Σελ. 6
Οι Κύπριοι κινούν την αγορά ακινήτων.
Άρθρο του Θ. Πολυβίου.

χρηστικά

Σελ. 26
• Σχέδιο «Ηρακλής» για κόκκινα δάνεια του ΟΧΣ
• Λάρνακα: Οι ένοικοι του Metropolis Mall
• Aristo 2021 με ευκαιρίες για αγορά ακινήτων
• Altamira: Οικιστικά οικόπεδα και χωράφια

ιστορίες ρετρό

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

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22408731
Τηλεομοιότυπο: 22303838
kydlo@dls.moi.gov.cy

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

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

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

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

Το Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο
της Κίνας
Ένα από τα ψηλότερα κτήρια
του Πεκίνου, ύψους 230 μέτρων, είναι και το πιο αμφιλεγόμενο της πόλης. Το κτήριο
είναι κενό στο κέντρο του, ενώ
ουσιαστικά πρόκειται για δυο
κτήρια που μοιάζουν να γέρνουν το ένα προς το άλλο ενώ
συνδέονται μεταξύ τους με μια
πλατφόρμα σε σχήμα γωνίας.
Όταν παρουσιάστηκαν τα σχέδια του κτηρίου έντεκα χρόνια πριν, οι αντιδράσεις ήταν έντονες, ενώ οι ντόπιοι το
αποκαλούν «υπερμέγεθες μποξεράκι». Σχεδιαστές του
κτηρίου είναι ο Ολλανδός Rem Koolhaas και ο Γερμανός
Ole Scheeren.

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

«The Longaberge», Νιούαρκ, Οχάιο, Η.Π.Α.
Το κτήριο που μοιάζει με ένα τεράστιο καλάθι ανήκει
στην εταιρεία Longaberger, η οποία κατασκευάζει ξύλινα καλάθια… κανονικού μεγέθους. Τα κεντρικά γραφεία

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 Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής:
Τηλ.:22409531, Φαξ.: 22409575

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά από
τότε που οι άνθρωποι έμεναν σε καλύβες και η φαντασία
των δημιουργών τους έχει ξεπεράσει κάθε τι τετριμμένο.

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

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

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

Τρελοί αρχιτέκτονες, περίεργα κτήρια!

Το κτήριο που
χορεύει, Πράγα,
Τσεχία
Τη «χορευτική πρόσοψη» του κτηρίου, αποτελούν 99 τσιμεντένια
πάνελ, το καθένα διαφορετικού σχήματος και
διαστάσεων. Το άκρως
νεωτεριστικό σχέδιο των Vlado Milunic και Frank Gehry
δέχτηκε έντονες κριτικές αφού φαινομενικά έδειχνε να
μη συνάδει με τη μπαρόκ και art nouveau αισθητική της
Πράγας, αλλά πια θεωρείται έργο τέχνης που κοσμεί την
πόλη. Οι δε ντόπιοι το αποκαλούν «Fred & Ginger».

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454
Τηλ.: 22401900 Φαξ.: 22668607
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Σε σχέση με τον Γενάρη.
Ανοδική πορεία είχαν οι
υποθήκες του Φεβράρη.

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

της εταιρείας έχουν
το σχήμα του δημοφιλέστερου
προϊόντος τους, που είναι
το «Medium Market
Basket», το οποίο
υψώνεται σε 7 ορόφους, ενώ τα χερούλια του καλαθιού ζυγίζουν γύρω στους 150 τόνους και έχουν ειδικό σύστημα
θέρμανσης για την αποτροπή φθοράς τους από τον
πάγο, τους χειμερινούς μήνες.
Το «ανάποδο» σπίτι, Terfens, Αυστρία
Στο χωριό Terfens, στα δυτικά της Αυστρίας, οι Πολωνοί
αρχιτέκτονες Irek Glowacki και Marek Rozhanski έχτισαν
το «ανάποδο»
σπίτι. Το σπίτι
δεν κατοικείται,
τουλάχιστον
μέχρι να αλλάξει ο νόμος της
βαρύτητας και
είναι τουριστικό
αξιοθέατο
και
ίσως και ο μοναδικός λόγος που είναι γνωστή η κοινότητα του Terfens. Ακόμα και το εσωτερικό του σπιτιού είναι
αναποδογυρισμένο!
Το Atomium των
Βρυξελών, Βέλγιο
Το Atomium, μπορεί
σήμερα να μην εντυπωσιάζει σαν σύλληψη και σαν κατασκευή,
αλλά όταν χτίστηκε το
1958 κατάφερε να ταράξει τα νερά της αρχιτεκτονικής. Ο υπεύθυνος μηχανικός
του κτηρίου ήταν ο André Waterkeyn. Αναπαριστά την κυψελίδα ενός κρυστάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη κατά 165
δισεκατομμύρια φορές.

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

ΚΥΠΡΟΣ

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

ΑΘΗΝΑ

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

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ WiRE INDEX

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΗΚΩΝ - 2021

Πτώση στις τιμές
ακινήτων και ενοικίων

Π

ΤΩΣΗ, τόσο στις τιμές πώλησης σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, όσο και στις
τιμές ενοικίασης, καταγράφει Νέος
Δείκτης Τιμών Πώλησης και Ενοικίασης ακινήτων για την κυπριακή αγορά ακινήτων.
Πρόκειται για τον δείκτη WiRE Index
τον οποίο δημιούργησε η WiRE FS
με στόχο να παρέχει σε όλους τους
ενδιαφερόμενους μια καλύτερη εικόνα για τις τάσεις των τιμών και
των ενοικίων. Τα αποτελέσματα του
δείκτη «WiRE Index» θα παρουσιάζονται σε τριμηνιαία βάση.
Αναλυτικότερα, οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 0,5%
το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020,
των εμπορικών ακινήτων κατά 5,3%,
των αποθηκών κατά 4,5%, των γραφειακών χώρων 1,0%, των παραθεριστικών διαμερισμάτων 1,2% και
των παραθεριστικών σπιτιών 3,2%.
Οι τιμές των σπιτιών αυξήθηκαν
κατά 1,5%.
Όπως εξηγεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE FS, Παύλος Λοΐζου,
η μεγάλη σχετικά πτώση που παρατηρείται στις τιμές για αποθηκευτικούς χώρους ενδεχομένως να
είναι παροδική, αφού το τελευταίο
διάστημα καταγράφεται αύξηση της
ζήτησης από εταιρείες διαχείρισης

(-3,2%), και τα παραθεριστικά σπίτια (-5.4%). Αντίθετα, μικρή αύξηση
καταγράφηκε σε σχέση με τα σπίτια
(2,6%), τις αποθήκες (0,7%), και τα
παραθεριστικά διαμερίσματα (0,1%).
«Και στην περίπτωση των ενοικίων,
τα ευρήματα είναι σχετικά αναμενόμενα λόγω των συνθηκών οικονομικής αστάθειας. Η μικρή αύξηση των
ενοικίων για σπίτια, ενδεχομένως να
οφείλεται στο ότι οι όποιοι ενοικιαστές, μετά από ένα χρόνο περιορισμών, προτιμούν να ενοικιάζουν κατοικίες παρά διαμερίσματα ώστε να
έχουν εξωτερικό χώρο. Σημειώνεται
όμως ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας
ακόμα δεν έχουν γίνει ορατές παντού,
λόγω του σύντομου σχετικά χρονικού
διαστήματος», εξηγεί ο Π. Λοΐζου.

μεταφορών, καθώς και άλλες εμπορικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει τα κανάλια πωλήσεων τους μέσω
διαδικτύου. «Αναμένουμε επίσης ότι
οι τιμές για τα παραθεριστικά ακίνητα θα ανακάμψουν σύντομα καθώς
όσο υποχωρεί η πανδημία τόσο θα
αυξάνεται η ζήτηση γι’ αυτά τα ακίνητα από ξένους αγοραστές οι οποίοι δυσκολεύονται να επισκεφτούν
το νησί». Πιο δύσκολη φαίνεται
πως θα είναι η επάνοδος των τιμών
των εμπορικών ακινήτων (καταστημάτων) σε θετικά πρόσημα, αφού
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η αγορά χρειάζεται περισσότερο
χρόνο για να επανέλθει μιας και οι
καταναλωτές περνούν περίοδο επαναπροσδιορισμού των αγοραστικών
προτεραιοτήτων, του τρόπου ζωής
και του τρόπου που πραγματοποιούνται οι αγορές , προσθέτει ο Παύλος Λοΐζου.
ΤΑ ΕΝΟΊΚΙΑ
Όσον αφορά τα ενοίκια, σε ετήσια
βάση αρνητικά κινήθηκαν τα διαμερίσματα (-0,6%), τα εμπορικά
καταστήματα (-6,4%), τα γραφεία

Ο ΔΕΊΚΤΗΣ
Ο δείκτης έχει δημιουργηθεί αναδρομικά από το 40 τρίμηνο του 2009 και
καταγράφει την τριμηνιαία αλλαγή
στις τιμές πώλησης και ενοικίασης
ανά επαρχία όλων των τύπων ακινήτων, δηλαδή διαμερισμάτων, οικιών,
καταστημάτων, γραφείων, παραθεριστικών διαμερισμάτων και παραθεριστικών οικιών. Συνολικά καταγράφονται οι τιμές και τα ενοίκια για 54
περιοχές και υποπεριοχές και παρατίθενται τα συγκεντρωτικά στοιχεία
ανά επαρχία και τύπο ακινήτου.
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132
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ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΓΕΝΑΡΗ

Ανοδική πορεία είχαν οι
υποθήκες τον Φεβράρη

ΑΝΟΔΙΚΉ πορεία είχαν οι υποθήκες μέσα στον
περασμένο Φεβράρη σε σχέση με τον Γενάρη.
Συνολικά έφτασαν τα 243.590.841 ευρώ γακίνητα
σε σχέση με 199.153.619 (για 1076 ακίνητα) τον
περασμένο Γενάρη. Από τις πόλεις ξεχωρίζουν οι
υποθήκες σε Λευκωσία και Λεμεσό.
Στη Λευκωσία είχαμε τον Φεβράρη 530 υποθήκες ακινήτων συνολικής αξίας 77.124.337 ευρώ,
σε σχέση με 427 υποθήκες αξίας 64.187.126
ευρώ τον Γενάρη.
Στη Λεμεσό, τον Φεβράρη είχα 250 υποθήκες συνολικής αξίας 76.553.802 ευρώ, σε σχέση με 329
υποθήκες συνολικής αξίας 65.796.918 ευρώ.
Τις λιγότερες υποθήκες σε αξία, τον Φεβράρη τις
είχαμε στην Πάφο. Ανήλθαν στα 22.112.231 ευρώ.
Αναλυτικά οι υποθήκες και η αξία τους φαίνονται
καθαρά στον πίνακα που δημοσιεύουμε σε διπλανή στήλη.

Reg.No. 544/70E

Ευκαιρίες για αγορά οικοπέδων στη Λεµεσό
2683

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

19281

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

2768

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

19282

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

4828

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

19283

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

Εμπορικό Οικόπεδο επι του κυρίου Δρόμου Λεμεσού - Πλατρών

19284

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

19285

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

19287

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

19289

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

19290

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

19291

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

19292

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

19295

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

19302

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

19360

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

19364

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

19365

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

19366

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

19367

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

19369

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

19372

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

19380

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

8953

998m2 με Σ/Δ 90% €600,000 + ΦΠΑ.
9975

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

13308

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

16874

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

17053

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

18100

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

18195

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

18398

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

18809

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

18970

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

19125

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

19203

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

19224

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

19265

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

19266

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

19279

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

19280

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

www.lemesosestates.com
Πληροφορίες: 7000 8050
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Ακριβότερο, κατά 23%, το κόστος στέγασης
στη Λευκωσία, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη

A

ΚΡΙΒΟΤΕΡΟ κατά 23% είναι το κόστος
στέγασης στη Λευκωσία, σε σχέση με τη
Θεσσαλονίκη.
Γενικά το κόστος ζωής σε Λευκωσία και Λεμεσό
είναι ακριβότερο σε σχέση με την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.
Τα παραπάνω εξάγονται από έρευνα που διενήργησε η διεθνής πλατφόρμα expatistan.com όπου
υπολογίζονται τα οικογενειακά έξοδα στις πόλεις
της Κύπρου, σε σχέση και με τις πόλεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και γενικά ολόκληρου του
κόσμου.
Ειδικά στο θέμα των ενοικίων η πλατφόρμα αναφέρει ότι το μηναίο ενοίκιο για ένα επιπλωμένο
διαμέρισμα 85 τ.μ. σε ακριβή περιοχή της Λευκωσίας είναι 840 ευρώ. Το μηνιαίο ενοίκιο για επιπλωμένο διαμέρισμα 85τ.μ. σε μια μέση περιοχή είναι
590 ευρώ.
Στη Λεμεσό το μηνιαίο ενοίκιο για επιπλωμένο διαμέρισμα σε ακριβή περιοχή είναι 1152 ευρώ, ενώ
σε κανονική περιοχή 844 ευρώ.
Σ’ ό,τι αφορά το κόστος ζωής, σε σύγκριση με άλλες πόλεις, στη Λεμεσό θεωρείται κατά 47% φθηνότερο από το Λονδίνο, ενώ στη Λευκωσία 48%.
Με βάση πάντα τα στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας expatistan.com. τα εκτιμώμενα μηνιαία
έξοδα για οικογένεια τεσσάρων ατόμων στη Λευ-

Φθηνότερο το κόστος
ζωής στην Κύπρο σε σχέση
με χώρες της Ε. Ένωσης
κωσία υπολογίζονται σε €2.815 και για ένα άτομο
€1.234. Το κόστος ζωής στη Λευκωσία είναι 9%
ακριβότερο από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και κατά
6% σε σύγκριση με την Αθήνα.
Στην ιστοσελίδα σημειώνεται ότι το κόστος της
στέγασης είναι ακριβότερο κατά 23% στη Λευκωσία, σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και της ψυχαγωγίας κατά 4%. Αναφέρει, επίσης, ό,τι θα χρειαστεί
κάποιος τουλάχιστον €2.749 στη Λευκωσία για να
διατηρήσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο που μπορεί να
έχει με €2.600 στην Αθήνα. Θα χρειαστεί κάποιος
τουλάχιστον €1.751 στη Λευκωσία για να διατηρήσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο που μπορεί να έχει με
€1.600 στη Θεσσαλονίκη.
ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΜΕΣΌ – ΛΆΡΝΑΚΑ
Η πλατφόρμα expatistan αναφέρει ότι, στη Λεμεσό, τα εκτιμώμενα μηνιαία έξοδα για οικογένεια
4 ατόμων υπολογίζονται σε €3.000 και για ένα
άτομο €1.495. Αναφέρει ότι το κόστος ζωής στη
Λεμεσό είναι 12% ακριβότερο από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και κατά 8% σε σύγκριση με την Αθήνα.
Σημειώνει ότι θα χρειαστεί κάποιος τουλάχιστον
€1.784 στη Λεμεσό για να διατηρήσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο που μπορεί να έχει με €1.600 στη
Θεσσαλονίκη.
Στη Λάρνακα, οι εκτιμώμενες μηνιαίες δαπάνες
για οικογένεια τεσσάρων ατόμων είναι €2.652 και
για ένα άτομο €1.092. To κόστος ζωής στη Λάρνακα είναι κατά 6% ακριβότερο από ότι στη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί κάποιος
τουλάχιστον €2.020 στη Λάρνακα για να διατηρήσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο που μπορεί να έχει
με €1.900 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την
expatistan, το κόστος ζωής στην Λάρνακα είναι
στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτό της Αθήνας.
ΦΘΗΝΌΤΕΡΗ Η ΚΎΠΡΟΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΕ
Σε σύγκριση με άλλες πόλεις, το κόστος ζωής
στη Λεμεσό θεωρείται κατά 47% φθηνότερο από
το Λονδίνο. Το κόστος ζωής στη Λευκωσία είναι
φθηνότερο κατά 48% σε σύγκριση με τη βρετανική πρωτεύουσα. To κόστος ζωής στη Λευκωσία
είναι κατά 39% φθηνότερο σε σύγκριση με το
Παρίσι και η Λεμεσός είναι φθηνότερη κατά 38%.
Tο κόστος ζωής στη Λεμεσό είναι κατά 10% φθηνότερο σε σχέση με τη Μαδρίτη. H πλατφόρμα
αναφέρει ότι το κόστος ζωής στη Λεμεσό είναι
φθηνότερο σε σύγκριση με το 46% των πόλεων

Ενοίκιο ή δόση δανείου, νερό, ρεύμα κ.ά
στον οικογενειακό προϋπολογισμό

ΥΠΆΡΧΟΥΝ πολλά ζευγάρια στην Κύπρο που έχουν προχωρήσει σε δανειακή σύμβαση για να μπορέσουν να αποκτήσουν το σπίτι τους και κάθε μήνα
πληρώνουν δόση. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που αντί για δόση
πληρώνουν ενοίκιο, όπως σε όλο τον κόσμο. Στα ετήσια έξοδα του σπιτιού
περιλαμβάνονται τα τέλη αποχευτικού, τα οποία καθορίζονται με βάση την
εκτιμημένη αξία του σπιτιού, όπως έχει κοστολογηθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Επιπλέον, στα ετήσια έξοδα περιλαμβάνονται
τα τέλη σκυβάλων, το ύψος των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον δήμο
ή την κοινότητα διαμονής. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος αποστέλλονται ανά δίμηνο. Το κόστος εξαρτάται από την κατανάλωση, γεγονός
που καθορίζεται και από τα μέλη μιας οικογένειας καθώς και τις ηλεκτρικές
συσκευές. Ο λογαριασμός του νερού είναι επίσης ανά δίμηνο. Το ποσό καθορίζεται από τη χρήση και την περιοχή, αν δηλαδή μια οικογένεια διαμένει
σε δήμο ή κοινότητα. Στα μηνιαία έξοδα, πρόσθεσε τη σταθερή τηλεφωνία
και το internet και τα κινητά τηλέφωνα κάθε μέλους. Ένα σημαντικό έξοδο
για μια οικογένεια είναι το ποσό που δαπανεί στο σούπερ μάρκετ, το οποίο
εξαρτάται από τη διατροφή, αν δηλαδή καταναλώνει περισσότερο κρέας,
αν τρώνε βιολογικά προϊόντα και τι ηλικίας είναι τα παιδιά.
Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα ενός ζευγαριού, επιλέγει κατά
στη Μέση Ανατολή (6 από τις 13) και φθηνότερο
από το 56% των πόλεων στον κόσμο (113 από τις
203). Το κόστος ζωής γενικά στην Κύπρο είναι
φθηνότερο από ό,τι στο 44% των χωρών της Μέσης Ανατολής (4 στις 9) και πιο ακριβό από ό,τι
στο 64% των χωρών στον κόσμο (30 από τις 81).
ΈΞΟΔΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Με βάση τα στοιχεία της ιστοσελίδας expatistan.
com, το μηνιαίο ενοίκιο για επιπλωμένο διαμέρισμα 85 τ.μ σε ακριβή περιοχή της Λευκωσίας
είναι €840.Το μηνιαίο ενοίκιο για επιπλωμένο διαμέρισμα 85 τ.μ σε μια μέση περιοχή είναι €590,
το μηνιαίο ενοίκιο για επιπλωμένο στούντιο 45
τ.μ σε ακριβή περιοχή είναι €536 και σε κανονική
περιοχή €405. Τα πάγια έξοδα για δυο άτομα σε
διαμέρισμα 85 τ.μ υπολογίζονται σε €125 και στο
μικρότερο διαμέρισμα στα €75.
Ως προς την ψυχαγωγία στη Λευκωσία, η ιστοσελίδα δίνει τις παρακάτω τιμές: Βασικό δείπνο για
δυο άτομα σε παμπ της γειτονιάς €36, γεύμα σε
εστιατόριο γρήγορου φαγητού υπολογίζεται στα
€5,98, δυο εισιτήρια για ταινίες €18, δυο εισιτήρια
για το θέατρο (οι καλύτερες διαθέσιμες θέσεις)

πόσο θα καταναλώνει το ένα γεύμα της ημέρας για παράδειγμα το μεσημεριανό στην εργασία του ή αν θα παίρνει μαγειρευτό φαγητό από το
σπίτι. Στα προσωπικά έξοδα είναι οι καφέδες, τα τσιγάρα, σε περίπτωση που κάποιος είναι καπνιστής. Στα έξοδα της οικογένειας συμπεριλαμβάνονται και μια έξοδος είτε οικογενειακώς για φαγητό είτε το ζευγάρι.
Υπάρχει το κόστος ένδυσης για μια οικογένεια, της ψυχαγωγίας, καθώς
και τα έξοδα για διάφορες κοινωνικές υποχρεώσεις, είτε των παιδιών είτε
του ζευγαριού οι οποίες εκτινάσσουν κατά διαστήματα τον οικογενειακό
προϋπολογισμό. Στα έξοδα υπάρχουν και τα απρόοπτα που προκύπτουν
κατά καιρούς, κάποια ζημιά ή βλάβη στο σπίτι ή το κόστος ανανέωσης ή
συντήρησης. Αν περισσεύουν χρήματα υπάρχει και η ασφάλεια υγείας ή
κάποιο ασφαλιστικό σχέδιο που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι για μια ιδιωτική
σύνταξη. Ένα σημαντικό κόστος είναι αυτό του αυτοκινήτου. Το πρώτο
και βασικό είναι αυτό της βενζίνης, καθώς είναι αυτό που καταβάλλει πιο
συχνά κάποιος. Το ποσό εξαρτάται από την τιμή της βενζίνης, καθώς και
τα χιλιόμετρα που διανύει ένα αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση. Στα έξοδα
αυτοκινήτου, συμπεριλαμβάνονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τα οποία
εξαρτώνται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, το σέρβις αυτοκινήτου
και η ασφαλιστική κάλυψη.

€35, δείπνο για δυο άτομα σε ιταλικό εστιατόριο,
με ορεκτικά, κυρίως πιάτα, κρασί και επιδόρπιο
€55, ένα ποτό κοκτέιλ στο κέντρο της πόλης €8,
καπουτσίνο στα καφέ της πόλης €3,50, μια μπύρα €4,15, ένας μήνας συμμετοχής στο γυμναστήριο σε επιχειρηματική περιοχή €53.
Η αγορά 500 γρ. στήθους κοτόπουλου χωρίς κόκαλα €4,18, ένα λίτρο γάλα €1,42, δώδεκα μεγάλα αυγά €4,55, ένα κιλό ντομάτες €1,90, 500
γρ. τοπικού τυριού €5,99, ένα κιλό μήλα €1,85,
0,5 λίτρα εγχώριας μπύρας στο σουπερ μάρκετ
€1,26, ένα μπουκάλι κόκκινο επιτραπέζιο κρασί καλής ποιότητας €10, δυο λίτρα κόκα κόλα
€1,74, ψωμί για δυο άτομα €1,23, απορρυπαντικό
ρούχων 3 κιλών €5,14, ωριαία τιμή για καθαρισμό
€6. Για την προσωπική φροντίδα: αποσμητικό σε
ρολό €3,66, σαμπουάν για τα μαλλιά (400 ml)
€3,61, σωληνάριο οδοντόπαστας €2,43.
ΈΞΟΔΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ
Με βάση τις εκτιμώμενες τιμές που δίνει η ιστοσελίδα, το μηνιαίο ενοίκιο για επιπλωμένο διαμέρισμα σε ακριβή περιοχή στην Λεμεσό είναι
€1.152 και σε κανονική περιοχή €844, το ενοίκιο

για επιπλωμένο στούντιο 45 τ.μ σε ακριβή περιοχή €701 και σε πιο φθηνή περιοχή €523. Τα πάγια
έξοδα για δυο άτομα σε ένα διαμέρισμα 85 τ.μ
υπολογίζονται σε €170 και σ’ ένα στούντιο €79.
Ως προς την ψυχαγωγία η ιστοσελίδα δίνει τις
εκτιμώμενες τιμές : βασικό δείπνο για δυο άτομα
σε παμπ της γειτονιάς €36, γεύμα σε εστιατόριο
γρήγορου φαγητού υπολογίζεται σε €7, δυο εισιτήρια για ταινίες €17, δυο εισιτήρια για το θέατρο
(οι καλύτερες διαθέσιμες θέσεις) €26, δείπνο για
δυο άτομα σε ένα ιταλικό εστιατόριο με ορεκτικά,
κυρίως πιάτα, κρασί και επιδόρπιο €44, ένα ποτό
κοκτέιλ στο κέντρο της πόλης €8, καπουτσίνο σε
καφέ της πόλης €2,93, μια μπύρα σε παμπ της
γειτονιάς €2,96, ένα μήνα συμμετοχής στο γυμναστήριο σε επιχειρηματική περιοχή €59.
Η αγορά 500 γρ. στήθους κοτόπουλου χωρίς κόκαλα €4,80, 1 λίτρο γάλα €1,48, δώδεκα μεγάλα
αυγά €3,68, ένα κιλό ντομάτες €1,58, η αγορά
0,500 λίτρα μπύρας στο σούπερ μάρκετ €1,31,
ένα μπουκάλι κόκκινο επιτραπέζιο κρασί καλής
ποιότητας €7, δύο λίτρα κόκα κόλα €2,17, ψωμί
για δυο άτομα €1,34, απορρυπαντικό ρούχων 3
λίτρα €7, ωριαία τιμή για καθαρισμό €6.
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Με τον Θέμη Πολυβίου

Οι Κύπριοι κινούν την αγορά των ακινήτων

E

ΙΝΑΙ πραγματικά θεαματική η αύξηση
που παρατηρήθηκε στον αριθμό των πωλήσεων ακινήτων τον περασμένο Απρίλη.
Είχαμε παγκύπρια αύξηση 285%, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ για το πρώτο
τετράμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2020, η αύξηση ανήλθε στο 28%.
Σίγουρα η ισχυρή αυτή ανάκαμψη που παρατηρήθηκε και τον περασμένο Μάρτη, αλλά ιδιαίτερα τον Απρίλη, ήταν αναμενόμενη, αν λάβουμε
υπόψιν ότι Μάρτης και Απρίλης του 2020 ήταν
μήνες που εφαρμόστηκε το lockdown.
Αυτό όμως σίγουρα δεν πρέπει να υποβαθμίζει
τη σημαντική αύξηση του 285% που είχαμε.
Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την αύξηση
28% που είχαμε το πρώτο τετράμηνο του 2021,
σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2020, που
είναι το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό από το αντίστοιχο τετράμηνο του 2008.
Για να μιλάμε με αριθμούς, να αναφέρουμε ότι
το πρώτο τετράμηνο του 2008 είχαμε 5858 πωλήσεις ακινήτων, το 2019, που αποτέλεσε χρονιά
ρεκόρ μετά το 2008, 3426 και το πρώτο τετράμηνο του 2021 που είχαμε 2817 πωλήσεις ακινήτων.
Πιο σημαντικό στοιχείο για μας είναι η θεαματική
αύξηση που παρατηρήθηκε στις πωλήσεις ακινήτων στη Λευκωσία που έφτασε το 503%. Πωλήθηκαν 229 ακίνητα, σε σχέση με 38 τον Απρίλη
του 2020.
Να αναφέρουμε ότι αυτή η αύξηση, σε μικρότερο

H

Ούτε βελόνα…

ΥΠΌΣΧΕΣΗ την οποία είχε δώσει ο Αρχιεπίσκοπος όσον αφορά την αποκατάσταση
των διατηρητέων οικοδομών που κατεδαφίστηκαν με οδηγίες του την 1η Φεβρουαρίου 2021,
δεν τηρήθηκε ακόμη αφού μέχρι σήμερα δεν
καρφώθηκε ούτε βελόνα, όπως υποστηρίζουν
άτομα που παρακολουθούν την εξέλιξη της
όλης υπόθεσης.
Μάλιστα οι εργασίες για την ανέγερση του καθεδρικού ναού δίπλα συνεχίζονται κανονικά.
Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κύπρο. Ειλικρινά διερωτώμεθα: Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν αναμεμειγμένος ένας απλός συμπολίτης μας αντί ο Αρχιεπίσκοπος, θα τύγχανε
ίδιας αντιμετώπισης;
ΝΤΡΟΠΗ!

Υπερίσχυσε
το συμφέρον

ΤΗ ΜΊΣΘΩΣΗ για 33 χρόνια του κτηρίου της
Φανερωμένης προς την Κυβέρνηση με σκοπό την παραχώρησή του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για στέγαση πανεπιστημιακών
σχολών και τη δέσμευση του Πανεπιστημίου
για μεταστέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, προβλέπει Μνημόνιο Συναντίληψης που
υπογράφηκε στις 20 του Απρίλη.
Δηλαδή, έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια και τις διαμαρτυρίες και όλα.
Όπως συμβαίνει ως συνήθως στην κατ’ όνομα ευρωπαϊκή Κύπρο, τα πάντα θυσιάζονται
στο βωμό του συμφέροντος.

Π

Δώρο… 37 εκ. ευρώ!!

φυσικά ποσοστό, παρατηρήθηκε στη Λευκωσία
και τον Μάρτη με 102% και τον Φεβράρη με 19%.
Μάλιστα τον Φεβράρη μόνο στη Λευκωσία είχε
παρατηρηθεί αύξηση, ενώ σε όλες τις άλλες
επαρχίες είχαμε μείωηση.
Τι αποδεικνύει αυτό;
Αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η
αγορά του τομέα των ακινήτων κινείται κυρίως
από Κύπριους, που αγοράζουν οικιστικά ακίνητα
για ίδια χρήση και χωράφια και οικόπεδα για ανέγερση κατοικιών.

Σ’ αυτό συνέτεινε σίγουρα το γεγονός της κρατικής επιδότησης του επιτοκίου για τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και το ότι τον τελευταίο χρόνο,
λόγω πανδημίας και lockdown, πολλοί είναι οι
συμπατριώτες μας που φύλαξαν χρήματα και
προχωρούν στην επένδυσή τους στα ακίνητα,
λόγω των μηδενικών επιτοκίων που δίνουν οι
τράπεζες για καταθέσεις.
Κινείται, λοιπόν, η αγορά ακινήτων από τους Κυπρίους, αλλά ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί και
το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε

Κρατεί τα σκήπτρα
η Λευκωσία

Παλάτια στην άμμο

H

ΛΕΥΚΩΣΊΑ κρατεί τα σκήπτρα στις
πωλήσεις ακινήτων. Μάλιστα τον
Απρίλη σημείωσε τη θεαματική αύξηση
του 503%, σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2020.
Αυτό αποδεικνύει ότι οι Κύπριοι στρέφονται στην παλιά τους τακτική, δηλαδή
στην αγορά ακινήτου είτε για σκοπούς
επενδύσεως είτε για σκοπούς ιδιοκατοίκησης.
Σημαντική εξέλιξη που αναμένεται να έχει
συνέχεια και τους επόμενους μήνες.

Τίτλος ιδιοκτησίας
και κλειδί

Μ

ΠΟΡΕΊ να δίνουμε τον τίτλο ιδιοκτησίας μαζί με το κλειδί της κατοι-

κίας.
Αυτό ανέφερε ο Διευθυντής του Κτηματολογίου κ. Σωκράτους απαντώντας σε
σχετική ερώτηση στο διαδίκτυο συνέδριο
για τα ακίνητα.
Ιδανική λύση σίγουρα και όταν φτάσουμε
σε τέτοιο σημείο, τότε, ναι, σίγουρα θα
εξαλειφθούν τα τεράστια προβλήματα
που υπάρχουν σήμερα με την έκδοση των
τίτλων ιδιοκτησίας.
Παράλληλα, θα δώσει ώθηση και στον
τομέα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο
εσωτερικό.

ΑΡΈΜΒΑΣΗ Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα ψηλά κτήρια
που ανεγείρονται ανά το παγκύπριο. Ζητά την αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων και την επιβολή τέλους πολεοδομικής αναβάθμισης στους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης
που πλουτίζουν από τα κίνητρα. Μεγάλη ανάπτυξη στη Λεμεσό
λόγω κινήτρων και αλλαγής πολεοδομικών ζωνών κέρδισε επιπλέον 26 ορόφους, που αντιστοιχούν σε… δώρο €37 εκατ.
Θα σταθούμε στο θέμα της μεγάλης ανάπτυξης και στο
δώρο των 37 εκ. ευρώ.
Κατ’ αρχήν οι εφημερίδες δεν αναφέρουν το όνομα αυτού
του ευνοήθηκε. Γιατί;
Ακόμη πιο σοβαρό δεν αναφέρεται τίποτα γι’ αυτούς που τον
ευνόησαν.
Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Εδώ και τώρα πρέπει να
δοθούν όλα στη δημοσιότητα, για να ενημερωθεί ο κόσμος
και να αποδοθούν ευθύνες.

N

ΑΙ, παλάτια στην άμμο έκτιζαν κάποιοι που
έπαιρναν το κυπριακό διαβατήριο ξεγελώντας
την Κυπριακή Δημοκρατία.
Τι ακριβώς γινόταν;
Το Υπουργικό ενέκρινε τις πολιτογραφήσεις θέτοντας όρους για κάθε επενδυτή, σε σχέση με την υποχρέωση για απόκτηση μόνιμης
κατοικίας.
Κάποιοι από αυτούς φέρονται
να αποδέχονταν
τους όρους και
μόλις έπαιρναν
το
διαβατήριο
διέκοπταν κάθε
επαφή με τα
αρμόδια υπουργεία, τα οποία θα έπρεπε να ενημερώνουν για τα επόμενα τρία χρόνια για την πρόοδο των
εργασιών ανέγερσης και ολοκλήρωσης της οικοδομής.
Τέτοια γίνονταν, λοιπόν, και κάποιοι κερδοσκοπούσαν
εκατομμύρια. These is Cyprus, σύμφωνα με τη γνωστή ρήση.

Έμπαζε από παντού το ΚΕΠ

ΈΡΕΥΝΑ σε μεγάλους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι
οποίοι σχετίζονταν με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, άρχισε το Τμήμα Φορολογίας. Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης, δήλωσε πως οι έλεγχοι επικεντρώνονται
στην επαρχία Λεμεσού, όπου έγιναν πολλές αγοραπωλησίες ακινήτων που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις.
Με δύο λόγια το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
έμπαζε από παντού. Κάποιοι κέρδισαν εκατομμύρια και
αυτό όμως δεν τους αρκούσε. Έπρεπε να κλέβουν και
το κράτος.
Θα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με όλους αυτούς.
Θα λογοτήσουν και θα πληρώσουν ή θα μείνουμε και πάλι
στις διαπιστώσεις;

Ναι, να μπει μια τάξη…

ΣΥΜΦΩΝΟΎΜΕ με τα όσα αναφέρει στην επιστολή
του προς τη Βουλή ο Δήμαρχος Λευκωσίας, με την
οποία ζητά την επιβολή αυστηρών μέτρων στην περίπτωση της αλλαγής στη χρήση ενός κτηρίου.
Η Βουλή πρέπει να μελετήσει με σοβαρότητα τις εισηγήσεις του κ. Γιωρκάτζη και να εγκρίνει τα μέτρα.
Είναι καιρός να μπει μια τάξη και σ΄ αυτό τον τομέα
και όχι να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.

και μια σταθερή ανοδική πορεία στις πωλήσεις
ακινήτων σε αλλοδαπούς.
Δεν έχει φτάσει φυσικά τα επίπεδα που υπήρχαν
πριν την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος, αλλά είναι αρκετά σημαντικό το
ότι ακολουθούν οι πωλήσεις μια αυξητική πορεία.
Συγκεκριμένα, τον Γενάρη οι πωλήσεις είχαν
ανέλθει στις 168 (67 εντός ΕΕ και 101 εκτός
ΕΕ), τον Φεβράρη 192 (92 εντός ΕΕ και 100
εκτός ΕΕ) και τον Μάρτη 226 (101 εντός ΕΕ και
125 εκτός ΕΕ).
Η εικόνα σ’ ό,τι αγορά τους Κύπριους αγοραστές
αφορά κυρίως την αγορά ακινήτων που κυμαίνονται μέχρι 300000 ευρώ, ενώ δύσκολα πωλούνται ακίνητα μεγάλης αξίας, που ξεπερνούν τις
500000 ευρώ.
Θετική, λοιπόν, η εικόνα σε καιρό πανδημίας, σ’
ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακινήτων. Αυτό το στοιχείο είναι ενθαρρυντικό, αν κρίνουμε ότι ο τομέας των ακινήτων είναι ένας σημαντικός τομέας
για την κυπριακή οικονομία.
Με αυτά τα δεδομένα πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να στηριχθεί ο συγκεκριμένος τομέας,
γιατί συνέχιση της ανάπτυξής του, σίγουρα θα
βοηθήσει και την κυπριακή οικονομία. Σίγουρα
ένα νέο νοικοκυρεμένο πρόγραμμα επενδύσεων, που δεν θα αφήνει παράθυρα για παρανομίες, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και
πρέπει να ληφθεί μια απόφαση το συντομότερο
δυνατόν.

O

Θετικό…

Ι ΠΥΡΓΟΙ είναι οχυρωμένοι σε περίπτωση
πυρκαγιάς και σύμφωνα με την Πυροσβεστική
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί!
Σε όλους τους χώρους είναι τοποθετημένα συστήματα πυρόσβεσης.
Είναι θετικό το ότι έχει ξεκαθαρίσει αυτό το σημαντικό ζήτημα και δίδεται επιτέλους, τέρμα στα όσα κατά
καιρούς ακούγονταν ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία
δεν διαθέτει μέσα που να φτάνουν και στον τελευταίο
όροφο και να ενεργεί σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Μάλιστα, τα ψηλά κτήρια πληρούν και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σ’ ό,τι αφορά τα θέματα πυρασφάλειας.

Καταστροφή

ΣΦΡΑΓΙΣΜΈΝΑ καταστήματα, φράχτες, φασαρία
και σκόνη συνθέτουν την εικόνα την οποία παρουσιάζει η λεωφόρος Μακαρίου και αρκετές πάροδοι
της στο κέντρο της Λευκωσίας. Το χάος που έφεραν τα πολύμηνα έργα ανάπλασης και εκσγυχρονισμού της κεντρικής εμπορικής αρτηρίας, οδήγησαν στην οικονομική αφαίμαξη των επιχειρηματιών
και στην αγανάκτηση κατοίκων και καταναλωτών.
Αυτά συμβαίνουν στη λεωφόρο Μακαρίου και οι
καταστηματάρχες μιλούν για οικονομική καταστροφή.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος κ. Γιωρκάτζης
δήλωσε ότι ολόκληρο το έργο θα παραδοθεί στις
7 Δεκεμβρίου, ενώ το πρώτο τμήμα θα δοθεί σε
προσωρινή κυκλοφορία τον Ιούνιο.
Το τονίσαμε, πολλές φορές, ότι είναι η σωστή η
κατασκευή έργων, αλλά πρέπει να γίνεται οργανωμένα χωρίς να καταστρέφονται κάποιοι.

Τ

Τουρκική αδιαλλαξία

ΟΥΡΚΙΚΆ σχέδια για Μόρφου και Καρπασία
έχουν οι Τούρκοι.
Στέλλουν μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγμεθεί τη Μόρφου.
Η τουρκική ενέργεια είναι ακριβώς η ίδια με τη ρητορική που χρησιμοποίησαν για το Βαρώσι.
Με αυτή την κορύφωση της τουρκικής αδιαλλαξίας,
τι άλλο πρέπει να περιμένουμε;
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Προτιμούν να ζουν σε διαμερίσματα οι Κύπριοι
Ο

Ι ΚΥΠΡΙΟΙ προτιμούν να ζουν
σε διαμερίσματα παρά σε ακριβότερες κατοικίες.
Η διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των
Κυπρίων φαίνεται σε έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας.
Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας με τίτλο «Δείκτης τιμών
κατοικιών», σημειώνεται ότι «το κρατικό
σχέδιο για επιδότηση του επιτοκίου στα
στεγαστικά δάνεια φαίνεται να έχει στηρίξει τη ζήτηση ακινήτων από ντόπιους
αγοραστές, ιδιαίτερα το 2020. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί αλλαγή στις
προτιμήσεις για φθηνότερα ή μικρότερα
ακίνητα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται
αυξημένη ζήτηση για διαμερίσματα, σε
σχέση με οικίες. Αυτό οδήγησε σε αυξημένη προσφορά, η οποία επιβεβαιώνεται
από τα στοιχεία αδειών οικοδομής για
κατοικίες, όπου σημειώνεται μείωση στο
εμβαδό και στην αξία των αδειών».
Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τιμών των διαμερισμάτων ενδεχομένως να οφείλεται
στη διαφοροποίηση στις προτιμήσεις
αγοραστών και επενδυτών προς τα διαμερίσματα παρά προς οικίες. «Λόγω του
περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων που
διανύουμε, ο τομέας των ακινήτων ως
μορφή επένδυσης, όπως για παράδειγμα η επένδυση σε διαμερίσματα προς
ενοικίαση, εξακολουθεί να θεωρείται ότι
προσφέρει μεγαλύτερες αποδόσεις από

άλλες μορφές επενδύσεων ή και καταθέσεων».
Επίσης, σημειώνεται, τα διαμερίσματα
είναι πιο προσιτά ως πρώτη κατοικία για
νέα νοικοκυριά, σε σχέση με τις οικίες.
Παράλληλα, προσθέτει η Κεντρική, στήριξη στη ζήτηση για ακίνητα υπό το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας παρέχει το σχέδιο του κράτους για μερική
επιδότηση του επιτοκίου στα στεγαστικά
δάνεια. Οι τιμές των διαμερισμάτων σε

τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση
σε όλες τις επαρχίες εκτός της Πάφου,
όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,3%. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν
κατά 0,6%, στη Λεμεσό 0,7%, στη Λάρνακα 2,2% και στην Αμμόχωστο 1%.
Παρόμοια εικόνα επικρατεί και σε ετήσια
βάση, όπου οι τιμές των διαμερισμάτων
σημείωσαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες,
με εξαίρεση την Πάφο, όπου μειώθηκαν
κατά 0,9%, σε σύγκριση με το τέταρτο

τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην
επαρχία Λεμεσού συνεχίζεται η επιβράδυνση, αφού καταγράφηκε αύξηση 3,5%
σε σχέση με αύξηση 5% και 8,2% τα
προηγούμενα δύο τρίμηνα. Στην επαρχία
Λευκωσίας σημειώθηκε αύξηση 2,5%,
στην Αμμόχωστο 0,6% σε σχέση με τη
μείωση της τάξεως του 0,9% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Στην
επαρχία Λάρνακας σημειώθηκε σημαντική αύξηση και σε ετήσια βάση στις τιμές

των διαμερισμάτων κατά 5,6% σε σχέση
με την αύξηση 3% που καταγράφηκε το
προηγούμενο τρίμηνο.
Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει στην έκθεσή της ότι οι αυξήσεις τιμών που καταγράφονται στην επαρχία Λάρνακας στα
διαμερίσματα πιθανόν να οφείλονται στη
ζήτηση ξένων επενδυτών, στο πλαίσιο
του προγράμματος για απόκτηση άδειας
μόνιμης διαμονής στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή φαίνεται να οφείλεται
εν μέρει στην αγορά δεύτερης κατοικίας
στην Κύπρο από ξένους επενδυτές, με
την προτίμησή τους να στρέφεται κυρίως
στην επαρχία Λάρνακας.
Οι τεχνοκράτες της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ότι «παρόλη την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά ακινήτων από την πανδημία φαίνεται ότι οι
τιμές των κατοικιών καταγράφουν σχετικά μικρές μειώσεις κατά το υπό εξέταση τρίμηνο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο
λόγο στη ζήτηση από ντόπιους αγοραστές και ιδιαίτερα στην επαρχία Λευκωσίας, η οποία ιστορικά βασίζεται κυρίως
στην αγορά εγχώριων αγοραστών». Επισημαίνεται, τέλος, ότι κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2020 οι αγοραπωλησίες ακινήτων από ντόπιους κατέγραψαν ετήσια
αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο
του 2019 και είναι ενδεικτικό της στήριξης που παρέχει στον τομέα η ντόπια
αγορά, δεδομένου ότι η ζήτηση από το
εξωτερικό έχει περιορισθεί.
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ΑΥΞΗΣΗ 28% ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

Θ

Θεαματική αύξηση 285%
στις πωλήσεις ακινήτων

ΕΑΜΑΤΙΚΗ είναι η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλη. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020
είχαμε παγκύπρια αύξηση 285%. Πωλήθηκαν 832 ακίνητα σε
σχέση με 216 τον Απρίλη του 2020.
Σε παγκύπρια κλίμακα τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 είχαμε αύξηση 28% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 2817 ακίνητα, σε σχέση με 2207 τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020.
Από τις επαρχίες τη μεγαλύτερη αύξηση την είχαμε στη Λευκωσία
με 503% αύξηση, ενώ μεγάλη αύξηση είχαμε σε όλες τις επαρχίες.
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων σε κάθε επαρχία τον
Απρίλη και τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 είναι η παρακάτω:

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Τον Απρίλη η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων έφτασε το 503% σε
σχέση με τον Απρίλη του 2020.
Πωλήθηκαν 229 ακίνητα σε σχέση με 38 τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 η αύξηση στη Λευκωσία
ανήλθε στο 59% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 875 ακίνητα σε σχέση με 552 τους πρώτους τέσσερις
μήνες του 2020.
Η θεαματική άνοδος που παρατηρείται στη Λευκωσία αποδεικνύει
ότι οι Κύπριοι στράφηκαν τους τελευταίους μήνες στην απόκτηση
της δικής τους στέγης.
ΛΕΜΕΣΌΣ
Αρκετά ψηλή ήταν και στη Λέμεσο η αύξηση των πωλήσεων ακινήτων τον περασμένο Απρίλη. Έφτασε το 306% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020.
Πωλήθηκαν 292 ακίνητα σε σχέση με 72 τον Απρίλη του 2020.
Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 η αύξηση στις πωλήσεις
ακινήτων στη Λεμεσό ανήλθε στο 37% σε σχέση με τους τέσσερις
πρώτους μήνες του 2020.
Πωλήθηκαν 851 ακίνητα σε σχέση με 620 τους αντίστοιχους μήνες
του 2020.
ΛΆΡΝΑΚΑ
Θεαματική ήταν η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων και στη Λάρνακα
τον Απρίλη. Ανήλθε στο 403%, σε σχέση με τον Απρίλη του 2020.
Πωλήθηκαν 135 ακίνητα, σε σχέση με 24 τον Απρίλη του 2020.
Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 η αύξηση ήταν 14% σε
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 220. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τους πρώτους δύο μήνες του 2021 είχαμε αρνητικό πρόσημο, ενώ τον τρίτο μήνα μόλις 8% αύξηση.
Πωλήθηκαν 450 ακίνητα, σε σχέση με 395 τους πρώτους τέσσερις
μήνες του 2020.
ΑΜΜΌΧΩΣΤΟΣ
Αύξηση, αρκετά σημαντική, που φτάνει το 360% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλη του 2021 και στην Αμμόχωστο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Πωλήθηκαν 46 ακίνητα σε σχέση με 10 τον Απρίλη του 2020.
Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 είχαμε αύξηση 19% σε
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.
Πωλήθηκαν 176 ακίνητα, σε σχέση με 148 τους πρώτους τέσσερις
μήνες του 2020.
ΠΆΦΟΣ
Τέλος, αύξηση 81% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλη του
2021, σε σχέση με τον Απρίλη του 2020 στην Πάφο.
Πωλήθηκαν 130 ακίνητα σε σχέση με 72 τον Απρίλη του 2020.
Για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 η Πάφος συνεχίζει να έχει
αρνητικό πρόσημο 5% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020.
Πωλήθηκαν 465 ακίνητα σε σχέση με 492 τους αντίστοιχους μήνες
του 2020.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΊ
Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς τον περασμένο Μάρτη (δεν ανακοινώθηκαν ακόμη τα στοιχεία του Απρίλη) σε
σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες.
Συγκεκριμένα, ενώ τον περασμένο Γενάρη οι πωλήσεις ανήλθαν σε
168 (67 εντός ΕΕ και 101 εκτός ΕΕ), τον περασμένο Φεβράρη είχαμε 192 πωλήσεις (92 εντός ΕΕ και 100 εκτός ΕΕ) και τον Μάρτη 226
(101 εντός ΕΕ και 125 εκτός ΕΕ).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE FS Παύλος Λοΐζου ανέφερε ότι
στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 και τον Ιανουάριο 2021, το Κτηματολόγιο υπολειτουργούσε λόγω lockdown. «Πολλές μεταβιβάσεις μετατοπίστηκαν στον Φεβρουάριο και Μάρτιο και μετά. Έτσι εξηγούνται
εν μέρει, οι αυξήσεις τους τελευταίους δύο μήνες», επεσήμανε.
Σύμφωνα με τον κ. Λοΐζου, η αγορά κινείται κυρίως με Κύπριους που
αγοράζουν οικιστικά ακίνητα για ίδια χρήση και χωράφια/οικόπεδα
για ανέγερση κατοικιών. Σε αυτό, επεσήμανε, βοηθά η επιδότηση

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 01/01/2021 -31/03/2021
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
01/2021
15
5
2
4
11
8
15
18
36
11
79
46
02/2021
29
6
6
1
32
15
13
21
53
19
133
62
03/2021
32
10
8
7
17
20
50
41
33
21
140
99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
01/2021
19
5
3
5
12
12
18
20
54
17
106
59
02/2021
31
6
6
1
46
21
18
24
81
25
182
77
03/2021
33
14
12
8
23
19
51
53
50
29
169
123
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
01/2021
15
7
5
18
7
20
18
38
22
18
67
101
02/2021
13
14
11
9
15
17
16
22
37
38
92
100
03/2021
26
15
10
9
15
31
17
31
33
39
101
125
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε. Εντός Ε.Ε. Εκτός Ε.Ε.
01/2021
11
8
9
5
9
33
25
33
32
24
86
103
02/2021
10
12
6
7
16
16
21
27
56
45
109
107
03/2021
31
12
11
16
19
28
17
38
49
36
127
130
Σημείωση: Κατόπιν σχετικών βελτιώσεων στον τρόπο κωδικοποίησης του όρου "Αλλοδαπός" στο Σύστημα Πληροφοριών Γης, έχει τροποποιηθεί ο τρόπος παρουσίασης των στατιστικών στοιχείων. Συνεπώς,
εισήγηση του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας είναι όπως αποφεύγεται η σύγκριση των συγκεκριμένων στοιχείων από το 2018 και εντεύθεν, με*τα στοιχεία παλαιοτέρων ετών.

που λαμβάνουν από το κράτος προς το δάνειο τους, τα γενικά χαμηλά επιτόκια και το ότι πολλοί φύλαξαν χρήματα τον τελευταίο χρόνο.
Όπως ανέφερε, οι συναλλαγές στην αγορά αφορούν κυρίως, ακίνητα κάτω των €300 χιλ. ενώ ακίνητα μεγάλης αξίας πέραν των

€500 χιλ., είναι δύσκολο να πουληθούν.
«Μέχρι να φανεί το κτύπημα στην οικονομία από την απώλεια τουρισμού και το κλείσιμο επιχειρήσεων η εξαγωγή συμπερασμάτων
είναι δύσκολη», σημείωσε ο κ. Λοΐζου.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 28.5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ανανεωμένη η εικόνα της Μακαρίου
Ε

ΠΕΝΔΎΣΕΙΣ 28.5 εκ. ευρώ θα στολίσουν
τη Μακαρίου, με νέα καταστήματα και γενικά ανανεωμένη εικόνα. Οι εργασίες της
β’ φάσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021.
Συγκεκριμένα, Χριστουγεννιάτικη θα είναι η
πρώτη βόλτα στη λεωφόρο Μακαρίου, μετά την
αναβάθμισή της. Βάσει χρονοδιαγραμμάτων, οι
εργασίες της Β’ φάσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου και η λεωφόρος να δοθεί στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο
του 2021. Ο στόχος για ολοκλήρωση των έργων
στην Μακαρίου είναι επιτεύξιμος, ο εργολάβος
είναι εξαιρετικά αισιόδοξος και απόδειξη είναι η
κινητικότητα που καταγράφεται στο εργοτάξιο»,
σημειώνει ο δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης. Με την ολοκλήρωσή της, η Μακαρίου θα ενωθεί με την πλατεία του παλαιού ΓΣΠ
και την πλατεία Ελευθερίας, και εκτιμάται ότι είναι έργο το οποίο συνδυαστικά με τα υπόλοιπα
που τρέχουν, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το κέντρο της πρωτεύουσας.

ΖΟΡΠΆΣ ΚΑΙ ΚΩΤΣΌΒΟΛΟΣ
Πριν ακόμα ξεκινήσει η αναβάθμιση της λεωφόρου Μακαρίου, ξεκίνησε το εμπορικό ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση. Για παράδειγμα, το
ξενοδοχείο της ισραηλινής εταιρείας Fattal στο
κτήριο της πρώην Λαϊκής, εκτιμάται ότι θα συγχρονίσει το άνοιγμά του με το άνοιγμα της Μακαρίου. Πρόκειται για το NYX Hotel Nicosia, 14
ορόφων, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία
των μπουτίκ ξενοδοχείων.
Ωστόσο, οι κινήσεις που κλειδώνουν θα λέγαμε
ότι η Μακαρίου θα καταστεί σε νέο hot spot στην
πρωτεύουσα είναι δύο. Η είσοδος της ελληνικής
εταιρείας Κωτσόβολος και το νέο άνοιγμα του
ομίλου Ζορπά με το Coffee Berry. Στην περίπτωση του Κωτσόβολου, η εταιρεία έχει ενοικιάσει το
κτήριο του πρώην Debenhams και θα δραστηριοποιηθεί σε εμβαδόν περίπου 3.000 τμ. Στόχος
της εταιρείας είναι και τα δύο καταστήματά της
στην Κύπρο να είναι αναβαθμισμένα από τα καταστήματα στο ελληνικό δίκτυο. Ειδικά δε για το
κατάστημα στη Μακαρίου, στόχος είναι να αποτελέσει το πιο σύγχρονο κατάστημα τεχνολογίας
στην Ευρώπη.
Πιστεύουμε πάρα πολύ στα κέντρα των ευρωπαϊκών πόλεων, άρα βάζουμε στοίχημα ότι το
κέντρο θα πάρει την αίγλη που του αναλογεί
και για αυτό τον λόγο κατέληξαν στην επιλογή
του χώρου. Σύμφωνα με ενημέρωση από την
εταιρεία, η λειτουργία του καταστήματος προγραμματίζεται το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και
συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η επιλογή της Μακαρίου από τον Κωτσόβολο αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης για το κέντρο της Λευκωσίας, με πηγές από την εταιρεία να αναφέρουν
ότι η επένδυση γίνεται στο συγκεκριμένο ση-

μείο, με την προοπτική ότι η περιοχή θα ανακάμψει. Το κατάστημα Coffee Berry στη λεωφόρο Μακαρίου αναμένεται να λειτουργήσει με
την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της οδού,
δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρεία, το νέο
κατάστημα θα διαθέτει ένα διαφοροποιημένο
concept και θα βρίσκεται στον χώρο του πρώην
Akakiko, το οποίο θεωρείται σημείο αναφοράς
για τη Λευκωσία. Σε μια άλλη εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο της καφετέριας
Le Cafe θα δραστηριοποιείται πλέον η αλυσίδα
καλλυντικών Beautyline του C.A. Papaellina η
οποία θα μεταφερθεί από τις υφιστάμενές της
εγκαταστάσεις.
ΟΙ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΙ ΠΑΊΚΤΕΣ
Όσον αφορά τους υφιστάμενους επιχειρηματίες της περιοχής, τόσο η πανδημία όσο και οι
εργασίες στην Μακαρίου, έχουν συρρικνώσει
τον κύκλο εργασιών τους. «Πάντοτε υπάρχουν
αντιδράσεις, είναι και φυσιολογικές, και προσπαθούμε να ταλαιπωρούμε όσο το δυνατό λιγότερο
τους καταστηματάρχες», σχολιάζει ο δήμαρχος
Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και αναφέρει ότι ο δήμος προχωρεί σε πολλά μέτρα για
να βοηθήσει, κατά το δυνατό, τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. Για παράδειγμα, έχουν
ανασταλεί οι δημοτικοί φόροι και τα δημοτικά
τέλη προς τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ενώ
παραχωρούνται και άλλες διευκολύνσεις όπως
για παράδειγμα, δωρεάν χώροι στάθμευσης για
το προσωπικό και τους ελάχιστους επισκέπτες.
Στο τέλος της ημέρας ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο για να επωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι επισκέπτες
της νέας αναβαθμισμένης Λεωφόρου Μακαρίου,
επισημαίνει ο δήμαρχος Λευκωσίας.
Η Β΄ ΦΆΣΗ
Η β΄ φάση του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία
δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ισοεπίπεδων πεζοδρομίων, κάτι που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη
διακίνηση και των ΑμεΑ. Με την ανάπλαση της
Μακαρίου, το κέντρο της Λευκωσίας θα αποκτήσει μια συνοχή και πλέον πλατεία Ελευθερίας,
παλαιό ΓΣΠ και Μακαρίου θα συνδέονται.
ΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ
Στην περίπτωση της πλατείας Ελευθερίας, ουσιαστικά έχουν μείνει οι τελευταίες πινελιές για
την ολοκλήρωσή της. Αυτή την περίοδο, ολοκληρώνονται οι ηλεκτρομηχανολογικοί ελέγχοι, ο
φωτισμός και οι εργασίες που υπολείπονται για
τα συντριβάνια. Εντός ενός μήνα αναμένεται να
ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους και οι καφετέριες της πλατείας. Όλα τα προαναφερθέντα
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ένα μήνα για την
ολοκλήρωσή τους.

Φθινόπωρο το παλιό ΓΣΠ

ΑΥΤΌ ΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ τρέχει παράλληλα και ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του χώρου
του παλαιού ΓΣΠ. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι προσφορές και η έναρξη του έργου τοποθετείται χρονικά μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου του έτους. Θα περιλαμβάνει
αμφιθέατρο και πλατεία, εστιατόριο και καφετέριες, βιβλιοπωλείο και γκαλερί, πλαγιές με
πράσινο, μικρούς καταρράκτες και νεροκουρτίνα, καθώς και υπόγειους χώρους στάθμευσης
χωρητικότητας 602 αυτοκινήτων. Από το παλαιό ΓΣΠ μέχρι την τάφρο της πλατείας Ελευθερίας το κέντρο θα είναι ένας τεράστιος περίπατος για τους επισκέπτες, και θα έχει πλέον ενιαία
εικόνα και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, περιγράφει ο δήμαρχος Λευκωσίας.

ΕΠΈΝΔΥΣΗ 28,5 ΕΚΑΤ.
Αυτό είναι το κόστος για την αναβάθμιση του κέντρου της Λευκωσίας επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Η επένδυση ήταν μονόδρομος
από τη στιγμή που εδώ και δεκαετίες το κέντρο
της πρωτεύουσας αποψιλώνεται και ανταγωνίζεται με άνισους όρους τον εμπορικό ανταγωνισμό

της περιφέρειας, χωρίς να δίνονται αντισταθμιστικά οφέλη στο κέντρο.
«Πλέον, μετά από δεκαετίες προβλημάτων και
φθοράς, για πρώτη φορά επενδύονται 28,5 εκατομμύρια ευρώ στο κέντρο της πόλης για αναβάθμισή του και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό προς την περιφέρεια».

Ακίνητα

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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Συνεχίζει να είναι ασφαλής η επένδυση στα ακίνητα

• Η Ελληνική επισημαίνει ότι η επένδυση στα ακίνητα συνεχίζει να είναι ασφαλής,
ενώ εκφράζει και τις εκτιμήσεις της γενικά για την πορεία της οικονομίας

Π

ΑΡΆ την προβλεπόμενη ανάκαμψη το
2021, η παραγωγή δεν αναμένεται να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα μέχρι το
2022, αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα στους ετήσιους
λογαριασμούς 2020. Σημειώνει ότι το 2021, ένα αρνητικό πρώτο τρίμηνο, αναμένεται να ακολουθηθεί
από τρία τρίμηνα ανάπτυξης, καθώς οι εμβολιασμοί
θα διαδοθούν και κανονική οικονομική δραστηριότητα θα συνεχιστεί.
Λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πληροφόρηση, το 2021
αναμένεται μερική ανάκαμψη με αύξηση του ΑΕΠ περίπου 4%. «Υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει ένα νέο
κύμα λοιμώξεων που θα απαιτεί νέα αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας, η κατάσταση της δημόσιας υγείας αναμένεται να συνεχίσει να καθορίζει τον ρυθμό
ανάπτυξης το πρώτο μισό του 2021. Τα απτά αποτελέσματα της εκστρατείας εμβολιασμού δεν αναμένεται να υλοποιηθούν έως το δεύτερο μισό του 2021.
Οι προοπτικές για το 2021 θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από την εξάπλωση του ιού. Η διαθεσιμότητα ενός εμβολίου δεν αλλάζει αυτές τις προοπτικές,
αλλά μειώνει τον ακραίο κίνδυνο στο βασικό σενάριο
της Τράπεζας. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα εξαρτηθεί
και πάλι από τον βαθμό στήριξης από οικονομικές
πολιτικές. Παρόλες τις εξελίξεις στην αποτελεσματικότητα COVID-19 εμβολίων και την αύξηση των
προσδοκιών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Εάν αρχίσουν να αυξάνονται ή να
εντείνονται νέες λοιμώξεις, ενδέχεται να χρειαστούν
μεγαλύτερης διάρκειας απαγορεύσεις κυκλοφορί-

ακίνητα κατά 4% το 2020 και κατά 2,5% το 2021»,
σύμφωνα με την Ελληνική.
Επίσης σημειώνεται ότι «η αγορά ακινήτων στην
Κύπρο αντιμετωπίζει στο παρόν στάδιο μια αρνητική επίπτωση που προέρχεται από την πανδημία
COVID-19 ως αποτέλεσμα της απότομης παύσης
στην οικονομική δραστηριότητα. Η επιβράδυνση της
δραστηριότητας η οποία συνδέεται κυρίως με τη μείωση στη ζήτηση από ξένους επενδυτές είναι πιθανόν
να συνεχίσει βραχυπρόθεσμα λόγω της επίπτωσης
της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά στον αντίποδα
όμως μιας οικονομικής αβεβαιότητας, οι επενδυτές
συνεχίζουν να αναζητούν ασφάλεια, και η αγορά ακινήτων έχει τον ρόλο να διαδραματίσει παρέχοντας
πρόσβαση σε ασφαλές εισόδημα και φυσικό περιουσιακό στοιχείο».

ας, με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. Επιπλέον,
καθυστερήσεις στη διανομή εμβολίων ή χαμηλό
ποσοστό λήψης εμβολίου θα μπορούσαν επίσης
να απαιτήσουν αυστηρότερα μέτρα περιορισμών»,
αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα.
ΤΙΜΈΣ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
«Σχετικά με τις εκτιμήσεις των μελλοντικών τιμών
των ακινήτων για το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, η Τράπεζα έχει εξετάσει και δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις ότι η παρούσα κατάσταση θα έχει

Δύο πολυώροφα κτήρια
ανεγείρονται στο πρώην Χίλτον

Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ δύο πολυώφορων κτηρίων στο πρώην Χίλτον προωθείται και για τον σκοπό αυτό έχουν
υποβληθεί και οι σχετικές άδειες.
Συγκεκριμένα, διευκρινίσεις για την ανέγερση δύο πολυώροφων κτηρίων στο τεμάχιο στο οποίο κτίστηκε
το 1967 το ξενοδοχείο «Hilton» (νυν The Landmark
Nicosia) στη Λευκωσία, ως και για το σχεδιασμό κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης σε χώρο όπου
υπάρχει πράσινο και πολλά δέντρα, έδωσε στη Βουλή
ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, απαντώντας
σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων
Γιώργου Περδίκη. Σύμφωνα με τον κ. υπουργό:
Α) Το συγκεκριμένο τεμάχιο με βάση τους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν προσκομισθεί στον
Δήμο Λευκωσίας δεν είναι κρατικό. Για το συγκεκριμένο τεμάχιο έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα τρεις
αιτήσεις για άδειες.
Β) Η πρώτη αφορούσε αίτηση για άδεια κατεδάφισης τμήματος του ξενοδοχείου ΧΙΛΤΟΝ (δυτική αίθουσα δεξιώσεων), η οποία έχει ήδη εκδοθεί.
Γ) Η δεύτερη αφορούσε αίτηση πολεοδομικής
άδειας για αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου
και την ανέγερση υπόγειου χώρου στάθμευσης σε δύο
επίπεδα για την ικανοποίηση αναγκών του ξενοδοχείου.
Έχουν γίνει διαβουλεύσεις των αιτητών μαζί με την
Υπηρεσία του Δήμου σε σχέση ειδικότερα με την τοπιοτέχνηση και το πράσινο. Οι αιτητές έχουν υποβάλει
νέα σχέδια, τα οποία στην παρούσα φάση εξετάζονται.
Μαζί με την αίτησή τους, οι επενδυτές έχουν υποβάλει
έκθεση πληροφοριών για έργα του 2ου παραρτήματος,
σύμφωνα με τον Περί Εκτίμησης των επιπτώσεων στο
περιβάλλον Νόμο, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα
Περιβάλλοντος για τις απόψεις τους. Διευκρινίζεται, ότι
το εν λόγω παράρτημα αφορά έργα για τα οποία υποβάλλονται πληροφορίες και για τα οποία η περιβαλλοντική αρχή εκδίδει “αιτιολογημένη διαπίστωση”.
Πρόσθετα και πέραν των απόψεων του Τμήματος
Περιβάλλοντος, αναμένονται και οι απόψεις άλλων
Υπηρεσιών (Πυροσβεστικής, Υφυπουργείο Τουρισμού κ.λπ.).
Δ) Η τρίτη αίτηση αφορά την ανέγερση δύο πολυώροφων οικοδομών, μίας οικιστικής και μίας γραφειακής χρήσης. Όπως εξήγησε στην απάντησή του προς
τη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, έχει υποβληθεί

από τους αιτητές μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον,
σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Περί Εκτίμησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον Νόμο, η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τις απόψεις
τους. Διευκρινίζεται, ότι για έργα που περιλαμβάνονται
στο πρώτο παράρτημα του Νόμου υποβάλλεται περιβαλλοντική μελέτη, στην οποία η περιβαλλοντική Αρχή
εκδίδει περιβαλλοντική έγκριση. Σημειώνεται επίσης,
ότι πρόσφατα οι αιτητές, μετά και την αγορά παρακείμενου τεμαχίου, έχουν υποβάλει αναθεωρημένα
σχέδια, τα οποία στην παρούσα φάση εξετάζονται. Σε
περίπτωση που κριθεί ότι χρειάζεται αναθεώρηση της
υποβληθείσας μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον
θα ζητηθεί υποβολή νέας μελέτης.
Ε) Πέραν των πιο πάνω σημειώνεται, ότι έχει υποβληθεί μελέτη σε σχέση με κυκλοφοριακές επιπτώσεις, η οποία θα προωθηθεί προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τον Φορέα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών
θεμάτων για τις απόψεις τους.
ΣΤ) Ο Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, θα διατυπώσει, σε περίπτωση που ερωτηθεί από την Πολεοδομική Αρχή, τις απόψεις του για
τυχόν πολυώροφη οικοδομή (με υπέρβαση πέραν
των δύο από τον μέγιστο επιτρεπόμενο με βάση το
Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας).

σημαντική επίδραση στις τιμές ακινήτων βραχυπρόθεσμα, και ως εκ τούτου, η αύξηση τιμών ακινήτων
για το 2020 εκτιμάται στο εύρος του 1,2% έως -2%
για οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, αντίστοιχα. Στο
βασικό σενάριο, οι τιμές των οικιστικών κατοικιών
(εμπορικών) αναμένεται να μειωθούν κατά 1% (2%)
το 2021, αντικατοπτρίζοντας την υποτονική οικονομική δραστηριότητα, προτού αυξηθούν κατά 1,5%
(2%) το 2022. Στη βάση του απαισιόδοξου σεναρίου,
τα οικιστικά ακίνητα αναμένεται να μειωθούν κατά
1% το 2020 και κατά 3% το 2021, ενώ τα εμπορικά

ΧΡΌΝΟΣ ΕΚΠΟΊΗΣΗΣ
Όπως αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις «Για
το 2020, με σκοπό τον καθορισμό της περιόδου ρευστοποίησης για σκοπούς προβλέψεων, εισαχθήκαν
επιπλέον καθυστερήσεις στα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα διαχείρισης ΜΕΧ για τον λογισμό καθυστερήσεων στην απομόχλευση του χαρτοφυλακίου.
Ο μέσος όρος της περιόδου ρευστοποίησης του
εξασφαλισμένου μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου που εξετάζεται σε συλλογική βάση είναι στο παρόν στάδιο περίπου 6,6 χρόνια (2019: 5,04 χρόνια)
και για εξυπηρετούμενα δάνεια, η παραδοχή περιόδου ρευστοποίησης είναι 5 χρόνια (2019: 5 χρόνια)».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Φρένο στις μεμονωμένες κατοικίες

ΦΡΕΝΟ στις μεμονωμένες κατοικίες σκοπεύει
να θέσει η κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό, το
Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει την εφαρμογή
περιορισμών, μέσω σχετικής νομοθεσίας που θα
προωθηθεί.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή – απάντηση, που ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής απέστειλε στον Πρόεδρο των Οικολόγων
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου το κακό με τις μεμονωμένες κατοικίες, που ανεγείρονται σε γεωργικές εκτάσεις, σε σημείο που η συγκεκριμένη
πολιτική, που ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια,
δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην ορθολογιστική και βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων.
Ο κ. Νουρής αναφέρει πως τα προβλήματα δημιουργούνται λόγω του ότι μεγάλος αριθμός μεμονωμένων κατοικιών βρίσκονται διάσπαρτες στις
Ζώνες Υπαίθρου.
Για το λόγο αυτό, αναφέρει ο κ. Νουρής, στο
παρόν στάδιο το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επεξεργάζεται ενδεχόμενη τροποποίηση της
ισχύουσας Πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, με τρόπον ώστε να συνάδει με τη Γενική
Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής,
η οποία εδράζεται στην αρχή της βιωσιμότητας
αλλά και να είναι σύμφωνη με τους βασικούς
στόχους της Δήλωσης Πολιτικής, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν:
(α) Τη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης,
που είναι κατάλληλη για γεωργικούς σκοπούς και
(β) Τη διαφύλαξη των διαθέσιμων φυσικών πόρων.
Ο υπουργός αναφέρει επίσης, πως με βάση τις
ισχύουσες πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής,
τόσο σε περιοχές αναδασμού όσο και σε περιοχές που αρδεύονται από κυβερνητικό έργο, δεν
επιτρέπεται η ανέγερση οποιασδήποτε ανάπτυξης, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή δεν αποσκοπεί
στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής διαδικασίας.
Εξαίρεση στα ανωτέρω, όπως εξηγεί ο υπουργός
Εσωτερικών, αποτελεί η ανέγερση μεμονωμένης
κατοικίας, η οποία επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της Πολιτικής 9(Γ)(Β) της Δήλωσης Πολιτικής.

Ο κ. Νουρής τονίζει πως «η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας αποτελεί δυνητική πρόνοια του
υπό αναφορά Σχεδίου Ανάπτυξης, η οποία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται με μεγάλη
φειδώ, από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές».
Ενημερώνοντας τη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί
περίπου 10.000 άδειες για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. Είχε υποδείξει επίσης πως από
μεμονωμένες κατοικίες ξέσπασαν φωτιές οι
οποίες εξελίχθηκαν σε καταστροφικές πυρκαγιές, όπως αυτή της Σολιάς.
Εξάλλου, είχε υποδείξει πως χάθηκε πολύτιμη
γεωργική γη, ενώ αυξήθηκε το κόστος υπηρεσιών στις κοινότητες το οποίο επωμίζονται τελικά
οι κάτοικοι της υπαίθρου. Παράλληλα, κατελήφθησαν εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για να φιλοξενήσουν κτηνοτροφικές και άλλες δραστηριότητες.
Η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας εφαρμόστηκε το 1990 και αρχικός στόχος ήταν να
στεγαστούν κάτοικοι της υπαίθρου ή και τα παιδιά τους που δεν διέθεταν οικόπεδο. Ουδέποτε
ήταν δεδομένο πως η πολιτική αυτή θα συνεχιζόταν επ’ άπειρον ή ότι θα εγκρινόταν η κάθε αίτηση που υποβάλλετο, ξεκαθάρισε ο κ. Νουρής.
Υπέδειξε πάντως, πως δεν στεγάστηκαν μόνο οι
κάτοικοι κοινοτήτων αλλά κτίστηκαν ολόκληρες
οκέλες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Δυστυχώς, η όλη διαδικασία μετετράπη σε κερδοσκοπική επιχείρηση, κατέληξε ο κ. Νουρής.

Ακίνητα
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Πολύ ψηλότερο το στεγαστικό επιτόκιο
στην Κύπρο από ό,τι στην Ευρωζώνη

Π

ΟΛΥ ψηλότερο από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης είναι το στεγαστικό επιτόκιο στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στην
Κύπρο το επιτόκιο είναι στο 2.17%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1.31%.
Από τα στοιχεία που ανακοίνωσαν η ΕΚΤ και
η Κεντρική Τράπεζα φαίνεται ποιοι Ευρωπαίοι
είναι σε πλεονεκτική και ποιοι σε μειονεκτική
θέση για τα χρήματα που πρέπει να καταβάλουν συνολικά, αλλά και ανά μήνα, με βάση
το επιτόκιο του δανείου τους. Πιο αναλυτικά,
για να αγοράσει ένας Φιλανδός σπίτι, το μέσο
επιτόκιο που καλείται να πληρώσει είναι 0,73%,
στην Αυστρία 0,95% και στην Πορτογαλία
0,69%. Μπορεί το κόστος χρήματος να έχει
μειωθεί αισθητά στην Κύπρο (2,17%), αλλά
χρειάζεται ακόμη πολύ δρόμο για να κατέβει
σε επίπεδα κάτω του 1%.

Η χώρα με το πιο ψηλό επιτόκιο για αγορά κατοικίας είναι η Ιρλανδία με 3,23% και ακολουθεί η Ελλάδα με επιτόκιο 3,23%. Ο Βέλγος για
να αγοράσει σπίτι, καλείται να πληρώσει μέσο
επιτόκιο 1,83%, o Γερμανός 1,74%, στην Ισπανία 1,43%, στην Ιταλία 1,36%, στην Λετονία
2,16%, στη Λιθουανία 2,10% και στο Λουξεμβούργο 1,30%.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα επιχειρηματικά δάνεια. Στην εποχή του κορωνοϊού, το κόστος των
νέων επιχειρηματικών δανείων στην Κύπρο για
ποσά μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε στο 3,34%, σε σύγκριση με 3,19% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς εταιρείες για ποσά
άνω του €1 εκατ. κατέγραψε άνοδο στο 3,37%,
σε σύγκριση με 2,48% τον προηγούμενο μήνα.
Ο Φιλανδός επιχειρηματίας για ποσά μέχρι €1
εκατ. δανείζεται με επιτόκιο 1,37%, στο Βέλγιο

1,55%, στη Γερμανία 1,69% και στην Ελλάδα
3,11%. Το μέσο επιχειρηματικό επιτόκιο δανεισμού στην Ευρώπη είναι 1,56%. Ως προς τα
νέα δάνεια τον Μάρτιο, στο σύνολο παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €611,5 εκατ.,
σε σύγκριση με €319,4 εκατ. τον προηγούμενο
μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων
είναι: Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν
στα €18,3 εκατ., σε σύγκριση με €12,0 εκ. τον
προηγούμενο μήνα. Τα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €104,6 εκατ.,
σε σύγκριση με €88,5 εκατ. τον προηγούμενο
μήνα. Τα δάνεια προς εταιρείες για ποσά μέχρι
€1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €90,9 εκατ.,
σε σύγκριση με €66,5 εκατ. τον προηγούμενο
μήνα. Τα δάνεια για ποσά άνω του €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €376,8 εκατ., σε σύγκριση με €120,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Η Περιβαλλοντική αρχή άναψε κόκκινο
για τον δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου

Ν

ΕΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ και νέες καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην
κατασκευή του δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου. Ποια είναι αυτά
τα δεδομένα;
Η Περιβαλλοντική Αρχή με γνωμοδότηση στις 5/5/2021 άναψε, όπως
αναμενόταν, κόκκινο στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της έκθεσης της Ειδικής
Οικολογικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η υλοποίηση του έργου
θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες
δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν με τη λήψη οποιωνδήποτε
μέτρων. Το έργο διέρχεται από την περιοχή «Ατσάς- Άγιος Θεόδωρος»
του Δικτύου Natura 2000 (Ζώνη Ειδική Προστασίας ΖΕΠ) για 3.500 μ.
περίπου.
Σύμφωνα με την Οικολογική Αξιολόγηση, το έργο θα έχει αρνητικές, μη
αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά
τη λειτουργία του έργου, στα αντικείμενα προστασίας της περιοχής ΖΕΠ
«Ατσάς – Άγιος Θεόδωρος» του Δικτύου Natura 2000, στα είδη καθορισμού και στα ενδιαιτήματά τους, που χρησιμοποιούν ως ζωτικούς χώρους
τροφοληψίας, φωλεοποίησης, αναπαραγωγής και ανάπαυσης, στους στόχους διατήρησης και στην ακεραιότητα και συνεκτικότητα της περιοχής
του δικτύου.
Ωστόσο, το έργο εμπίπτει στη στρατηγική του κράτους για τη βελτίωση
του βασικού οδικού του δικτύου και στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας που παρατηρούνται στον υφιστάμενο δρόμο και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των περιοχών
Σολέας και Τροόδους, ώστε να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην
κοινωνική συνοχή και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής.
Προς τον σκοπό αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ήδη την έγκριση του έργου για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος
και για λόγους κοινωνικής και οικονομικής φύσης και δημόσιας ασφάλειας.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται πλέον η Κυβέρνηση να ενημε-

ρώσει την Κομισιόν σχετικά με την απόφασή της, να τεκμηριώσει για τους
λόγους που προωθεί την κατασκευή του έργου ελλείψει εναλλακτικών
λύσεων και να προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για τον επηρεασμό της
Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Περιοχή Ατσά - Άγιος Θεόδωρος», ώστε να
εξασφαλιστεί η προστασία της συνολικής συνοχής Natura 2000.
Σημειώνεται πως δεν απαιτείται η έγκριση της Κομισιόν για να προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου από τη στιγμή που δεν επηρεάζονται είδη προτεραιότητας. Για να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος, εξετάζεται να κηρυχθεί νέα περιοχή Ζώνης Ειδικής Προστασίας στην
ευρύτερη περιοχή για να καλυφθεί το μέρος που θα επηρεαστεί από την
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.
Ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη – Ευρύχου ξεκινά από τη διασταύρωση
προς την κοινότητα Βυζακιά και θα τερματίσει στον κόμβο Κύκκου (προς
Κατύδατα) και αναμένεται να κοστίσει €81,8 εκατ.
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Σημαντική διευκρίνιση
που αφορά
το Στεγαστικό Σχέδιο
ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ διευκρίνιση σχετικά με μια προϋπόθεση συμμετοχής για το Στεγαστικό Σχέδιο
Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου προέβη το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε
συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία
17.02.2021 σχετικά με την προκήρυξη και έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Στεγαστικά Σχέδια
(«Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών,
Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών» και «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων
Περιοχών Υπαίθρου», ενημερώνει το κοινό ως
ακολούθως.
Μετά από μεγάλο αριθμό αιτημάτων που λήφθηκαν για διευκρίνιση συγκεκριμένης προϋπόθεσης
συμμετοχής (Ενότητα 7 «Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Συμμετοχής») στο «Στεγαστικό Σχέδιο
Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου» σύμφωνα με την οποία «Δικαιούχος είναι
ο αιτητής που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α
του δεν έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους
άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής
ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία
θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο», το Υπουργείο με στόχο τη διασφάλιση
της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών διευκρινίζει με την παρούσα ανακοίνωση τα
ακόλουθα:
Στην περίπτωση αιτήματος για απόκτηση κατοικίας με ανέγερσή της σε ιδιόκτητο τεμάχιο εντός
οικιστικής ζώνης/περιοχής, αιτητής πληροί την
προϋπόθεση αυτή, νοουμένου ότι δεν έχει ο ίδιος
ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του εγγεγραμμένο στο
όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης), δηλαδή
και δεύτερο τεμάχιο (άλλον τίτλο ιδιοκτησίας),
εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής
αρχής στην οποία θέλει/ουν να κατοικήσουν, ή
σε όμορη κοινότητα/Δήμο. Σε περίπτωση δύο
(2) τεμαχίων που εφάπτονται και υπάρχουν δύο
ξεχωριστοί τίτλοι νοείται ότι αυτό θεωρείται ως
άλλο τεμάχιο και ο αιτητής δεν πληροί την προϋπόθεση.
Επομένως, με βάση την Ενότητα 7 «Δικαιούχοι
- Προϋποθέσεις Συμμετοχής») «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών
Υπαίθρου» οικονομική ενίσχυση παραχωρείται
για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης
κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε «Δικαιούχο που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του δεν
έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν
να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο»,
όπως πιο κάτω:
α) Για την ανέγερση κατοικίας εάν ο αιτητής
ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του έχουν ακίνητο/
τεμάχιο γης εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν να
κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο, δεν
δικαιούται/νται να αποκτήσει/ουν άλλο τεμάχιο
για ανέγερση κατοικίας σε αυτό και λάβουν οικονομική ενίσχυση για τον σκοπό αυτό. Αιτητής
πληροί την προϋπόθεση για να ανεγείρει κατοικία
σε τεμάχιο που ήδη κατέχει και νοουμένου ότι
είναι το μόνο τεμάχιο που έχει στην Κοινότητα ή
σε όμορη Κοινότητα/Δήμο. Νοείται και σύμφωνα
με την Ενότητα 8 (Κριτήρια για αξιολόγηση αιτήσεων) για απόκτηση κατοικίας με ανέγερση δεν
πρέπει να έχουν προχωρήσει οι εργασίες πέραν
του σκελετού και της πλάκας/στέγης κατά την
ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Παροχής
Οικονομικής Ενίσχυσης.
β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις,
◗ αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας ή
◗ αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση
υφιστάμενης κατοικίας ή
◗ απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας ή
◗ απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή
υφιστάμενης κατοικίας
εάν ο αιτητής ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του έχουν
άλλο ακίνητο/τεμάχιο γης εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/
ουν να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο,
δεν πληρούν την προϋπόθεση συμμετοχής.

Ακίνητα

ΘΕΜΑ

Μάϊος 2021
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ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Αύξηση του ενδιαφέροντος
για απόκτηση ακινήτου

A

ΎΞΗΣΗ του ενδιαφέροντος για απόκτηση
ακινήτου και μικρή άνοδος στις τιμές τους
ήταν τα χαρακτηριστικά του τομέα των ακινήτων στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.
Συγκεκριμένα, η πανδημία έχει επηρεάσει η τον
αριθμό των πωλήσεων των ακινήτων, ωστόσο
δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις τιμές, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.
Επομένως, μετά το πέρας της πανδημίας αναμένεται να προκόψει αύξηση του ενδιαφέροντος
και ενδεχομένως ελαφριά άνοδος στις τιμές. Πάντως ορισμένοι άλλοι παράγοντες που δεν έχουν
σχέση με την πανδημία πιθανό να επηρεάσουν
την αγορά και σε κάποια είδη ακινήτων δεν αποκλείεται να δούμε και ελαφριά μείωση των τιμών.
ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ
Ερωτηθείς κατά πόσο η πανδημία επηρέασε την
κυπριακή αγορά ακινήτων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης, Μιχάλης
Χατζηπαναγιώτου διαχώρισε κατ’ αρχήν την αγορά προς ντόπιους και την αγορά προς τους ξένους. Όπως είπε, όσον αφορά στους ντόπιους,
από πλευράς πωλήσεων η αγορά κρατήθηκε
αρκετά καλά και σε αυτό βοήθησε το σχέδιο
επιχορήγησης του επιτοκίου το οποίο εκμεταλλεύτηκαν αρκετά ζευγάρια για να αγοράσουν την
κατοικία τους. Συναφώς και οι τιμές δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα και κρατήθηκαν περίπου στα
ίδια επίπεδα με πριν την πανδημία.
Από την άλλη, όσον αφορά την αγορά των ξένων, αυτή επηρεάστηκε αρνητικά από πλευράς
πωλήσεων, μιας και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στα ταξίδια, δημιούργησαν πρακτικές δυσκολίες σε σχέση με τις μετακινήσεις με αποτέλεσμα, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι να μην μπορούν
να φτάσουν στο νησί για να ολοκληρώσουν την
αγοραπωλησία. Από πλευράς τιμών, ακόμα δεν
υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα γιατί δεν ολοκληρώθηκε μεγάλος αριθμός ώστε να διαφανεί αν υπήρξε
πτώση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαναγιώτου, αν κρίνουμε από τις αντίστοιχες αγορές
του εξωτερικού, δεν αναμένεται πτώση των τιμών, παρά τον μειωμένο αριθμό πωλήσεων.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κληθείς να σχολιάσει τον τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ο κ. Χατζηπαναγιώτου ανέφερε ότι η πλειονότητα των επενδυ-

Μείωση στον αριθμό
των πωλήσεων και μικρή
άνοδος στις τιμές
τών αφορούσε πολύ αξιόλογους επιχειρηματίες,
οι οποίοι ήρθαν και τοποθέτησαν τα χρήματα
τους στο νησί μας, βοηθώντας την κυπριακή οικονομία στο σύνολο της. Γι’ αυτό, πρόσθεσε, θα
πρέπει τώρα, με τον τερματισμό του προγράμματος να βρούμε άλλους τρόπους προσέλκυσης
τέτοιων επενδυτών, ώστε να βοηθηθεί ολόκληρη
η οικονομία, ειδικά τώρα που βρίσκεται σε μια
δύσκολη στιγμή με την πανδημία του κορωνοϊού.
Ερωτηθείς κατά πόσο θα πρέπει να αναμένουμε
την κάθοδο ξένων επενδυτών, χωρίς το Επενδυτικό Πρόγραμμα, ο κ. Χατζηπαναγιώτου ανέφερε ότι δεν θα έρθουν οι πολυεκατομμυριούχοι, οι
οποίοι ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα, αλλά γενικότερα ξένους επενδυτές μπορούμε να προσελκύσουμε.
ΚΑΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
Ερωτηθείς τέλος κατά πόσο με την πάροδο της
πανδημίας θα πρέπει να αναμένουμε εντυπωσιακή αύξηση των τιμών λόγω του ενδιαφέροντος
που ενδεχομένως να προκύψει, ο κ. Χατζηπαναγιώτου τόνισε ότι σίγουρα δεν αναμένεται οποιαδήποτε έκρηξη τιμών. Το ενδιαφέρον αναμένεται
όντως να αυξηθεί σε σχέση με τώρα, λόγω και
του τερματισμού των περιορισμών στις διακινήσεις ωστόσο δεν αναμένονται εντυπωσιακές αλλαγές σε σχέση με τις τιμές των ακινήτων.
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΙΜΕΣ
Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων
Εκτιμητών Ακινήτων, Πόλυς Κουρουσίδης σημείωσε ότι η πανδημία έχει επηρεάσει ως ένα βαθμό τον αριθμό των πωλήσεων ακινήτων, λόγω
των περιορισμών που έχουν επιβληθεί, δεν έχει
όμως επηρεάσει ιδιαίτερα τις τιμές και επομένως
δεν αναμένεται οποιαδήποτε εντυπωσιακή αυξομείωση μετά το πέρας της.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρουσίδης, τα οικιστικά ακίνητα, τα οποία είναι σε καλές περιοχές και εντός πόλεων δεν έχουν επη-

ρεαστεί σχεδόν καθόλου από την πανδημία. Τα
ακίνητα που έχουν επηρεαστεί κάπως από την
πανδημία είναι τα καταστήματα λόγω του πλήγματος που έχει δεχτεί ό κλάδος του λιανικού
εμπορίου, αλλά και της εστίασης. Όπως εξήγησε
ο κ. Κουρουσίδης, ενδεχομένως να δούμε μια
μείωση στις τιμές των ενοικίων των συγκεκριμένων καταστημάτων που κατ’ επέκταση θα επηρεάσουν τις ίδιες τις αξίες των ακινήτων.
ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ
Αντίθετα, πρόσθεσε, άλλοι παράγοντες αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο την πορεία
των τιμών. Ο τερματισμός του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος αναμένεται να επηρεάσει το κομμάτι της αγοράς που αφορά στα ακίνητα τα οποία προτιμούσαν οι ξένοι επενδυτές για
να αποκτήσουν το κυπριακό διαβατήριο.
Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, η ενδεχόμενη μείωση στις τιμές δεν αναμένεται να φανεί
άμεσα, αλλά σε μεταγενέστερο χρονικά σημείο,
καθώς δεν γίνονται πράξεις που θα δείξουν αυτή
την πτώση των τιμών. Ίσως μάλιστα η μείωση των
τιμών να φανεί στο ελάχιστο δυνατό, καθώς κάποια κτίρια που προγραμμάτιζαν οι επιχειρηματίες
να ανεγείρουν, ενδεχομένως να μην υλοποιηθούν
ποτέ, επομένως δεν θα φανεί η πτώση των τιμών.
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ο κ. Κουρουσίδης, αυτό είναι ένα κομμάτι της αγοράς, το οποίο δεν προσέλκυε Κύπριους αγοραστές και επομένως δεν
θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο, όσον αφορά στις
τιμές των ακινήτων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά.
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος ενδεχομένως να επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων έχει να
κάνει με τις τράπεζες και το γεγονός ότι βγάζουν στην αγορά τεμάχια σε προσφορές προς
πώληση. Παρόλο που οι τράπεζες χειρίζονται
προσεκτικά το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς δεν
θέλουν να βγάζουν υπερβολικό αριθμό ακινήτων
στην αγορά, εντούτοις, ο κίνδυνος να δημιουργηθεί υπερπροσφορά είναι ορατός, εξέλιξη η οποία
ίσως οδηγήσει ακόμα και σε μείωση των τιμών.
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ της αγοράς με καθοδικές
ωστόσο τάσεις, όπως καταδεικνύουν και τα πωλητήρια έγγραφα μέχρι στιγμής, βλέπει με τη

σειρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου Ανδρέας Καουρής. Εκφράζοντας, όπως είπε, προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις, ο κ. Καουρής σημείωσε ότι η αγορά καταγράφει ελαφρά πτώση
το πρώτο δίμηνο του έτους κάτι που αναμένεται
να συνεχιστεί για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο.
\Στη συνέχεια, δηλαδή μετά τον Ιούνιο, με το
άνοιγμα των αιθέρων και τον ενδεχόμενο τερματισμό στις διακινήσεις, ο κ. Καουρής αναμένει ότι
η αγορά θα καταγράψει μικρή άνοδο. Σε αυτό,
αναμένεται να συμβάλει και η κάθοδος ξένων
επενδυτών που αναμένονται όπως προανέφερε
με το άνοιγμα των αιθέρων.
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ερωτηθείς κατά πόσο θα
πρέπει να αναμένουμε ξένους επενδυτές δεδομένου ότι έχει τερματιστεί το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ο κ. Καουρής ανέφερε ότι
κάποιοι θα έρθουν, πιθανότατα όχι τόσοι όσο
προηγουμένως. Όσον αφορά στις τιμές των
ακινήτων για αυτή τη συγκεκριμένη αγορά, ο κ.
Καουρής σημείωσε ότι κάποιοι έχουν ήδη παγοποιήσει τα έργα που επρόκειτο να αναπτύξουν,
επομένως δεν αναμένεται να μπουν πολλά νέα
ακίνητα ώστε να μείνουν στα αζήτητα. Παράλληλα οι πράξεις που γίνονται είναι λίγες, επομένως
δεν αναμένεται εντυπωσιακή πτώση τιμών. Επανερχόμενος στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων,
σημείωσε ότι το πρόγραμμα δούλεψε όσο ήταν
σε ισχύ και βοήθησε σημαντικά την κυπριακή
οικονομία ωστόσο εξαιτίας 5-10 επιτήδειων η
Κυβέρνηση το τερμάτισε εν μία νυχτί, κάτι που
κατά την άποψη του ήταν λάθος. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Καουρή, η Κυβέρνηση θα πρέπει
να επαναφέρει ένα νέο πρόγραμμα προσέλκυσης επενδυτών, καθώς κάτι τέτοιο αναμένεται
να βοηθήσει ευρύτερα την κυπριακή οικονομία.
ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΟΔΟΣ. Όσον αφορά στην πορεία
της αγοράς μετά την πανδημία, ο κ. Καουρής
εκτίμησε ότι θα ακολουθήσει μια ελαφριά ανοδική πορεία, αφού όπως είπε, θα αρθούν οι περιορισμοί, θα έρθουν τουρίστες και θα δώσουν ώθηση στην οικονομία, θα αναμένουμε και κάποιους
ξένους επενδυτές και γενικότερα αναμένεται
να υπάρξει μια κινητικότητα που θα είναι προς
όφελος της οικονομίας στο σύνολο της, χωρίς
πάντως να αναμένουμε εντυπωσιακά πράγματα.
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Έντονη αντίδραση για την εμπλοκή
δικηγόρων σε συμφωνίες για ακίνητα

Τ

ΗΝ ΕΝΤΟΝΗ αντίθεσή
τους στην ανάμειξη των
δικηγόρων στα συμβόλαια που έχουν σχέση με τον
τομέα των ακινήτων εκφράζουν οι ασχολούμενοι με τον
συγκεκριμένο κλάδο.
Η σύνταξη συμβολαίων και
εγγράφων σε σχέση με τη μίσθωση ή την αγοραπωλησία
ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει
να ανατίθεται αποκλειστικά σε
ασκούντες δικηγόρους σύμφωνα με τη νομοθετική τροποποίηση που ψήφισε η Βουλή.
Έντονες πιέσεις ασκούν επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται με τον τομέα των ακινήτων σε μια προσπάθεια να
ακυρωθεί ο τροποποιητικός
νόμος, ο οποίος πέρασε από
την Ολομέλεια της Βουλής
στις 2 Απριλίου του 2021 και
αφορά τη σύνταξη συμβολαίων
και εγγράφων σε σχέση με τη
μίσθωση ή την αγοραπωλησία
ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία
θα πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε ασκούντες δικηγόρους.
Οι δικηγόροι θεωρούν την τροποποίηση του συγκεκριμένου
νόμου απολύτως ορθή και φυ-

ΚΥ

μιουργούν προβλήματα στην
ανάκαμψη της οικονομίας.
Σε έντονο ύφος ήταν και οι
δηλώσεις του προέδρου του
Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) κ. Γιώργου
Μουσκίδη, ο οποίος υπέδειξε
πως η τροποποίηση της νομοθεσίας γίνεται καθαρά για να
αυξήσουν τον κύκλο εργασίας
τους οι δικηγόροι και επομένως
και τα εισοδήματά τους. «Η
Βουλή μας διοικείται από δικηγόρους, οπότε είναι λογικό να
ψηφίζονται τέτοιοι νόμοι», σημείωσε ο κ. Μουσκίδης.
Πάντως, στη βάση της τροποποίησης αυτής φαίνεται να
υπάρχουν και σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους των τραπεζών.
Τραπεζικές πηγές που μίλησαν
στην εφημερίδα μας ανέφεραν
ότι εκτός της αναταραχής και
της ανησυχίας που δημιουργείται στην αγορά η τροποποίηση
αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση
του κόστους για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ό,τι αφορά
θέματα που άπτονται των αγοραπωλησιών ακινήτων. Με βάση
πληροφορίες, υπάρχει έντονος
προβληματισμός τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Νομική

Υπηρεσία για τις διατάξεις του
τροποποιητικού νόμου και όλα
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά
για την τελική έκβαση, χωρίς
να αποκλείεται η αναπομπή εκ
μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Σημειώνεται πως η Νομική Υπηρεσία κατά τη συζήτηση του
τροποποιητικού νόμου στην
αρμόδια επιτροπή εξέφρασε
τις επιφυλάξεις της για τη νομοθετική αυτή τροποποίηση
και εισηγήθηκε στην εν λόγω
τροποποίηση να συμπεριληφθεί
μόνο η σύνταξη εγγράφων που
αφορούν αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας και να απαλειφθεί η σύνταξη εγγράφων που
αφορούν μίσθωση ακίνητης
ιδιοκτησίας, λόγω της διαφορετικής βαρύτητας των πράξεων
αυτών. Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας
εισηγήθηκε την αναδιατύπωση
του κειμένου της πρότασης
νόμου, ώστε να αποσαφηνιστεί
ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν
επιβάλλει σε πολίτη να απευθυνθεί σε δικηγόρο, εφόσον
επιλέξει να μην αποταθεί σε
επαγγελματία για τη σύνταξη
τέτοιων εγγράφων.

Έρχονται πάρκο
και πλατεία στη Λάρνακα
Ο ΔΉΜΟΣ ΛΆΡΝΑΚΑΣ υπέγραψε τη Δευτέρα 19 Απριλίου τα συμβόλαια για τη μελέτη τριών έργων, δηλαδή του πάρκου καλλιτεχνών,
της πλατείας Αλκής – Ακρόπολης και της κατοικίας του Αστυνομικού
Διευθυντή Λάρνακας.
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «τη
μελέτη των τριών έργων ανέλαβε η Εταιρεία A. F. Modinos and SA
Vrahimis Architects and Engineers».
Συγκεκριμένα το πρώτο έργο αφορά την «δημιουργία Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στην παραλιακή Τ/κ συνοικία Σκάλας το
οποίο θα συνδέεται με την οδό Πιαλέ Πασά και θα εφάπτεται του
νέου Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στον χώρο του πρώην τουρκοκυπριακού σινεμά. Η μελέτη αφορά την εξυγίανση και ευπρεπισμό
τουρκοκυπριακών τεμαχίων τα οποία έχουν εκμισθωθεί στον Δήμο
Λάρνακας για τη δημιουργία ανοικτού πλατειακού χώρου με πλακόστρωση, φύτευση, φωτισμό και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού».
Στον χώρο που θα διαμορφωθεί «οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να χωροθετούν εικαστικά έργα εξωτερικού χώρου, ενώ θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις πολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Στη μελέτη περιλαμβάνεται επίσης και η πλακόστρωση των οδών Ακ Ντενίζ, Σεϋχάν, Μποζ και Νταγ Μποζ Κουρτ.
Το δεύτερο έργο αφορά τη μελέτη «για την ανάπλαση της Πλατείας
Ακροπόλεως και της Πλατείας Αλκής που περιλαμβάνει εκτός της
περιοχής των δύο πλατειών και τμήματα των οδών Ερμού, Κωνσταντίνου Καλογερά, Γλάδστωνος, Λουκή Ακρίτα και Ορφέως. Στόχος
είναι η αισθητική, λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση και ενοποίηση των δύο ιστορικών πλατειών, εξασφαλίζοντας την ομαλή και
ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων, παρέχοντας παράλληλα τις
αναγκαίες διευκολύνσεις των ατόμων με αναπηρία».
Σημειώνεται ότι «η μελέτη ανάπλασης θα περιλαμβάνει την πλακόστρωση και διαμόρφωση των πλατειακών χώρων, νέα φωταγώγηση,
φύτευση και εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού.
Το τρίτο και τελευταίο έργο αφορά «την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για αποκατάσταση και αναδόμηση της πρώην
κατοικίας του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας η οποία είναι διατηρητέα οικοδομή. Η οικοδομή είναι διώροφη συνολικού εμβαδού
485 τ.μ. και βρίσκεται ανάμεσα στην οδό Βυζαντίου και του χώρου
πρασίνου όπου σχεδιάζεται το «Πάρκο Σαλίνα».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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σιολογική εξέλιξη, καθώς η σύνταξη συμβολαίων εμπίπτει ξεκάθαρα στο νομικό επάγγελμα.
«Με αυτό τον τροποποιητικό
νόμο θεσμοθετείται η δικηγορική εργασία, αλλά ταυτόχρονα προστατεύονται οι
αγοραστές», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Γιώργος
Χριστοφίδης.
Ωστόσο, ο γ.γ του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής χαρακτήρισε την
τροποποίηση του νόμου απαράδεκτη.
«Είμαστε κατηγορηματικά εναντίον της νομοθετικής αυτής
τροποποίησης, είναι απαράδεκτη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σύσταση ενός κλειστού επαγγέλματος, κάτι που
έρχεται σε αντίθεση με το τι
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα», είπε
ο κ. Τσιακκής.
Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ σημείωσε πως
σε μια δύσκολη χρονική περίοδο που διέρχεται ο τόπος, αντί
η Βουλή να προχωρήσει στην
ψήφιση της νομοθεσίας που
αφορά τις κρατικές εγγυήσεις,
αναλώνεται σε νομοθεσίες οι
οποίες όχι μόνον δεν βοηθούν
την όλη κατάσταση, αλλά δη-
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Άλλο η τιμή ενός ακινήτου
στην αγορά και άλλο η αξία του
T
ο συγκεκριμένο άρθρο δεν καταπιάνεται με αυτήν καθ’ αυτήν την ετυμολογία των όρων κόστος κτίσης ή κατασκευής, τιμή συναλλαγής, αξία προς τρίτους,
αξία προς τον ιδιοκτήτη. Επικεντρώνεται στα
προβλήματα που η εναλλαγή στη χρήση αυτών των όρων δημιουργεί στο τραπεζικό σύστημα.
Στην καθημερινή χρήση της γλώσσας, οι πιο
πάνω όροι πολλές φορές χρησιμοποιούνται
κατά το δοκούν και
για πολλούς σημαίνουν το ίδιο πράγμα.
Ωστόσο, στο επιχειρηματικό λεξικό κάθε
μία από αυτές έχει
τη δική της εξειδικευμένη σημασία. Στον
Του Παύλου Λοΐζου* τομέα της ανάπτυξης
γης, όταν λέμε κόστος, εννοούμε το κόστος ενός κτηρίου και
της γης στην οποία αναπτύσσεται. Τιμή συναλλαγής σημαίνει το ποσό για το οποίο ένα
ακίνητο αλλάζει ιδιοκτησία, ενώ αξία προς
τρίτους (ή αγοραία αξία) είναι η εκτίμηση της
αξίας στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί
ένα ακίνητο στην ανοικτή αγορά. Αξία προς
τον ιδιοκτήτη είναι η συγκεκριμένη τιμή που
κάποιος ορίζει για ένα ακίνητο ή για τη χρήση
ενός ακινήτου για συγκεκριμένο σκοπό.
Στις περιπτώσεις χρηματοδότησης έργων
ανάπτυξης γης, η τράπεζα θα χορηγήσει ένα
δάνειο εν μέρει στηριζόμενη στα αναμενόμενα εισοδήματα που αυτό θα δημιουργήσει
(στην περίπτωση μίας οικιστικής ανάπτυξης
αυτά θα προέλθουν από την πώληση ξεχωριστών οικιστικών μονάδων). Το εκτιμώμενο
εισόδημα συνήθως προκύπτει από εκτίμηση
την οποία διενεργεί εκτιμητής ακινήτων, ο
οποίος καλείται από την τράπεζα να υπολογίσει πόσα θα πωλήσει την κάθε οικιστική μονάδα στο συγκεκριμένο έργο ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης. Παράλληλα, η τράπεζα
θα ζητήσει από έναν επιμετρητή ποσοτήτων
να υπολογίσει το κατασκευαστικό κόστος
του συγκεκριμένου κτίσματος. Στη συνέχεια,
θα δημιουργήσει μια κατάσταση με τις χρη-

ματοροές της ανάπτυξης για να εξετάσει τη
δυνατότητα αποπληρωμής του σχετικού δανεισμού, χρησιμοποιώντας ήπια και ακραία
σενάρια.
Αφού ολοκληρωθούν όλες οι πιο πάνω διαδικασίες και η τράπεζα είναι σε συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις, έρχεται το
σημείο όπου η πρακτική πρέπει να ξεχωρίσει
από τη θεωρία και οι εμπλεκόμενοι να δουν
πέρα από την έκθεση (και τις υποσημειώσεις της). Υπενθυμίζεται πως οι εκτιμητές
ακινήτων είναι συνήθως πολιτικοί μηχανικοί
ή άτομα που έχουν αποκολληθεί από την
πραγματική αγορά ανάπτυξης γης. Αυτή η
κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις που παράγουν να συνδέουν την αξία
με το κόστος. Είτε γιατί πιστεύουν πως είναι
αιρετικό ένα ακίνητο να αξίζει λιγότερο από
το κόστος κατασκευής του, είτε γιατί εκλαμβάνουν το κόστος κατασκευής ως την καλύτερη ένδειξη για να καταλήξουν στην τιμή,
ειδικά σε αγορές με περιορισμένο αριθμό
συναλλαγών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές
σε μία αγορά που βρίσκεται σε πτώση και οι
τιμές είναι συχνά κάτω του κόστους, τέτοιες
ενέργειες οδηγούν σε υπερβολικά υψηλές
εκτιμήσεις – ειδικά τεμαχίων γης.
Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προς
τον ιδιοκτήτη, βασανίζει τους εκτιμητές
εδώ και πολλά χρόνια, καθώς συγκεκριμένα
περιουσιακά στοιχεία έχουν συγκεκριμένη
αξία για τον ιδιοκτήτη τους ή για έναν περιορισμένο αριθμό δυνητικών αγοραστών.
Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο παραγωγής ελαιόλαδου σε έναν ελαιώνα στη μέση
του πουθενά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το
ακίνητο αξίζει πολύ περισσότερο για τον υφιστάμενο ιδιοκτήτη του απ’ ό,τι στην ανοικτή
αγορά. Επίσης, κόστισε στον ιδιοκτήτη του
πολύ περισσότερα απ’ όσα κάποιος θα ήταν
διατεθειμένος να πληρώσει γι’ αυτό. Έτσι,
ο εκτιμητής είναι «παγιδευμένος» καθώς
πρέπει να εκτιμήσει πόσα θα άξιζε το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο στην ανοικτή
αγορά, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού
του πως κόστισε πάρα πολλά χρήματα στον
τωρινό του ιδιοκτήτη και πως γι’ αυτόν και
την επιχείρησή του αξίζει πολύ περισσότερα.

Αυτό που συνήθως κάνει ο εκτιμητής σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι να χρησιμοποιήσει
την κλασική οδό και να εφαρμόσει τη μέθοδο
αντικατάστασης του κόστους, βάζοντας και
μία υποσημείωση πως υπάρχει περιορισμένη
αγορά γι’ αυτού του είδους τα ακίνητα. Και η
δουλειά του έγινε.
Βέβαια, ο εκτιμητής μπορεί να είναι ικανοποιημένος ότι έκανε τη δουλειά του, αλλά
η τράπεζα δεν θα έπρεπε. Αλλιώς ποιος ο
λόγος να χρησιμοποιεί ακίνητα ως εξασφάλιση για δάνεια των οποίων η αποπληρωμή
προέρχεται από τις ροές χρήματος της επιχείρησης; Αν ο εκτιμητής απλώς ορίσει ένα
ποσό ως αξία της εξασφάλισης το οποίο
είναι θεωρητικό και όχι ρεαλιστικά εφικτό,
τότε η τράπεζα μόλις έχει παραχωρήσει ένα
δάνειο χωρίς να έχει αξιολογήσει επαρκώς
τον κίνδυνο, αφού η πραγματική αξία της
εξασφάλισης είναι μικρότερη.
Αυτό μας οδηγεί στο ζήτημα της ρευστότητας. Όπως είπε ο Warren Buffet, αν και το
είχε θέσει εντός διαφορετικού πλαισίου: «Η
τιμή είναι αυτό που πληρώνεις. Η αξία είναι
αυτό που παίρνεις». Η τιμή, λοιπόν, είναι
αυτό που βάζεις στην τσέπη σου ή βγάζεις
από την τσέπη σου. Η αξία είναι το ποσό που
κάποιος νομίζει ότι θα λάβει από μία πώληση.
Απλώς επειδή κάποιος νομίζει ότι το περιουσιακό του στοιχείο αξίζει πολλά χρήματα ή
επειδή κόστισε του ίδιου πολλά χρήματα, δεν
σημαίνει πως αυτό είναι το ποσό που θα λάβει η τράπεζα, όταν επιχειρήσει να το διαθέσει στην ανοικτή αγορά. Τράπεζες και εκτιμητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο
τι είναι εφικτό στην πραγματικότητα, παρά
το τι ορίζει η θεωρία ή οι κανόνες στα χαρτιά. Μόνο αν περάσουν από τις «θεωρητικές
αξίες» στις «λογικές τιμές» θα μπορέσουν οι
τράπεζες να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις σε σχέση με τις εξασφαλίσεις δανείων,
με την υλοποίηση εφαρμόσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης και ταυτόχρονα να επιτρέψουν
στην αγορά και στους δικούς τους ισολογισμούς να καθαρίσουν.

*Διευθύνων σύμβουλος, WiRE FS,
pavlos.loizou@wire-fs.com

Ακίνητα, μια κακή επένδυση τελικά;

M

ήπως η επένδυση σε ακίνητα και δη σε οικιστικές μονάδες
να μην είναι και τόσο έξυπνη κίνηση, τελικά, από πλευράς
αποδόσεων μακροπρόθεσμα; Αυτό φαίνεται να τεκμαίρεται
από μια νέα μελέτη του Christophe Spaengers, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο École des hautes études commerciales de Paris,
γνωστού ως HEC Paris, μιας από τις πιο φημισμένες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων στον κόσμο.
Στη μελέτη με τίτλο «The Rate of Return
on Real Estate: Long-Run Micro-Level
Evidence» που δημοσιεύτηκε στο The Review
of Financial Studies με τη συμβολή των David
Chambers και Eva Steiner, ο Spaengers,
αφού μελέτησε τις αποδόσεις των επενδύσεων των χαρτοφυλακίων ακινήτων τεσσάρων
παλαιών, πολύ μεγάλων και διεσπαρμένων
καταπιστευμάτων (δύο Κολεγίων του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και δύο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης) υποστηρίζει με δεδομένα
Του Βασίλη Πολεμίτη
ότι μακροπρόθεσμα οι επενδύσεις σε ακίνητα
και δη σε οικιστικές μονάδες παρουσιάζουν
αμελητέες αποδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι καθαρές αποδόσεις σε
βάθος χρόνου κυμαίνονται κοντά στο μηδέν! Και ενδεχομένως να είναι έτσι, αν συνυπολογιστεί η σε βάθος χρόνου δαπάνη για συντήρηση των ακινήτων, η φορολογία τους, όπως φυσικά και η οποιαδήποτε
απόδοσή τους, ως μορφή εισοδήματος από ενοίκια, κοκ.
Αν δε συμπεριληφθεί και το κόστος χρηματοδότησής τους, που μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωση των καταπιστευμάτων, αλλά ισχύει στην περίπτωση των ιδιωτών που δανείζονται για να αγοράσουν
ένα ακίνητο, τότε το «κοντά στο μηδέν» συνοδεύεται από αρνητικό
πρόσημο.
Με απλά λόγια, η μελέτη του Spaengers μάλλον έρχεται να προκαλέσει την κοινή, αλλά μάλλον λανθασμένη, θέση ότι η αγορά οικίας
είναι μια καλή επένδυση. Τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της Οξφόρδης
και του Κέιμπριτζ, συμπεριλαμβάνουν λιγότερο από 40% σε ακίνη-

τα. Το δε Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στις ΗΠΑ, κατανέμει μόνο το
7,1% από τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον, που διαθέτει στο
καταπίστευμά του (το μεγαλύτερο του κόσμου), σε επενδύσεις σε
ακίνητα. Κάτι πρέπει να ξέρουν…
Ασφαλώς τα πράγματα αλλάζουν μερικώς, όταν στο χαρτοφυλάκιο
επενδύσεων σε ακίνητα προσμετρηθούν και οι κατηγορίες της γεωργικής γης και των εμπορικών ακινήτων. Αλλά και πάλι, οι αποδόσεις
δεν είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των οικιστικών ακινήτων.
Πάντα φυσικά σε ορίζοντα δεκαετιών, και αφού προσμετρηθεί, όπως
είπαμε, το κόστος χρηματοδότησης, συντήρησης, φορολογίας, κοκ.
Ακόμα και τώρα με τα πολύ ευνοϊκά επιτόκια, η επένδυση σε ακίνητα ίσως να μην είναι και τόσο αποδοτική μακροπρόθεσμα όσο πιστεύουμε, έστω και αν η έτος προς έτος απόδοση στο Ηνωμένο
Βασίλειο και στην Αμερική είναι 8,5% και 14,9%, αντίστοιχα, λέει ο
Spaengers.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα συμπεράσματα, κάποιος οικονομικά
σκεπτόμενος άνθρωπος εύλογα θα μπορούσε να διερωτηθεί και για
το τι χάνει κάθε φορά που αγοράζει ένα ακίνητο. Πού θα μπορούσε
εναλλακτικά να βάλει τα λεφτά του ώστε να είναι και ασφαλισμένα
αλλά και αποδοτικά; Πώς θα μπορούσε να «δει» πέραν του κτήματος
και του κτηρίου, που επειδή το βλέπει, το αγγίζει και το κατέχει, νιώθει ότι τα χρήματά του είναι ασφαλισμένα, ενώ τα δεδομένα μάλλον
δείχνουν ότι δύνανται να κεφαλαιοποιήσουν κάποια σημαντική απόδοση μόνο αν το ακίνητο αγοραστεί και πουληθεί τη σωστή στιγμή και
εντός ενός μικρού σχετικά χρονικού διαστήματος;
Βέβαια, κάποιος θα ισχυριστεί ότι το σπίτι χρησιμεύει και για να ζει
κανείς μέσα. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά και πάλι, ποιο σπίτι, πού, με
ποιο κόστος αξίζει τα λεφτά του και για πόσο; Και όσο υποκειμενική
και αν είναι η απάντηση, αφού εξαρτάται από τις προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες και προτιμήσεις του καθενός, τα νούμερα δεν
θα πρέπει να αγνοούνται. Δεν θα πρέπει να αγνοούνται επειδή λένε
την αλήθεια. Η οποία στην Κύπρο, ειδικά, είναι πικρή, αφού, όπως
είπαμε και σε προηγούμενα κείμενα, το ακίνητο κρατά παγιδευμένη
ολόκληρη την οικονομία, αρχίζοντας από τις τράπεζες και τελειώνοντας στην τσέπη μας.
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Κληρονομική διαχείριση
περιουσιακών στοιχείων
Ο ΝΟΜΟΘΈΤΗΣ στην προσπάθεια
του να προστατεύσει τους θεσμούς
του γάμου και της οικογένειας στην
Κύπρο, εξασφάλισε νομοθετικά ότι
μέρος της περιουσίας αποβιώσαντος
προσώπου θα περιέρχεται διαμέσου
υποχρεωτικών κληροδοσιών στην
σύζυγο και στα τέκνα του αποβιώσαντος. Τα οποιαδήποτε πληρεξούσια είχε εκδώσει ο αποβιώσας, ενόσω βρισκόταν εν ζωή, ακυρώνονται
Του Χρήστου
ταυτοχρόνως με τον θάνατο του και
Θ. Τρύφωνος*
μεγάλο μέρος της περιουσίας του
περιέρχεται στην κυριότητα των τέκνων και της συζύγου του,
ανεξαρτήτως εάν αυτός είχε αντίθετη επιθυμία. Ο αποβιώσας δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα διαμέσου διαθήκης
μόνο το ¼ της περιουσίας του, όταν καταλείπει σύζυγο και
τέκνα ή το ½ της περιουσίας του στην περίπτωση που καταλείπει σύζυγο χωρίς τέκνα. Το υπόλοιπο μέρος της περιουσίας του κληροδοτείται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως των
βουλήσεων του στα μέλη της οικογένειας του σε ίσα μερίδια.
Ο πιο αποτελεσματικός αλλά και ταυτόχρονα ο πιο δαπανηρός τρόπος για την πλήρη διάθεση της περιουσίας, σύμφωνα με τις επιθυμίες του αποβιώσαντος, είναι η σύσταση
εμπιστεύματος (trust) στο οποίο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πρόνοιες για την μετά θάνατον διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων. Με τη δημιουργία εμπιστεύματος η
περιουσία που διαθέτει μεταφέρεται σε ένα τρίτο πρόσωπο
(συνήθως δικηγόρο) ο οποίος κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία ενός ατόμου και τα χειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες
που του έχει δώσει. Ο πιο συνηθισμένος αλλά και ταυτόχρονα περιορισμένος τρόπος παράκαμψης των υποχρεωτικών
κληροδοσιών, που προβλέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία είναι οι ασφάλειες ζωής. Με τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να ασφαλιστεί η ζωή ενός ατόμου και
όταν επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος, ο δικαιούχος του
ασφαλιστηρίου μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει
οριστεί αρχικά από τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου (policy
holder). Όλα τα χρήματα που θα προκύψουν από τον θάνατο του αποβιώσαντος θα διαμοιραστούν σύμφωνα με τις
πρόνοιες της σύμβασης ασφάλισης και δεν θα περιληφθούν
στην κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος. Ακόμα ένας
τρόπος παράκαμψης των υποχρεωτικών κληροδοσιών, ο
οποίος μπορεί να τύχει εφαρμογής αναφορικά με τις καταθέσεις ενός ατόμου, είναι η δημιουργία κοινών τραπεζικών λογαριασμών (joint accounts) που διαθέτει μαζί με το
πρόσωπο στο οποίο θέλει να κληροδοτηθούν οι καταθέσεις
μετά τον θάνατο του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο καταθέτης μπορεί να διασφαλίσει ότι ο δεύτερος δικαιούχος
δεν θα αποξενώσει εν αγνοία του οποιοδήποτε ποσό ορίζοντας κατά το άνοιγμα του λογαριασμού, ότι οποιαδήποτε
πράξη πρέπει να φέρει την υπογραφή του. Με τον θάνατο
του ενός δικαιούχου του λογαριασμού αυτόματα το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στον άλλο δικαιούχο του
λογαριασμού, χωρίς αυτό το ποσό να προσμετράται στην
κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος.
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 650/12 ο οποίος εφαρμόζεται
και στη χώρα μας από τον Αύγουστο του 2015, προνοεί ότι
άτομα τα οποία έχουν υπηκοότητα άλλη από την υπηκοότητα του κράτους μέλους στο οποίο έχουν συνήθη κατοικία,
μπορούν να επιλέξουν με διαθήκη τελευταίας βουλήσεως ότι
το εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική τους
διαδοχή θα είναι το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας τους.
Αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις που
το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας δεν προνοεί αναγκαστικές
κληροδοσίες, όπως για παράδειγμα το δίκαιο της Αγγλίας ή
της Ρωσίας. Επιλέγοντας το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας
τους μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα το σύνολο της περιουσίας τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά κανόνα η ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης διανέμεται με βάση τις πρόνοιες του
δικαίου της χώρας στην οποία κείτεται. Αυτό ορίζεται και
από την αρχή του διεθνούς δικαίου lex loci rei sitae. Ως εκ
τούτου, η αγορά γης σε χώρα όπου το δίκαιο της επιτρέπει
την πλήρη διάθεση περιουσίας, σε συνδυασμό με τη σύνταξη διαθήκης τελευταίας βουλήσεως, μπορεί να παρακάμψει
ουσιαστικά τις πρόνοιες για υποχρεωτικές κληροδοσίες.
Υπό το φως των πιο πάνω, το Κυπριακό κληρονομικό δίκαιο
θεσπίστηκε πριν αρκετές δεκαετίες, όταν δεν επικρατούσαν σε πολλά νομοθετήματα δογματικές αντιλήψεις οι οποίες αντικατόπτριζαν το ευρύτερο κλίμα της εποχής. Σήμερα,
βάσει του πλαισίου του κληρονομικού δικαίου, όπως αυτό
έχει διαμορφωθεί, προσφέρονται λύσεις κληρονομικού προγραμματισμού (estate planning) οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι επιθυμίες ενός ατόμου θα εφαρμοστούν
ανεξαρτήτως των νομοθετικών προνοιών για υποχρεωτικές
κληροδοσίες.

*Δικηγόρος

Ακίνητα
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Υβριδικό εργασιακό περιβάλλον
Π

ριν από περίπου ένα χρόνο και εν μέσω
των καθολικών lockdown παγκοσμίως οι
πλείστες επιχειρήσεις υιοθέτησαν ένα καθεστώς τηλεργασίας από το σπίτι. Σίγουρα η τηλεργασία δεν λειτούργησε για όλους το ίδιο αφού
η φύση της κάθε επιχείρησης είναι αυτή που συνήθως καθορίζει και το βαθμό εφαρμογής αυτής
της μορφής εργασίας. Έκτοτε σε διεθνές επίπεδο,
μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκαν δύο στοιχεία που είναι
συνυφασμένα με την αγορά
ακινήτων.
Το πρώτο στοιχείο είναι η
τάση αναζήτησης στέγασης
σε απόσταση από τα παραδοσιακά αστικά εμπορικά
κέντρα πόλεων, με την τάση
«φυγής» να συνοδεύεται
Tου Ανδρέα
απαραίτητα από την ανάγκη
Α. Ανδρέου*
εγκατάστασης σε πιο άνετα
σπίτια, με περισσότερες ανέσεις, που να διαθέτουν κήπους και να είναι γενικά
πιο κοντά στην φύση.
Ο κόσμος οδηγήθηκε σε τέτοιες αποφάσεις, αφού
τα επαναλαμβανόμενα lockdown και οι περιορισμοί τον έκαναν να αναθεωρήσει τον μέχρι τότε
τρόπο ζωής του καταλήγοντας στο συμπέρασμα
πως ένα πιο άνετο σπίτι είναι ουσιαστικά ένα δώρο
στην ψυχική και σωματική του υγεία, εφόσον ο
νέος τρόπος εργασίας είχε έρθει για να μείνει.
Παρά το γεγονός πως το φαινόμενο είναι εντονότερο σε μεγαλουπόλεις του εξωτερικού, τέτοιες
προσεγγίσεις δεν ήταν ξένες και προς την κυπριακή πραγματικότητα. Αν σήμερα βολτάρετε σε
οικιστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από κατοικίες επί εδάφους, θα παρατηρήσετε μια μάλλον
έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα που πάει
και κάπως κόντρα στη μέση αντίληψη του καφενέ πως «ο Κυπραίος ετράβησε μέσα στα πετσιά

του…», εννοώντας πως πλέον δεν επενδύει.
Το δεύτερο στοιχείο είχε να κάνει με την αντίληψη
πως πλέον οι επιχειρήσεις θα μονιμοποιήσουν τη
νέα προσέγγιση στην εργασία και ως αποτέλεσμα
οι γραφειακοί χώροι είναι αχρείαστοι, οδηγώντας
σε μια συρρίκνωση του τομέα, με συνεπακόλουθο
μαρασμό των εμπορικών κέντρων. Ένα χρόνο και
κάτι μετά, βλέπουμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Και δεν ισχύει επειδή αποδείχτηκε πως η τηλεργασία δεν αποτελεί ένα τέλειο εναλλακτικό μοντέλο
εργασίας, τόσο σε πρακτικό επίπεδο που έχει να
κάνει με την ίδια την φύση της επιχείρησης, αλλά
και για ένα σωρό από άλλους λόγους που είναι
περισσότερο ανθρωποκεντρικοί. Η παντελής έλλειψη ανθρώπινης επαφής και αλληλεπίδρασης σε
βάθος χρόνου δημιουργεί αθροιστικά προβλήματα
με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία
που αλυσιδωτά οδηγεί σε άλλες ανεπιθύμητες
ατραπούς.
Η τάση που εδώ και κάποιο διάστημα άρχισε να
εδραιώνεται είναι πως πάμε σε ένα υβριδικό εργασιακό μοντέλο, δηλαδή ένα μοντέλο που βρίσκεται κάπου μεταξύ αυτού της προ της πανδημίας
εποχής (μεγάλα παραδοσιακά γραφεία και εγκαταστάσεις που παρείχαν στέγη σε όλους τους εργαζομένους) και αυτού που επέβαλε στις αρχές
της η πανδημία (όλοι εργάζονται από το σπίτι στο
βαθμό που αυτό είναι εφικτό).
Το υβριδικό μοντέλο, σε ό,τι αφορά στους γραφειακούς χώρους, μεταφράζεται σε μια αναπροσαρμογή τους έτσι ώστε υπέρτατο ρόλο θα παίζει η
ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίζει επίσης και η ευεξία και
συνεργασία των εργαζομένων.
Για να επιτευχθούν αυτές οι επιδιώξεις θα πρέπει να γίνουν μετατροπές και αναβαθμίσεις που
αναπόφευκτα περιλαμβάνουν τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Ως παράδειγμα αναφέρω την εφαρμογή συστημάτων που επιτρέπουν την απρόσκοπτη

πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού
από τον δρόμο ή τον χώρο στάθμευσης στο γραφείο τους χωρίς να αγγίζουν σε επιφάνειες για
ενεργοποίηση φώτων, θυρών, ανελκυστήρων κλπ.
Άλλο παράδειγμα είναι ο κλιματισμός και η συνεχής
ροή φρέσκου αέρα. Επίσης τα αυτοματοποιημένα
συστήματα παροχής αντισηπτικού σε διάφορα και
ορατά σημεία θα αποτελέσουν μόνιμο στοιχείο αυξάνοντας έτσι και το αίσθημα ασφάλειας και υγιεινής σε επαγγελματικούς χώρους. Για να πεισθεί ο
κόσμος να επιστρέψει σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναδιαμορφώσουν
τους κοινόχρηστους χώρους έτσι ώστε με ασφάλεια να υπάρχουν συναθροίσεις, κοινωνικοποίηση,
ανταλλαγή ιδεών για θέματα που αφορούν την ίδια
την εργασία τους, να έχουν ένα πιο ελκυστικό και
πράσινο περιβάλλον γύρω τους, κουζίνες που να
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παρέχουν με ασφάλεια σίτιση και βεράντες για μικρά διαλείμματα.
Ενδεχομένως να δούμε με άλλο φακό και roofgardens σε επαγγελματικά υποστατικά. Τα ίδια
τα γραφεία θα είναι πιο αραιά, με πιο μεγάλο διαθέσιμο χώρο ανά άτομο και άρα πιο ευέλικτα. Αν
η επιχείρηση είναι και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου οι
αποφάσεις είναι πιο εύκολες.
Αν όμως η επιχείρηση είναι ο ενοικιαστής του κτηρίου τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτος και πιο δεκτικός σε αλλαγές αναβάθμισης
του κτηρίου του και ενδεχομένως και πιο δεκτικός
σε πιο ευέλικτες συμβάσεις μίσθωσης ενόσω η
επιχείρηση αναπροσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.

*Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS,
είναι CEO της APS Andreou Property
Strategy – Chartered Surveyors
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Το Πιστοποιητικό Τελικής ΄Εγκρισης

ρίσκεται τώρα υπό συζήτηση η αναγκαιότητα ή μη ύπαρξης
του Π.Τ.Ε. (Πιστοποιητικό Τελικής ΄Εγκρισης) για τη λειτουργία και κατοχή ενός υποστατικού.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, διότι χωρίς το Π.Τ.Ε. το υποστατικό,
έστω και εάν έχει άδεια οικοδομής, δεν μπορεί να κατέχεται και
ούτε να λειτουργεί για τη χρήση που έχει άδεια οικοδομής. Ως εκ
τούτου, κατοικίες/διαμερίσματα δεν μπορούν να κατέχονται από
τους ιδιοκτήτες/αγοραστές τους, ενώ σε
περίπτωση εμπορικών χρήσεων (και άλλων) η καταγγελία περί ανυπαρξίας του
Π.Τ.Ε., είναι δυνατόν να επιφέρει και διάταγμα κατεδάφισης της οικοδομής.
Για εκείνους που είχαν την ατυχία να διαπιστώσουν τη διαδικασία εξασφάλισης του
Π.Τ.Ε., τόσο από πλευράς χρόνου, όσο και
στην ικανοποίηση των Αρχών για επουσιώδεις λεπτομέρειες, ιδιαίτερα εκείνες που
προκαλεί η χωρομετρία, σίγουρα απέκτηΤου Αντώνη Λοΐζου*
σαν πολλές άσπρες τρίχες στο κεφάλι
τους. Έχοντας υπόψη ότι η λειτουργία ενός
ξενοδοχείου δεν χρειάζεται το Π.Τ.Ε. (και πολύ ορθά) είναι λογικό
να αναμένουν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες παρόμοιου ευεργετήματος
(π.χ. κατοικίες/ διαμερίσματα/κέντρα αναψυχής κλπ). Επειδή μας είναι αντιληπτή η χρησιμότητα της ύπαρξης του Π.Τ.Ε. με στόχο να
μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις (όχι μικρές διαφορές) από την άδεια
οικοδομής σε σχέση με τι υπάρχει επιτόπου και μέχρι αυτό το Π.Τ.Ε.
να εξασφαλιστεί, να εκδίδεται ένα «Πιστοποιητικό Ασφάλειας και
Υγείας» από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο οποίος θα πρέπει να διαβουλεύεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με το Υγειονομείο.
Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εύκολη λύση που να βοηθά τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές υποστατικών, διότι ως έχει το σύστημα και οι
χρονοβόρες διαδικασίες, δεν λειτουργεί εύρυθμα. Αυτό το πιστοποιητικό ασφάλειας και υγείας, να εκδίδεται κάθε δύο χρόνια και να
καλύπτει όλων των ειδών τις οικοδομές, για να υπάρχει μια ομοιο-

μορφία στην αντιμετώπιση του προβλήματος και αυτό για συνολική
περίοδο μέχρι 6 ετών από την αποπεράτωση του έργου.
Το θέμα είναι σοβαρό, διότι εάν κατέχεται μια π.χ. κατοικία χωρίς το
Π.Τ.Ε., αυτό είναι παράνομο. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να λειτουργεί και
άρα ο αγοραστής της κατοικίας δεν πρέπει να ζει στο σπίτι του κλπ κλπ.
Βέβαια θα είναι ιδανικό εάν κατά την διάρκεια της ανέγερσης/κατά την
παράδοση/έναρξη λειτουργίας και κατοχής, εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, να εκδίδεται το Π.Τ.Ε. κατά στάδια (εάν χρειάζεται) με άμεση
ανταπόκριση των Αρχών/επιβλέποντος μηχανικού και νοουμένου ότι
υπάρχει η άμεση ανταπόκριση (σε 1-2 ημέρες από την υποβολή διαφοροποίησης στην αλλαγή σχεδίων) το θέμα θα επιλυόταν, αλλά θα ζούσαμε σε ένα ιδανικό κόσμο των οικοδομών, κάτι που είναι αδύνατον.
Σε περίπτωση δικού μας έργου, ο γείτονας επενέβη στο δικό μας κτήμα
κατά 4 εκατοστά και χρειάστηκε η παρέμβαση του Δήμου στο τέλος για
να εκδοθεί το Π.Τ.Ε. και αυτό παρόλης της συμφώνου γνώμης των μερών.
Ένα άλλο θέμα που εγείρεται είναι κατά πόσο η λειτουργεία ενός υποστατικού χωρίς το Π.Τ.Ε. είναι δυνατόν να ασφαλιστεί, μια και που
θεωρείται παράνομο. Αυτό καλύπτει όχι μόνο το σύνολο του κτηρίου,

αλλά και των κατόχων/επισκεπτών (third party insurance). Ως εκ τούτου δεν θα μας εξέπληττε σε περίπτωση αιτήματος από ασφαλιζόμενο η άρνηση της ασφαλιστικής εταιρείας να καλύψει την ζημιά (με
τα διάφορα κόλπα που σκαρφίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες – ίδε
προηγούμενο άρθρο μας «Είστε Ασφαλισμένοι;».
Εάν τώρα οι Τούρκοι μας κατηγορήσουν ότι τα υποστατικά μας σε
π.χ. ξενοδοχεία/κέντρα αναψυχής λειτουργούν χωρίς άδεια (και με
πιθανότητα την μη κάλυψη από ασφάλεια) πόσοι τουρίστες θα τα επισκέπτονταν; (μη σας εκπλήττει διότι υπάρχει παρόμοια πρακτική περί
ακύρωσης της ασφάλειας, εάν δεν έχει το όχημα σας Μ.Ο.Τ., έστω
και εάν πληρώσατε τα ασφάλιστρα).
Ίσως να θυμάστε προ 12 ετών περίπου για έκδοση διατάγματος κατεδάφισης για συγκρότημα καταστημάτων στην Αγία Νάπα, που λειτουργούσε ως τέτοιο χωρίς το Π.Τ.Ε. – τελικά αποφεύχθηκε η κατεδάφιση, αλλά είναι ορθός αυτός ο τρόπος;
Εδώ αγαπητοί μας αναγνώστες γίνονται «πράγματα και θάματα» από
τους Δήμους και άλλες Αρχές, με παρανομίες και κάλυψη της τοπικής
Αρχής, παράνομες συνδέσεις με ρεύμα, λειτουργία υποστατικών για
φαγητό (χωρίς τις άδειες ΚΟΤ/Υγειονομείου) και ως εκ τούτου τα κέντρα αναψυχής που διαμαρτύρονται για το Π.Τ.Ε. έχουν όλη μας την
συμπάθεια (εντός ορισμένων παραμέτρων).
Τονίζουμε εδώ ότι ουσιώδεις όροι της άδειας οικοδομής να παρεμποδίζουν στην έκδοση του Π.Τ.Ε. και εκείνου του πιστοποιητικού ασφάλειας
και υγείας (όπως η μη παραχώρηση χώρου πρασίνου, μη παραχώρηση
και κατασκευή οδικού δικτύου, η πρόκληση οχληρίας και επηρεασμός
ανέσεων σε γείτονες κλπ), δεν θα καλύπτονται από το προτεινόμενο
από εμάς πιστοποιητικό λειτουργίας μέχρι αυτά να εκτελεστούν.
«Όταν ένας νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω δυσλειτουργικότητας του, τότε καλύτερα να τον παρακάμψεις με νόμιμο τρόπο» – καθηγητής μας στην οικοδομική του πανεπιστημίου South Bank προ 30 ετών.
Αντώνης Λοίζου F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ
– Εκτιμητές Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης
www.aloizou.com.cy, antonis.loizou@aloizou.com.cy

Δώδεκα χρόνια λιμνάζει η νομοθεσία
για τις κολυμβητικές δεξαμενές
Του Μάρκου Αντωνίου*
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌΤΑΤΟ παράδειγμα της
αδυναμίας του πολιτικού συστήματος στην Κύπρο να λύσει προβλήματα «χαμηλής πολιτικής»
είναι η περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών
(πισίνων) που αναδείχθηκε πριν από 12 χρόνια
περίπου και ακόμα «λιμνάζει».
Για όποιον δεν παρακολούθησε το θέμα, ουσιαστικά αφορά τη μη ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής
Οδηγίας που διαχωρίζει τις ιδιωτικές πισίνες
που μπορεί να βρίσκονται εντός οικοδομικού
συγκροτήματός, από τις δημόσιες. Όπως προκύπτει από την τοποθέτηση των εμπλεκόμενων
φορέων, αλλά και των λειτουργών του κράτους,
όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη επικαιροποίησης
της κείμενης νομοθεσίας.
Νομοθεσία που ήδη από το 2009 η Κύπρος
όφειλε να έχει τροποποιήσει, ενσωματώνοντας
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ15288-1 και ΕΝ
15288-2, ως όφειλε, αφού αποτελούσε ένα από
τα Κράτη που εντάχθηκαν στο CEN, αναλαμβάνοντας τη σχετική υποχρέωση. Αυτό όμως
όχι απλώς δεν έγινε, αλλά αντίθετα σήμερα, 12
χρόνια μετά ακόμα συζητάμε πότε και με ποια
μορφή θα έρθει στη Βουλή η σχετική ρύθμιση.
Ο ΧΡΌΝΟΣ ΠΕΡΝΆ
Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης έχουν
αναφέρει επανειλημμένα τη σημασία που έχει
αυτή η ρύθμιση για την αγορά κατοικιών από
ξένους και εγχώριους αγοραστές. Μιλάμε άλλωστε για κοινόχρηστες πισίνες μεταξύ των
ενοίκων ενός συγκροτήματος και όχι για κατασκευές, για την απόκτηση των οποίων, απαιτείται μια περιουσία. Στο σκέλος των ξένων
αγοραστών συγκεκριμένα, έχουν επισημανθεί
οι απώλειες που δημιουργούνται, καθώς κάλλιστα εκείνοι μπορούν να επιλέξουν την απόκτηση
κατοικίας ίδιων χαρακτηριστικών σε ανταγωνιστικές αγορές, χωρών με εκσυγχρονισμένο το
σχετικό πλαίσιο. Χώρες που δηλαδή έχουν ενσωματώσει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, που δεν θα

απειλούν τους ιδιοκτήτες με διαρκή πρόστιμα, ή
υπέρογκα ποσά για τη λειτουργία μιας πισίνας.
Το βασικότερο όμως ζήτημα που προκαλεί αυτή
την καθυστέρηση, έχει να κάνει με την ικανότητα του κράτους και του πολιτικού συστήματος.
Η περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών δεν
είναι η μόνη. Δεν είναι καν η σημαντικότερη.
Σειρά προτύπων και οδηγιών δεν ενσωματώνονται, ή ενσωματώνονται εκπρόθεσμα από
την Κυπριακή Δημοκρατία. Χαρακτηριστικό τέτοιων περιπτώσεων είναι η αγορά δικαιωμάτων
ρύπων, στην οποία υποχρεωτικά προβαίνουμε
κάθε χρόνο, λόγω μη συμμόρφωσης με τους
πράσινους στόχους στους οποίους δεσμεύεται
η Δημοκρατία. Από το 2019, η ΑΗΚ αγοράζει
δικαιώματα ρύπων που φτάνουν τα 90εκ. κατ’
έτος, λόγω της μη προώθησης εναλλακτικών
πηγών παραγωγής ενέργειας, μετά και την παύση της παραχώρησης δωρεάν ρύπων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Κύπρο.
Δεν είναι επομένως παράδοξο να αναρωτιούνται
πολλοί, το πώς ένα πολιτικό σύστημα που αδυνατεί να λύσει τα ελάσσονα, όπως τον εκσυγχρονισμό μιας νομοθεσίας για τις πισίνες, που κρίνεται
αναγκαία από όλους τους εμπλεκόμενους, είναι
σε θέση να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πιο σύνθετων ζητημάτων όπως η πράσινη μετάβαση.
Μπορεί η ενασχόληση με ζητήματα «χαμηλής
πολιτικής» να μην είναι τόσο ελκυστική ενόψει
εκλογών, όσο οι τοποθετήσεις στα «βαριά» πολιτικά ζητήματα. Μπορεί παράλληλα να απέχουμε αρκετά από κράτη, που οι θεσμικές τους λειτουργίες διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία
του κράτους ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων.
Μπορεί να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Ένα
είναι σίγουρο ωστόσο, πως ένα κράτος που
χρειάζεται 12 χρόνια για να ρυθμίσει νομοθετικά
τις πισίνες, μάλλον δεν είναι υπόδειγμα αποτελεσματικότητας.
Σχεδόν λιγότερο ένα μήνα πλέον πριν τις εκλογές, η περίοδος που διανύουμε δεν είναι όπως
η αντίστοιχη με αυτή πριν πέντε χρόνια. Ή

τουλάχιστον δε φαίνεται να είναι η ίδια, με τις
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας
και που θα μας οδηγήσουν με σχετική ησυχία
στις κάλπες. Κατά τα λοιπά όμως, ο πολιτικός
διάλογος φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά αρκετά γνώριμη. Με την κυριαρχία του Κυπριακού
και της οικονομίας για την μετά την πανδημία
εποχή, λίγοι μιλούν για θέματα που δεν θα τους
βάλουν σχεδόν αυτόματα στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και δίνοντας τους επομένως πιθανότητες να συλλέξουν ψήφους.
Ακόμα λιγότεροι μιλούν για το θεσμικό πλαίσιο,
εντός του οποίου θα κληθούν να παραγάγουν
πολιτική εφόσον εκλεγούν. Άλλωστε αντικειμενικά το θέμα αυτό έχει σαφώς μικρότερο ενδιαφέρον για τον μέσο ψηφοφόρο. Δεν έχει ωστόσο μικρότερη σημασία για την επόμενη ημέρα.
Διότι και τις καλύτερες προθέσεις, ή τις φιλολαϊκότερες θέσεις αν έχει ένας υποψήφιος, αυτές
αναγκαστικά θα περάσουν από τη βάσανο των
θεσμικών αδυναμιών, προτού εφαρμοστούν, αν
αυτό τελικά γίνει.

Αυτές οι θεσμικές αδυναμίες είναι που εν πολλοίς διαχωρίζουν τα κράτη ως προς την αποτελεσματικότητά τους ή μη. Διότι όσο αυτονόητη
και αν είναι μία μεταρρύθμιση στην Κύπρο, όσο
σημαντική και αν είναι μία αλλαγή για την οικονομία ή την κοινωνία μας, αν αυτή δεν αφορά
ένα από τα «μεγάλα» ζητήματα της επικαιρότητας, φαίνεται σαν καταδικασμένη να παραπέσει
μεταξύ απροθυμίας και περιορισμένης ικανότητας. Απροθυμίας, διότι ποιος και γιατί να ασχοληθεί θερμά με θέματα που δεν έχουν μαζική
εκλογική απήχηση και περιορισμένης ικανότηταςν καθώς μία νομοθετική τροποποίηση απαιτεί συντονισμό με σειρά εμπλεκόμενων μερών,
πολλή δουλειά και συχνά συγκερασμό αντιτιθέμενων πλευρών.
Προσπάθειαν δηλαδήν για ένα ζήτημα «χαμηλής πολιτικής», που απαιτεί πολύ περισσότερο
κόπο από μία ακόμα ανάλυση για το Κυπριακό
σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, που θα στοχεύει
συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια.
*Οικονομολόγος

Ακίνητα
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Κατοικία και ποιότητα ζωής – «The Courtyard»
M

Ε ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ του κορωνοϊού
πολλοί από μας αναγκαστήκαμε να εργαστούμε από την κατοικία μας (σπίτι
ή διαμέρισμα) αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο
παραμονής μας σ’ αυτή.
Με αυτά τα δεδομένα, συνειδητοποιήσαμε τις
πραγματικές διευκολύνσεις και χαρακτηριστικά
που πρέπει να διαθέτει μια ολοκληρωμένη κατοικία.
Η νέα τάση είναι να δίνεται έμφαση στην άνεση,
στη λειτουργικότητα, στην ασφάλεια, στο ήσυχο
και ευχάριστο περιβάλλον, στην άσκηση, κ.ά.
Στο εξωτερικό υπάρχουν
συγκροτήματα κατοικιών
που προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις παραπάνω
ανάγκες.
Στην Κύπρο τώρα προωθούνται τέτοιας φύσης
συγκροτήματα.
Ένα τέτοιο συγκρότημα,
που φαίνεται ότι είναι το
μοναδικό στη Λευκωσία,
Tου Γιώργος
προωθείται τώρα στην
Μουσκίδης*
περιοχή της Δασούπολης.
Βρίσκεται σε ύψωμα, σε
μια καινούρια οικιστική περιοχή, κοντά στο μέγαρο Ολυμπιακής Επιτροπής, πίσω από το Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Κτίζεται σε οικόπεδο μεγέθους περίπου 10.000
μέτρων και θα αποτελείται από έξι οικιστικές
πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν στην περιφέρεια του τεμαχίου.
Μεταξύ τους υπάρχει καθαρός χώρος 2500 μέτρων αυλής και κήπου. Ακριβώς, αυτή η διαρρύθμιση έδωσε και το όνομα στο συγκρότημα,
που ονομάζεται «The Courtyard».
Στον χώρο αυτό θα περιλαμβάνονται ξύλινη
πλατφόρμα για γιόγκα/tai chi, με κατάλληλη διαρρύθμιση και τοίχο με αναρριχητικά φυτά, ο
οποίος θα ενσωματώνει τρεχούμενο νερό για τη

δημιουργία της ανάλογης ατμόσφαιρας.
Υπάρχει κεντρική πλατεία για συναντήσεις με
φίλους, εξωτερικό αναγνωστήριο, όπου κάποιος
μπορεί να πάει με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
του και να εργαστεί, αφού θα υπάρχει διαθέσιμο
υπαίθριο ιντερνέτ.
Στον χώρο υπάρχουν τοπιοτεχνημένοι χώροι
πρασίνου με μεγάλα δέντρα, παραδοσιακοί κυπριακοί θάμνοι που θα αναδύουν ωραία μυρωδιά, λουλούδια κ.ά.
Το κάθε κτήριο πήρε την ονομασία του από κάποιο κυπριακό δέντρο.
Γύρω από τα κτήρια υπάρχει πεζόδρομος, ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άσκηση
από τους ενοίκους. Στην άκρη του συγκροτήματος υπάρχει μεγάλος ασφαλής παιδότοπος και
χώρος αναψυχής για πάρτι και μπάρμπεκιου.
Σε όλη την επιφάνεια του ισογείου δεν επιτρέπεται η είσοδος αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
ποδηλάτων. Με αυτά τα δεδομένα, κάθε πολυκατοικία έχει ισόγεια διαμερίσματα των οποίων
οι κήποι εκτείνονται μέσα στην κεντρική αυλή.
Η είσοδος του υπόγειου για μηχανοκίνητα και
ποδήλατα βρίσκεται στην άκρη του συγκροτήματος.
Το υπόγειο στεγάζει χώρους στάθμευσής που
αντιστοιχούν σε πέραν των δύο για κάθε διαμέρισμα.
Πέραν των αποθηκών, που υπάρχουν στο υπόγειο για κάθε διαμέρισμα, υπάρχει πρόνοια για
φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Ο σχεδιασμός των διαμερισμάτων έγινε λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες μιας μοντέρνας οικογένειας και περιλαμβάνει ευρύχωρους λειτουργικούς χώρους, με ποιοτικά υλικά για διάρκεια
στον χρόνο έτσι που να απαιτείται λίγη ή καθόλου συντήρηση.
Υπάρχουν διαμερίσματα προς πώληση δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε υπνοδωματίων.
Τα διαμερίσματα των πέντε είναι οροφοδιαμερίσματα, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

υπάρχουν μόνο δύο διαμερίσματα ανά όροφο.
Είναι τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους, αφού
έχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα απόσταση στο πιο
κοντινό τους σημείο.
Οι τιμές των διαμερισμάτων είναι πολύ λογικές
και συγκρίνονται ευνοϊκά με τον ανταγωνισμό.
Περιλαμβάνουν υποδαπέδια θέρμανση νερού με
εγκατάσταση heat pump (αντλία θέρμανσης),
ηλεκτρικές μεταλλικές περσίδες για όλα τα παράθυρα, εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού
σε όλους τους χώρους και κινούμενες προστατευτικές περσίδες στις βεράντες, με δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης.
Πέραν των ηλιακών θερμοσίφωνων των διαμερισμάτων και των πιεστικών συστημάτων νερού,

φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στις
οροφές των κτιρίων θα μηδενίζουν το κόστος
ηλεκτρισμού των κοινόχρηστων χώρων έτσι
ώστε το κόστος των κοινοχρήστων να συγκρίνεται ευνοϊκά με άλλες πολυκατοικίες.
Σ’ ένα τέτοιο συγκρότημα, όπως το «The
Courtyard», κάποιος μπορεί να απολαύσει τη
ζωή του σ’ ένα άνετο, φιλικό, πράσινο, ασφαλή
και ήσυχο περιβάλλον. Δηλαδή ποιότητα ζωής
σε χώρο που δίνει ζωή.
Είναι μια μοναδική οικιστική ανάπτυξη που θα
δώσει το στίγμα της στους τυχερούς που θα
στεγαστούν σε αυτή.

* Διευθυντής FOX Smart Estate Agency

Ακίνητα

ΑΡΘΡΑ

H

Αξιοπιστία εγγυητικής επιστολής

εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής αποτελεί ισχυρό εχέγγυο εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων και προσδίδει
αξιοπιστία στις συναλλαγές. Η εγγυητική επιστολή δεν είναι μια συνηθισμένη εγγύηση που δίνει
ένα πρόσωπο σε άλλο με βάση την οποία εγγυάται τις υποχρεώσεις του οφειλέτη, αλλά αποτελεί ανέκκλητη εγγύηση
τραπεζικού ιδρύματος να
πληρώσει το δικαιούχο
σύμφωνα με τους όρους
της, ανεξάρτητα από τις
όποιες τυχόν εντολές ή
ενστάσεις του πελάτη για
να μην πληρώσει. Η υποχρέωση που αναλαμβάνει
η τράπεζα είναι αυστηρής
μορφής και οφείλει να
Του Γιώργου
συμμορφώνεται επακριΚουκούνη*
βώς με τους όρους της
εγγυητικής, χωρίς να την ενδιαφέρει ούτε κατ’
ελάχιστον η σχέση μεταξύ του πελάτη της και του
άλλου συμβαλλόμενου δικαιούχου. Οι όροι που τίθενται συνήθως σε εγγυητική επιστολή αφορούν
την υποχρέωση πληρωμής συγκεκριμένου ποσού
στο δικαιούχο, εφόσον αυτός υποβάλει στην τράπεζα έγγραφη πρώτη απαίτηση πληρωμής με αναφορά ότι μεσολάβησε το γεγονός που αναφέρεται
στην εγγυητική και ότι παρήλθε η συμφωνηθείσα
ημερομηνία. Όσο σημαντικοί είναι οι όροι μιας
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“Η εγγυητική επιστολή αποτελεί
εχέγγυο εκπλήρωσης των συναλλαγών”
εγγυητικής, τόσο σημαντικά θεωρούνται το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής της απαίτησης
για πληρωμή, ώστε η απαίτηση να είναι έγκυρη και
αποτελεσματική για είσπραξη του ποσού.
Η υποβολή πρόωρης απαίτησης ή με περιεχόμενο
το οποίο δεν περιέχει τα στοιχεία που απαιτούνται
από τους όρους της εγγυητικής δεν υποχρεώνει την
τράπεζα να πληρώσει το ποσό. Η υποχρέωση της
εκδότριας τράπεζας για πληρωμή προκύπτει αμέσως μόλις ο δικαιούχος ικανοποιήσει τους όρους
που θέτει η εγγυητική, η οποία είναι αυτόνομη και
ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από τη συμφωνία
των μερών, του πελάτη εκ μέρους του οποίου εκδόθηκε και του δικαιούχου. Η εγγυητική θεωρείται ως
χρήματα μετρητά και αποτελεί ανέκκλητη επιβεβαίωση ότι θα πληρωθεί στη βάση των όρων της, εκτός
εάν υπάρχει ισχυρότατος λόγος που να δικαιολογεί
τη μη εκτέλεση της, όπως είναι δόλος ή απάτη.
Στα πλαίσια σύμβασης μίσθωσης επαγγελματικού
μισθίου δόθηκε τραπεζική εγγύηση από το μισθωτή προς τον ιδιοκτήτη. Όταν ο ιδιοκτήτης υπέβαλε
απαίτηση για είσπραξη του ποσού της εγγυητικής,
ο μισθωτής προσπάθησε να αποτρέψει την εξαργύρωση της και εξασφάλισε προσωρινά διατάγματα που διέταζαν την τράπεζα να μην καταβάλει

το ποσό της στο δικαιούχο, αλλά στο λογαριασμό
του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και στην
περίπτωση που εξαργυρώθηκε, να μεταφέρει το
προϊόν της στον αναφερόμενο λογαριασμό. Ο
ιδιοκτήτης έφερε ένσταση και το δικαστήριο που
εκδίκασε την αίτηση του μισθωτή ακύρωσε τα
προσωρινά διατάγματα. Αναφέρθηκε σε νομολογία που αφορά τραπεζικές εγγυήσεις, όπου τα
αγγλικά δικαστήρια έκριναν ότι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρεμβαίνουν στο μηχανισμό
αμετάκλητων υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν
οι τράπεζες, καθόσον οι εγγυητικές είναι ζωτικής
σημασίας στο εμπόριο. Μόνο σε ξεκάθαρες περιπτώσεις απάτης για τις οποίες η τράπεζα έλαβε
γνώση το δικαστήριο παρεμβαίνει, διαφορετικά
αφήνει τα μέρη να διευθετήσουν τη διαφορά τους
βάσει της σύμβασης. Το δικαστήριο δεν ασχολείται με τις δυσκολίες των συναλλασσόμενων να
εφαρμόσουν τις αξιώσεις τους, αφού αποτελούν
εμπορικά ρίσκα. Οι μηχανισμοί και οι δεσμεύσεις
των τραπεζών βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο.
Πρέπει να τους επιτραπεί να τιμήσουν τις εγγυητικές χωρίς την παρέμβαση του δικαστηρίου, διαφορετικά η εμπιστοσύνη στο εμπόριο θα μπορούσε
να καταστραφεί ανεπανόρθωτα.
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Όταν ο ιδιοκτήτης αποτάθηκε και έλαβε διάταγμα
από το δικαστήριο να εμβασθεί το ποσό στο δικό
του λογαριασμό, ο μισθωτής αποτάθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο αιτούμενος την έκδοση προνομιακού εντάλματος ώστε να τον παρεμποδίσει. Το
Ανώτατο Δικαστήριο με απόφαση του Δικαστή κ. Ι.
Ιωαννίδη στην Π.Α.61/2021 ημερ.20.4.2021, επιδοκίμασε την απόφαση του δικαστηρίου να ακυρώσει
τα προσωρινά διατάγματα και έκρινε ότι η αίτηση
του ιδιοκτήτη και οι οδηγίες που ουσιαστικά δόθηκαν από το δικαστήριο δεν συνιστούσαν διάταγμα
εντός της έννοιας του άρθρου 32 του Ν.14/60,
αλλά ήταν απόρροια της ακυρωτικής απόφασης για
υλοποίηση του αιτήματος του ιδιοκτήτη για είσπραξη της εγγυητικής που υπέβαλε πριν την έκδοση
των προσωρινών διαταγμάτων. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης, προτού ζητήσει το ποσό, εξασφάλισε επιστολή
από την πληρώτρια τράπεζα, η οποία δεν έφερε
ένσταση στο αίτημα. Το Δικαστήριο βρήκε ότι δεν
τίθεται θέμα ούτε να ακουστεί ο μισθωτής αλλά
ούτε να οριζόταν για επίδοση το διάταγμα που το
δικαστήριο εξέδωσε. Η τράπεζα νομιμοποιόταν να
καταβάλει το ποσό της τραπεζικής εγγύησης στον
ιδιοκτήτη και χωρίς τις οδηγίες του δικαστηρίου.
Εξάλλου ο μισθωτής ακούστηκε στα πλαίσια εκδίκασης της αίτησης του για τα προσωρινά διατάγματα, τα οποία ακυρώθηκαν. Δεν τέθηκαν εξαιρετικές
περιστάσεις που να δικαιολογούσαν τη χορήγηση
άδειας για προνομιακό ένταλμα.
*Δικηγόρος στη Λάρνακα

Θα τους αφήσουμε
να καταστρέψουν τον Ακάμα;

παίνουμε σε μια πραγματικά κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της χερσονήσου του
Ακάμα! Μα έτσι δεν λέμε κάθε τόσο για
το Κυπριακό κι όμως δεν χάθηκε η Κύπρος! Έχει
και η συνήθεια τα κακά της, με τις κουρασμένες
αντιστάσεις μας και το υποτονικό ενδιαφέρον μας.
Πολλοί διερωτούνται αν είναι δυνατόν, τώρα που
τρέχουμε για εμβολιασμούς κι έχουμε δικούς μας
ανθρώπους που ασθενούν, η εν πολλαίς αμαρτίαις
περιπεσούσα Κυβέρνηση να
μεθοδεύει κι άλλα πονηρά για μια περιοχή για την
οποία υπάρχουν προενταξιακές δεσμεύσεις έναντι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- για κήρυξη της περιοχής
σε Εθνικό Πάρκο διεθνών
προδιαγραφών; Γιατί άλλο
το «δεσμεύομαι» που
ικανοποιεί τους ιθαγενείς
μέχρι να καταλάβουν πως
Του Κυριάκου
είναι κι αυτό της πλάκας,
Τσιμίλλη*
κι άλλο όταν η δέσμευση
απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή οικογένεια που έχει τα κακά της (όπως και οι
καλύτερες οικογένειες) αλλά έχει και τους νόμους
της που δεν μπορείς να επικαλείσαι όποτε βολεύει.
Όπως τώρα, ενόψει της 5+1 σύναξης στη Γενεύη,
που μαδήσαμε αρκετές μαργαρίτες αν θα εκπροσωπηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σαν παρατηρητής όπως από καιρό έχει επιβάλει ο σουλτάνος
και οι πολιτικοί ευνούχοι του). Μα η ευρωπαϊκή λύση
(που τυπικά, ακόμα διεκδικούμε ψελλίζοντας) πάει
μαζί και με τον γενικότερο σεβασμό και εφαρμογή
του κοινοτικού κεκτημένου που αναπόσπαστα περιέχει και το περιβαλλοντικό δίκαιο. Τώρα, λοιπόν,
που «λαός και ηγεσία» καλούνται σε μια πλατιά
ενότητα, τουλάχιστον μέχρι να λήξει η «5+1» κι ας
τσακωθούμε αργότερα στις επερχόμενες εκλογές,
πολλοί δεν περίμεναν πως η Κυβέρνηση θα εύρισκε
χρόνο να μεθοδεύσει το φάγωμα του Ακάμα! Μόνοι όσοι είναι αδιάβαστοι για τις πολιτικές πρακτικές
στον τόπο μας δεν θα το υπολόγιζαν, γιατί ακριβώς

τέτοιες ώρες είναι που γίνονται τα πονηρά! Είχαμε
εντοπίσει τον κίνδυνο που, στην πορεία των τελευταίων μηνών, επιβεβαιωνόταν από τα γεγονότα. Δεν
είναι όμως τραγικό άλλοι να παλεύουν, μέσα από
ένα ανέτοιμο σύστημα υγείας, να αντιμετωπίσουν
τις απρόβλεπτες δυσκολίες για να σώζουν τις ζωές
των πολιτών και άλλοι, μέσα από ένα πανέτοιμο
σύστημα διαπλοκής, αυθαιρεσιών και ρουσφετιού,
να μεθοδεύουν τις προ πολλού σχεδιασμένες καταστροφικές για τον Ακάμα κινήσεις τους – σεβασμός
σε επιλεγμένες υποσχέσεις;
Σε λίγες μέρες λήγει η προθεσμία σχολιασμού της
στρατηγικής μελέτης για το τοπικό σχέδιο κοινοτήτων Ακάμα. Κάθε τέτοια μελέτη μπορεί να σχολιαστεί
για την επιστημονικότητα, την τεκμηρίωση και την
πληρότητά της όταν και το κείμενο στο οποίο αναφέρεται και «μελετά» είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους. Κι αν αυτό το λογικό αίτημα απορρίπτεται
«αρμοδίως», πώς να μαντέψεις τα καλά και τα κακά
του τοπικού σχεδίου, πέρα από εκείνα που σχολιάζει η μελέτη; Κι αν οι μελετητές δεν πρόλαβαν ή δεν

κατάφεραν να σχολιάσουν επαρκώς όλες τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου; Έτσι, άραγε, κατανοεί η
Κυβέρνηση τις έναντι των πολιτών υποχρεώσεις της
που δεν προκύπτουν από την καλή της θέληση και
την καλή της καρδιά αλλά απορρέουν με σαφήνεια
από τη Σύμβαση του Αarhus; Τούτη η σύμβαση προβλέπει για τα δικαιώματα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, αποτελεσματικής συμμετοχής
του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων
και πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Μπορεί να βγει κάποιος αρμόδιος να υποστηρίξει πως αυτά τα σέβεται η Κυπριακή Δημοκρατία και, ειδικότερα τώρα, οι
κυβερνώντες; Δεν μας φτάνει το διεθνές ρεζίλεμα
των τελευταίων μηνών αλλά και τα πρόστιμα που οι
φορολογούμενοι πληρώνουμε (χωρίς οι περισσότεροι
να το συνειδητοποιούμε) για διαδοχικές παραβιάσεις
της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας;
Τελικά, εμμέσως, κάτι καταλαβαίνουμε για το τοπικό σχέδιο, έστω και μέσα από τη στρατηγική μελέτη. Για παράδειγμα, ανακαλύπτουμε, όχι έκπληκτοι
αλλά σαφώς οργισμένοι, πως «το κράτος έχει πλέον

εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουργίας ενός Εθνικού
Πάρκου Ακάμα και προχωρεί με το έργο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα». Πότε αποφασίστηκε
αυτό και από ποιούς και γιατί δεν είχαν την εντιμότητα (δυσεύρετη, το μάθαμε πια!) να το δηλώσουν
επίσημα και να το υποστηρίξουν; Να το πουν και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξηγήσουν πως
εμείς έτσι ...τιμούμε τις δεσμεύσεις μας που κρατούν από την προενταξιακή περίοδο. Στην ίδια μελέτη μαθαίνουμε πως το ευρηματικό τοπικό σχέδιο
των κοινοτήτων Ακάμα προβλέπει για «επισκέψιμα
αγροκτήματα» σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές,
για «ειδικές οργανωμένες αναπτύξεις», για επεκτάσεις οικιστικών και τουριστικών ζωνών την ώρα
που οι ήδη υφιστάμενες ζώνες των κοινοτήτων είναι άδειες σε ποσοστό μέχρι και 90%! Την ίδια ώρα
γνωρίζουμε για τον παραλογισμό της μεμονωμένης
κατοικίας και τα προβλήματα που και στον Ακάμα
θα δημιουργήσει...
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο είναι εντελώς ακατάλληλο
για την περιοχή και παράλογα περιορισμένο στα (ήδη
προστατευμένα) κρατικά δάση. Με την προώθησή
του και ταυτόχρονα την ετοιμασία του (άγνωστου,
ως μη δημοσιοποιημένου αλλά) φανερά καταστροφικού τοπικού σχεδίου, μαζί και με το αναμενόμενο
για την Πέγεια, επιβεβαιώνεται ο δραστικός περιορισμός και υποβάθμιση τόσο της έκτασης όσο και του
βαθμού προστασίας της περιοχής. «Ξαφνικά» αναβαθμίζονται μονοπάτια-προσβάσεις με πονηρούς
σκοπούς που προσδίδουν πολεοδομικά ωφελήματα,
ενθαρρύνεται το ιδιωτικό αυτοκίνητο και η ανεξέλεγκτη διακίνηση και παραμονή στην υπό προστασία(;)
περιοχή όπου δημιουργούνται αναψυκτήρια (αυτά
που «αιφνιδίως» μετατρέπονται σε εστιατόρια), μέχρι ακόμα και καταστήματα σουβενίρ(!) – όλα όσων
η λειτουργία θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί μέσα στις
κοινότητες ώστε αυτές να είναι οι αποδέκτες των
ωφελημάτων μιας διαφορετικής αλλά ενδιαφέρουσας και αειφόρου ανάπτυξης.
Τα «χρυσά» διαβατήρια είναι η μια όψη του νομίσματος. Για την άλλη όψη αρκούν επιλεγμένες κυπριακές ταυτότητες!
ktsimillis@cytanet.com.cy
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Εγκρίθηκε από το Υπουργικό το σχέδιο Οικία
Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ, το οποίο αφορά στη διαχείριση
δανείων που παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο
Κυβερνητικών Σχεδίων Στέγασης.
Το υπό αναφορά Σχέδιο εντάσσεται στο όλο πλέγμα Σχεδίων για προστασία της πρώτης κατοικίας
και αφορά, σχεδόν στο σύνολό του, ευάλωτα νοικοκυριά, αφού οι παράμετροι των σχεδίων στέγασης ήταν στοχευμένες σε νοικοκυριά με πολύ
χαμηλά εισοδήματα ή χωρίς οποιαδήποτε ακίνητη
περιουσία. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο αφορά μόνο
δάνεια σε φυσικά πρόσωπα.
Το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με
κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα) με
υποθήκη την πρώτη τους κατοικία ή και μέσω του
Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια ή τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε Κυβερνητική Γη
ή σε Τουρκοκυπριακή Γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του βρετανικού κράτους και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των
90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019.
Με το Σχέδιο θα δίδεται η ευχέρεια στους δικαιούχους πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών μετά
από την υποβολή αίτησης να προχωρήσουν σε
διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους με
τις ακόλουθες δυο επιλογές:
α) Μ
 ε αναδιάρθρωση του εναπομένοντος κεφαλαίου του δανείου και ευκολίες αποπληρωμής,
είτε
β) Με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντα Κεφαλαίου και διαγραφή όλων
των τόκων/εξόδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ζωής και πυρός.
To εναπομείναν κεφάλαιο, είναι το εκδοθέν κεφάλαιο με βάση την αρχική έγκριση πλέον των
χρεώσεων για ασφάλεια ζωής και πυρός, μείον
τις αποπληρωμές του δανειολήπτη μέχρι την
ημερομηνία ρύθμισης ή εξόφλησης με βάση το
Σχέδιο αυτό.

Επιλέξιμα για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ είναι τα
δάνεια, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν
υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ (€350.000).
(β) Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα του αιτητή για τα έτη 2019-2020 δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος : (i) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με
τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο άτομο,(ii) τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος
χωρίς εξαρτώμενα άτομα και (iii) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.
(γ) Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας

κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία
του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας
κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που
εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα
υπερβαίνει τις €250.000.
Στη βάση προκαταρκτικών υπολογισμών τα δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ ανέρχονται σε περίπου 1.850 με συνολικό υπόλοιπο
€165 εκ. περίπου.
H περίοδος υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα καθοριστεί για περίοδο 6
μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υλοποίη-

ση της λύσης θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός
περιόδου 6 μηνών. Πιο συγκεκριμένα παραχωρείται χρονοδιάγραμμα 60 ημερών από την
ημερομηνία της αίτησης των δανειοληπτών για
συμμετοχή στο σχέδιο για τη λύση που θα υλοποιηθεί (αναδιάρθρωση του δανείου ή εξόφληση του εναπομείναντος κεφαλαίου) και χρονοδιάγραμμα 120 ημερών για αξιολόγηση και
υλοποίηση των λύσεων, συνολική περίοδος η
οποία δεν θα υπερβαίνει τις 180 ημέρες.
Το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ θα υποβληθεί στον Έφορο
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων προκειμένου
να το κοινοποιήσει στην Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
έγκριση.

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

ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
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περισσότερες λεπτομέρειες.
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Προς πώληση 6.200 ακίνητα
αξίας €2.5 δις
Ρήξη ΕΤΕΚ
και Δήμων για τις
πολεοδομικές άδειες

Σ

ΥΝΟΛΙΚΑ 6.200 ακίνητα, συνολικής αξίας 2.5 δις ευρώ διαθέτουν στην αγορά
οι εμπορικές τράπεζες και οι εταιρείες
εξαγωγής δανείων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία
συγκέντρωσε και ανέλυσε η εταιρεία WiRE FS,
η οποία εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων για
τον τομέα των ακινήτων, αυτήν την περίοδο οι
προαναφερόμενες εταιρείες διαθέτουν στην
αγορά 6.200 ακίνητα των οποίων η συνολική
τους αξία ανέρχεται σε 1,885 δισ. ευρώ, με
βάση τις τιμές πώλησης. Ακόμα περίπου 700
εκατ. ευρώ βρίσκονται στο στάδιο διαχείρισης
και επεξεργασίας για προώθησή τους.
Η διάθεση ακινήτων αποτελεί έναν από τους
πιο συνήθεις τρόπους για τις συγκεκριμένες
εταιρείες ώστε να έχουν έσοδα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία διαθέτουν ακίνητα
ως εξασφαλίσεις. Από το σύνολο των περίπου
18,3 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων
στην Κύπρο, 6,3 δισ. ευρώ ανήκουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ, 4,9 δισ. ευρώ στις εταιρείες εξαγοράς
δανείων (λαμβάνοντας υπόψη τις πωλήσεις
Helix 2(a) και Helix 2(β) από την Τράπεζα Κύπρου στην PIMCO οι οποίες ανέρχονται σε 916
εκατ. ευρώ και 545 εκατ. ευρώ αντίστοιχα),
3,2 δισ. ευρώ στην Alpha Bank Ελλάδος μέσω

θυγατρικής και περί τα 4 δισ. ευρώ βρίσκονται
εντός του τραπεζικού συστήματος.
ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΎΠΡΟΥ
Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η WiRE FS
διαφαίνεται πως η μεγαλύτερη πλατφόρμα διάθεσης ακινήτων αυτήν τη στιγμή είναι η REMU
(Real Estate Management Unit) της Τράπεζας
Κύπρου, η οποία διαθέτει στην ιστοσελίδα της
συνολικά 3.285 ακίνητα με συνολική ζητούμενη
τιμή 1,260 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου ήταν η
πρώτη που δημιούργησε εσωτερική εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης ακινήτων εξαιτίας και του
μεγάλου όγκου ακινήτων τα οποία πέρασαν στην
ιδιοκτησία της μέσω της πρακτικής debt to asset.
Συνολικά η αξία των ακινήτων τα οποία κατέχει η
τράπεζα ανέρχεται σε 1,457 δισ. ευρώ.
ΚΕΔΙΠΕΣ
Σημαντικό αριθμό ακινήτων προς πώληση διαθέτει και η Altamira, η οποία διαχειρίζεται τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και τα ακίνητα της ΚΕΔΙΠΕΣ, τη διάδοχη οντότητα της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας. Παρόλο που η Altamira
διαθέτει προς πώληση 1.535 ακίνητα, η συνολική ζητούμενη τιμή τους ανέρχεται μόλις σε 265
εκατ. ευρώ.

«Η διαφορά στο είδος των δανείων που παραχωρούσαν Τράπεζα Κύπρου και Συνεργατισμός
την περίοδο πριν από το 2013 σήμερα διαφαίνεται στην αξία των ακινήτων που διαθέτουν
προς πώληση. Μεγαλύτερης αξίας και διαφόρων κατηγοριών τα ακίνητα που διαθέτει προς
πώληση η Τράπεζα Κύπρου, μικρότερης αξίας
και κυρίως γη και οικιστικά τα ακίνητα που διαθέτει ο Συνεργατισμός», εξηγεί η Νίκη Τσιβιτάνου, διευθύντρια στη WiRE FS.
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ
Η Ελληνική Τράπεζα σήμερα διαθέτει προς πώληση 815 ακίνητα με συνολική ζητούμενη τιμή
τα 145 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία
δημοσιευμένα στοιχεία της τράπεζας, στον
ισολογισμό της περιλαμβάνονται 1.099 ακίνητα
αξίας 213 εκατ. ευρώ.
GORDIAN HOLDINGS
Συνολικά 345 ακίνητα διαφόρων ειδών και
τιμής διαθέτει σήμερα προς πώληση η εταιρεία Gordian Holdings. Υπενθυμίζεται πως η
Gordian Holdings είχε αποκτήσει δάνεια, κυρίως επιχειρηματικά, αξίας 2,8 δισ. ευρώ από την
Τράπεζα Κύπρου το 2018. Η συνολική ζητούμενη τιμή των ακινήτων που διαθέτει σήμερα
προς πώληση ανέρχεται σε 161 εκατ. ευρώ.
ASTROBANK
Ακίνητα προς πώληση διαθέτει και η AstroBank.
Συνολικά 193 ακίνητα με συνολική ζητούμενη τιμή 54 εκατ. ευρώ εντόπισε η έρευνα της
WiRE FS. Υπενθυμίζεται πως η AstroBank είχε
έρθει σε συμφωνία με τον Όμιλο Qualco σε
σχέση με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, τα οποία στο τέλος του
2019 ανέρχονταν σε 548 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της
AstroBank ανερχόταν σε 160 εκατ. ευρώ.
«Εκτιμούμε ότι το επόμενο διάστημα θα βγουν
στην αγορά ακίνητα τα οποία συνδέονται με
το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (project Marina) το οποίο απέκτησε
από την Εθνική Τράπεζα Κύπρου η BainCapital
και παράλληλα θα αυξηθεί ο όγκος των προς
διάθεση ακινήτων από το χαρτοφυλάκιο της
Alpha Bank. Και τα δύο χαρτοφυλάκια τα διαχειρίζεται η Altamira/doValue», πρόσθεσε η
Νίκη Τσιβιτάνου, εξηγώντας πως η διαχείριση
αυτών των ακινήτων είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τις τράπεζες και τις εταιρείες
εξαγοράς δανείων όσο και για τον τομέα των
ακινήτων γενικότερα.

ΤΗΝ ΈΝΤΟΝΗ αντίδραση του ΕΤΕΚ προκαλεί η δρομολόγηση από πλευράς των δήμων συστήματος μηχανογράφησης, αντί της χρήσης του κρατικού συστήματος «Ιππόδαμος» για την έκδοση πολεοδομικών αδειών
και αδειών οικοδομής.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής,
θεωρεί την εξέλιξη αυτή ως «οπισθοδρόμηση», κάνοντας παράλληλα αναφορά σε διασπάθιση χρήματος,
απουσία συντονισμού των συστημάτων αδειοδότησης
του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα
επιφέρει πρόσθετη εργασία στους μελετητές και ίσως
καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων.
Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας, διευκρινίζει, πως το μηχανογραφικό σύστημα το οποίο προωθούν οι δήμοι δεν θα καλύπτει μόνο
την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής, αλλά θα καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας και
δράσης των δήμων, από τα πολιτιστικά μέχρι και τις εισπράξεις και τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων.
Επιπλέον, το σύστημα θα είναι συμβατό με το σύστημα
«Ιππόδαμος», οπόταν οι μελετητές δεν θα χρειάζεται
να δρουν διαφορετικά κατά περίπτωση. Μάλιστα, ο κ.
Βύρας ανέφερε, ότι ζητήθηκε από την κυβέρνηση να
«συνδέσει» τους δήμους με όλα τα μηχανογραφικά συστήματα, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, αλλά
ακόμη αναμένει.
Γεγονός παραμένει πάντως, πως ενώ οι μελετητές
άρχισαν ήδη να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
τους για έκδοση αδειών, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, δεν μπορούν να πράξουν το ίδιο με τις αιτήσεις
που εμπίπτουν στα όρια των τεσσάρων μεγάλων δήμων
που αποτελούν πολεοδομικές Αρχές. Αν οι δήμοι δεν
αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα του Δημοσίου,
οι μελετητές πρέπει να αναμένουν για περίπου δύο
χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος των δήμων.
Το ΕΤΕΚ είχε προβεί σε παραστάσεις τόσο προς τους
δήμους όσον και προς την κυβέρνηση για επέκταση
του συστήματος «Ιππόδαμος», ώστε να καλύψει και
τις Τοπικές Αρχές. Βεβαίως, στη μέση είναι οι πολίτες
τους οποίους δεν αφορούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις των εμπλεκομένων αλλά το να κάνουν τη δουλειά
τους όσο πιο απλά και όσον πιο σύντομα γίνεται.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ σχολιάζοντας τη δρομολογούμενη μηχανογράφηση των δήμων ανέφερε, ότι το Επιμελητήριο είχε προχωρήσει σε έντονες παραστάσεις
τόσο προς το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών όσο και
προς την Ένωση Δήμων για την ανάγκη αξιοποίησης
του συστήματος «Ιππόδαμος», για το οποίο δαπανήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, πριν ακόμα δρομολογηθεί από πλευράς των δήμων η διαδικασία προσφορών και ανάθεσης έργου με ανάλογες μεταξύ άλλων
λειτουργίες του. «Εξ’ όσων έχουμε ενημερωθεί, έχει
τώρα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί από την Ένωση
Δήμων σύστημα που περιλαμβάνει ανάλογες λειτουργίες», είπε ο κ. Κωνσταντής.
«Δυστυχώς», πρόσθεσε, «για ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες σε ένα μπάχαλο όπου ως αποτέλεσμα
ανεπαρκούς συντονισμού οδηγούμαστε σε κατασπατάληση δημόσιου χρήματος για την ανάπτυξη ενός
νέου συστήματος που, έστω εν μέρει, θα προσφέρει
τις ίδιες λειτουργίες για τις δημαρχούμενες περιοχές
με ένα σύστημα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή για
την υπόλοιπη χώρα».
Περαιτέρω ανέφερε, πως δεν μπορεί παρά να υποδειχθεί και το οξύμωρο, οι πολίτες και οι επαγγελματίες
να χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα ανάλογα με
την περιοχή (δημαρχούμενη ή μη) στην οποία βρίσκεται
η κάθε ανάπτυξη!
Τέλος, ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πρέπει να
αποδοθούν ευθύνες και ζητεί να διερευνηθεί το θέμα.
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Στεγαστικά δάνεια για όλα τα βαλάντια

A

ΚΡΩΣ ενδιαφέρουσα είναι η έρευνα
που διενήργησε η εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων WiRE FS, με
βάση την οποία ένα ζευγάρι με μέσες απολαβές
έχει την ευχέρεια να αποκτήσει τη δική του στέγη, αφού τα στεγαστικά δάνεια και για μικρές
τσέπες.
Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να αποτελεί δέλεαρ το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων
για την αγορά στέγης. Το πραγματικό κόστος
απόκτησης διαμερίσματος από ένα ζευγάρι
εξακολουθεί να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα,
τάση που ξεκίνησε από το 2012 και μετά αφού
η όποια αύξηση σημειώθηκε κατά καιρούς στις
τιμές των διαμερισμάτων, απορροφήθηκε, ως
ένα βαθμό, από τη συνεχιζόμενη μείωση του
κόστους δανεισμού, δηλαδή των επιτοκίων για
στεγαστικά δάνεια.
Σχετική έρευνα για την κυπριακή αγορά, διενήργησε για πρώτη φορά η εξειδικευμένη εταιρεία
διαχείρισης ακινήτων WiRE FS. Στην έρευνα διαπιστώνεται πως το κόστος απόκτησης ενός ακινήτου σήμερα από ένα ζευγάρι εξακολουθεί να
είναι χαμηλό, με τον σχετικό Δείκτη Οικονομικής
Ευχέρειας (ΔΟΕ), που δημιούργησε η εταιρεία,
να βρίσκεται στο 70 και το διαθέσιμο ετήσιο εισόδημα μετά το κόστος του χρήματος (τόκους
δανείου) να ανέρχεται σε €34.049.
Για να καταλήξουν στο σχετικό συμπέρασμα, οι
αναλυτές της εταιρείας έλαβαν υπόψη τους την
τιμή ενός διαμερίσματος (με βάση τον δείκτη τιμών RICS) τον μέσο μισθό στην Κύπρο και το
επιτόκιο των στεγαστικών δανείων.
Ενδεικτικά, στα μέσα του 2020, το μέσο κόστος απόκτησης διαμερίσματος ανερχόταν σε
€125.227. Ο μέσος μηνιαίος μισθός στην Κύπρο,
και όχι ο διάμεσος, υπολογίστηκε από την Στατιστική Υπηρεσία στα €1.500. Το μέσο επιτόκιο
των στεγαστικών δανείων με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για την ίδια περίοδο ήταν στο
2,08%. Η εταιρεία υπολόγισε ότι το δάνειο για
την απόκτηση του διαμερίσματος θα ήταν στο
75% της αξίας του, και υπολόγισε ότι τα επιτοκιακά έξοδα ανέρχονται σε €1.951. Αυτό αφήνει
σε ένα μέσο ζευγάρι ένα καθαρό ποσό €34.049,
το οποίο σημαίνει πως η σχέση της αξίας του
διαμερίσματος με τους ετήσιους μισθούς ενός
ζευγαριού μετά τα επιτοκιακά είναι στο 3,7 (κοντά στο 3, το κόστος είναι χαμηλό κοντά στο 5
υψηλό) και ο ΔΟΕ ανέρχεται στο 70. Για σκοπούς σύγκρισης, στις αρχές του 2010, ο ΔΟΕ
ήταν 100, τόσο γιατί οι τιμές των διαμερισμάτων
ήταν σημαντικές πιο πάνω (€160.697) όσο και
γιατί τα επιτόκια των στεγαστικών ήταν αρκετά
υψηλότερα (4,43%) άρα και το κόστος του χρήματος ήταν αυξημένο, αφήνοντας στο ζευγάρι
ένα διαθέσιμο ετήσιο καθαρό εισόδημα της τάξης των €30.661.
ΧΩΡΊΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΛΟΓΙΚΉ
«Παρόλο που τη διετία 2010-2012 οι τιμές των
διαμερισμάτων μειώνονταν, εντούτοις, λόγω των
υψηλών επιτοκίων, οικονομικά δεν υπήρχε η δυνατότητα της απόκτησης διαμερίσματος, πόσο
μάλλον μίας κατοικίας, των οποίων η αξία είναι
πολύ μεγαλύτερη», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της WiRE, Παύλος Λοΐζου.

O «σωστός» μέσος μισθός

Η WIRE χρησιμοποίησε στην έρευνα της ως
μέσο μισθό τα €1.500 γιατί, σύμφωνα με την
Στατιστική Υπηρεσία, μέχρι αυτό το ποσό αμείβεται περισσότερο από το 50% του εργατικού
δυναμικού. Αντίθετα, οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές που δημοσιεύει η Στατιστική
Υπηρεσία σε τακτά διαστήματα κυμαίνονται τα
τελευταία χρόνια στα €1.930 επειδή ο μέσος
όρος λαμβάνει υπόψη ένα μικρό αριθμό υψηλόβαθμων που στρεβλώνει τους υπολογισμούς.

Άκρως ενδιαφέρουσα
έρευνα, που γίνεται
για πρώτη φορά
στην Κύπρο από την
εξειδικευμένη εταιρεία
διαχείρισης ακινήτων
WiRE FS
Ο ΔΟΕ βρέθηκε στο χαμηλότερο του επίπεδο
τη διετία 2015-2016 όταν η μέση τιμή των διαμερισμάτων κυμαινόταν στις €100.000, ενώ και
η μείωση των επιτοκίων είχε ξεκινήσει να γίνεται πιο εντατική (μειώθηκαν κάτω του 4%). Από
το 2016 και μετά, οι τιμές των διαμερισμάτων
ακολουθούν μεν ανοδική πορεία (με εξαίρεση
το 2020 όταν και παρουσιάστηκαν σταθεροποιητικές τάσεις ενδεχομένως λόγω και της πανδημίας) αλλά λόγω της συνεχούς μείωσης των
επιτοκίων το πραγματικό κόστος για ένα ζευγάρι
παρουσίασε συγκρατημένη αύξηση.
«Όσο πιο χαμηλός είναι ο ΔΟΕ, τόσο πιο προσιτή
είναι για ένα ζευγάρι η απόκτηση του δικού του
διαμερίσματος. Όσο πλησιάζει στο 100, τόσο
πιο ακριβή γίνεται από πλευράς πραγματικού
χρήματος», πρόσθεσε ο Π. Λοΐζου.
Με τα σημερινά δεδομένα, για ένα ζευγάρι που
αμείβεται με €1.500 μηνιαίως κάθε μέλος, η απόκτηση δικού του διαμερίσματος είναι οικονομικά
εφικτή και προσιτή. Νοουμένου βέβαια ότι θα διαθέτει το υπόλοιπο 25% της αξίας του ακινήτου
που δεν θα πληρωθεί μέσω δανείου. Βασική αιτία

Έτος

Τιμές
Μέσος
Επιτόκια
Καθαρό
διαμερισμάτων
μισθός
στεγαστικών
διαθέσιμο
(Μέσος όρος –
(ακαθάριστος)
δανείων
ποσό για ένα
Παγκύπρια)			
ζευγάρι μετά
				
το κόστος
				
του χρέους
					
2010
2013
2016
2020

€156.285
€112.318
€101.327
€125.227

€1.500
€1.500
€1.500
€1.500

4,63%
5,17%
2,99%
2,08%

€30.576
€31.644
€33.729
€34.049

Πηγές: Δείκτης Τιμών Ακινήτων RICS, Κεντρική Τράπεζα, Στατική Υπηρεσία

Σχέση τιμής
διαμερισμάτων
με τον ετήσιο
μισθό ενός
ζευγαριού μετά
το κόστος
του χρέους

Δείκτης
Οικονομικής
Ευχέρειας
(ΔΟΕ)

5,1
3,5
3,0
3,7

98
68
57
70
Ανάλυση: WiRE FS

Ιστορικό επιτοκίων από τη λίρα στο ευρώ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ να αναφέρουμε, με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο
για στεγαστικό δάνειο το 2008 ήταν 6,84%, το 2009 και το 2010 ήταν 4,82% και 4,97% αντίστοιχα.
Το 2011 το μέσο κόστος επιτοκίου για αγορά κατοικίας ήταν 5,81% και το 2012 στο 5,44%. Το
2013 ο μέσος όρος επιτοκίου για στεγαστικό δάνειο ήταν 4,93% και το 2014 αυξήθηκε στο 5,01%.
Η εποχή των χαμηλών επιτοκίων για αγορά κατοικίας στην Κύπρο αρχίζει από το 2015 και μετά. Το
κόστος χρήματος υποχωρεί στο 3,90% και το 2016 στο 3,35%. Το 2017 υποχώρησε στο 3,37%, το
2018 ανήλθε στο 3,60%. Από εκεί και μετά το επιτόκιο για αγορά κατοικίας έγινε ακόμη φθηνότερο
και το 2020 ήταν κοντά στα επίπεδα του 2,5%.
αποτελεί η μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών
δανείων από περίπου 5,5% που ήταν το 2012 σε
περίπου 2% το 2020. Η σχετική άνεση που προκύπτει σε σχέση με την απόκτηση διαμερίσματος
τα τελευταία χρόνια, έχει ωθήσει πολλά ζευγάρια
στην υλοποίηση τέτοιου είδους πράξεων, είτε για
ιδιοκατοίκηση είτε για σκοπούς επένδυσης. Τους
τελευταίους μήνες, σημαντική ώθηση προς αυτήν
την κατεύθυνση ενδεχομένως να έχει δώσει και
το κυβερνητικό σχέδιο επιχορήγησης επιτοκίων
για στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, τονίζει ο Παύλος

Λοΐζου, τα νοικοκυριά τα οποία αυξάνουν την έκθεσή τους σε χρέος, ευελπιστούν ή θεωρούν πως
το κόστος του χρήματος, δηλαδή τα επιτόκια θα
παραμένουν σταθερά στα ίδια επίπεδα μακροπρόθεσμα. «Με δεδομένο ότι τα πλείστα στεγαστικά δάνεια έχουν διάρκεια πέραν των 15 ετών
–οι τράπεζες διαφημίζουν μέχρι και 30 χρόνιακαι τα επιτόκια να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα, πλέον μόνο προς τα πάνω μπορούν να
κινηθούν, αυξάνοντας το σχετικό κόστος – και ρίσκο - και για τα νοικοκυριά».

Να σκέφτονται
σε βάθος
χρόνου

ΓΕΝΙΚΌΤΕΡΑ, το κόστος στέγασης σε
διαμέρισμα για το μέσο νοικοκυριό στην
Κύπρο τα τελευταία χρόνια είναι προσιτό. Πολύ πιο υψηλό είναι το κόστος
αν το ενδιαφέρον αφορά σε κατοικίες.
Η μείωση των επιτοκίων αποτελεί ένα
σημαντικό παράγοντα γι’ αυτό το γεγονός και αυτό είναι που εξωθεί και αρκετούς στην απόκτηση διαμερίσματος
για επενδυτικούς σκοπούς. Ωστόσο,
όσοι αποφασίζουν να προχωρήσουν
στη συγκεκριμένη κίνηση, θα πρέπει να
προσπαθήσουν να αποπληρώσουν ή να
μειώσουν σημαντικά το σχετικό δάνειο
το συντομότερο δυνατό, προτού αυξηθούν τα επιτόκια και κατ’ επέκταση το
κόστος του χρήματος. «Με αυτό τον
τρόπο, το διαθέσιμο τους εισόδημα θα
παραμείνει στα ίδια επίπεδα», εξηγεί ο
Παύλος Λοΐζου.
Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου,
όπου το ιδιωτικό χρέος είναι υψηλό
όπως και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών, η όποια απόφαση για απόκτηση ακινήτου και σύναψη
δανείου θα πρέπει να έχει οικονομική
λογική και να μην βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα χαμηλά επιτόκια
της τρέχουσας περιόδου. «Οι επίδοξοι
αγοραστές/δανειολήπτες θα πρέπει
να έχουν υπόψη τους ότι η περίοδος
αποπληρωμής του δανείου εκτείνεται
σε βάθος 20ετίας ή και 30ετίας και με
αυτό τον γνώμονα θα πρέπει να κάνουν τους υπολογισμούς τους», εξηγεί
ο διευθύνων σύμβουλος της WiRE.
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Μειωμένο ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες ιδιοκτήτες
λόγω χαμηλότερων εισοδημάτων

Μ

ειωμένος θα είναι ο λογαριασμός του φετινού ΕΝΦΙΑ για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων συνέπεια της συντριπτικής
συρρίικνωσης των εισοδημάτων τους το 2020. Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης ακόμα και
άνεργοι, είδαν τα εισοδήματα τους το προηγούμενο
έτος να περιορίζονται δραστικά, καλύπτοντας έτσι τα
εισοδηματικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη
χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη στατιστική επεξεργασία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του έτους 2020,
πέρυσι απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμη και από
το σύνολο του ΕΝΦΙΑ που αναλογούσε στα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία τους 1.220.476 φυσικά πρόσωπα. Φέτος, ο αριθμός των φορολογούμενων που
θα είναι δικαιούχοι μειώσεων 50% ή ακόμη και κατά
100% στον ΕΝΦΙΑ θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος,
και με πρόχειρους υπολογισμούς μπορεί να προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες περίπου 300.000 φυσικά
πρόσωπα, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, είδαν τα
εισοδήματα τους να περιορίζονται.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να χορηγηθεί έκπτωση
50% ή πλήρης στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει:
1. Τ
 ο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα
του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερ-

Φ

βαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000
ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των
εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται
από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων θα συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων
τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του
οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή
δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων
που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
2. Π
 λήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω.
Αυτή χορηγείται υπό τις ακόλουθε προϋποθέσεις:
Α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις
12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον
ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία
κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επι-

καρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τ 150 τετραγωνικά μέτρα.
ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ
Έγγαμος μισθωτός εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση, με δύο εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα και ετήσιο
φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 21.000 ευρώ το
2019. Κατέβαλε κανονικά τον ΕΝΦΙΑ του 2020 καθώς
το ετήσιο εισόδημα του για το 2019 ήταν ψηλότερο
από το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ, το οποίο
προβλέπεται για την απαλλαγή ενός εγγάμου φορολογούμενου με 2 παιδιά από το 50% του ΕΝΦΙΑ. Το 2020,
λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης στην
οποία εργάζεται, η σύμβαση εργασίας του ανεστάλη
με αποτέλεσμα να ζει με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του μειώθηκε
στα 10.500 ευρώ. Εξαιτίας της σημαντικής αυτής μείωσης του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματός του για
το 2020, το εισόδημα αυτό υποχώρησε κάτω από το
εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ το οποίο ισχύει
για τη χορήγηση απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ
σε έγγαμο φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Ο εν λόγω φορολογούμενος θα καταστεί φέτος, με
βάση τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει για το
2020, δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ
που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία του.

Φοροαπαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα
για «λίφτινγκ» ακινήτων

οροαπαλλαγές σε φυσικά πρόσωπα για ενεργειακό, λειτουργικό
αλλά και αισθητικό «λίφτινγκ» ακινήτων, με στόχο τον περιορισμό της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που παρατηρείται
στα συναφή επαγγέλματα, φέρνει υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, την οποία
υπογράφουν επίσης ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο
διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,
που τελεί στο πλαίσιο του φορολογικού νόμου 4646/2019, για κάθε φυσικό
πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες
ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτου, θα μπορεί
στο εξής το 40% των χρημάτων που θα
καταβάλλει σε κάθε έτος της περιόδου
2020-2022 να εκπίπτει από τις οφειλές
φόρου εισοδήματος των τεσσάρων
ετών που έπονται του έτους καταβολής

των εξόδων. Το ανώτατο όριο για το
ύψος των δαπανών είναι 16.000 ευρώ,
άρα το μέγιστο ποσό έκπτωσης φόρου
που θα δικαιούται ένας ιδιοκτήτης συνολικά την τετραετία θα φθάνει τις 6.400
ευρώ (1.600 ευρώ κατ’ έτος).
Η απόφαση στοχεύει ευθέως στον περιορισμό της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που παρατηρείται στα συναφή με
την κάθε είδους αναβάθμιση της οικίας
επαγγέλματα, γι’ αυτό και για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα λαμβάνονται
υπόψη οι δαπάνες εργασιών και όχι τα
έξοδα προμήθειας υλικών. Για την απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών θα
πρέπει να υπάρχουν νόμιμα παραστατικά
και η εξόφληση να έχει γίνει ηλεκτρονικά
ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Προϋπόθεση για να ισχύσει η έκπτωση
είναι τα κτήρια να μην έχουν ενταχθεί σε
«Εξοικονομώ» και ότι δεν θα ενταχθούν
σε πρόγραμμα αναβάθμισης στο μέλλον.
Στις επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες περιλαμβάνονται: τοποθέτηση θερμομόνω-

σης, αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και παντζουριών, εγκατάσταση ή
αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών,
εγκατάσταση ελέγχου του συστήματος
θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό, καθώς
και συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα, εγκατάσταση συστήματος
παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ΑΠΕ,
εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας, αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων
πολυκατοικίας κ.λπ.
Από τις αισθητικές – λειτουργικές δαπάνες μπορούν να καλυφθούν εργασίες για
τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα,
συντήρηση ή επισκευή στέγης, αλλαγή
ή επισκευή δαπέδου, εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, επισκευή

τοιχοποιίας και βάψιμο του κτιρίου εσωτερικά ή εξωτερικά, τοποθέτηση σταθερών
ή κινητών συστημάτων σκίασης.
Εως τα τέλη του 2022
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναγνωρίζονται
για τη μείωση του φόρου εφόσον πραγματοποιούνται έως το τέλος του 2022
και δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα
ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου,
με την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούν
είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία
είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την
άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Στην περίπτωση δαπανών
που αφορούν εργασίες σε κοινόχρηστους
χώρους, οι οποίες εξοφλούνται από τον
διαχειριστή μιας πολυκατοικίας, ή σε συγκρότημα κτισμάτων, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για κάθε δικαιούχο βάσει των
χιλιοστών συνιδιοκτησίας.
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H Pimco
πουλάει
ξενοδοχεία
σε νησιά
Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ, που είχε ως
αποτέλεσμα τη διόρθωση των
αξιών στην τάξη του 20% έως
25% σε όλο το φάσμα του κλάδου, έχει ενεργοποιήσει και
πάλι το διεθνές ενδιαφέρον
των επενδυτών. Παράλληλα, τα
ξένα funds που έχουν αγοράσει
πακέτα μη εξυπηρετούμενων
δανείων από τις ελληνικές τράπεζες, τα οποία περιλαμβάνουν
ξενοδοχειακά ακίνητα, εμφανίζονται να επιταχύνουν τα σχέδια
αξιοποίησής τους προκειμένου
να εκμεταλλευτούν αυτή τη
συγκυρία. Μεταξύ αυτών και
η Pimco, η οποία από το 2019
και μετά έχει αποκτήσει τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ενός
σημαντικού αριθμού ελληνικών
ξενοδοχείων από τη Eurobank,
κυρίως στα Δωδεκάνησα, που
έχουν ως εξασφαλίσεις τα ακίνητα. Το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο μαζί με τον
servicer του χαρτοφυλακίου
του έχει κατά πληροφορίες ξεκινήσει παρουσιάσεις σε δυνητικά ενδιαφερόμενους επενδυτές
για ξενοδοχεία που μπορεί να
ελέγξει μέσω της κεφαλαιοποίησης των χρεών τους.
Την ίδια ώρα ολοκληρώνονται
οι διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού για το ιστορικό
συγκρότημα Out of the Blue
Capsis Elite Resort στην Αγία
Πελαγία της Κρήτης, το οποίο
ετέθη υπό ειδική διαχείριση το
περασμένο έτος και η σχετική
συναλλαγή πρέπει να κλείσει
εντός του 2021.
Για το εν λόγω ξενοδοχείο, που
βαρύνεται με χρέη άνω των
100 εκατομμυρίων, ενδιαφέρον
έχουν εκδηλώσει τόσο ο όμιλος
Ιβάν Σαββίδη και μεγάλος ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος με
έντονη παρουσία στη Βόρεια
Ελλάδα όσο και ξένα επενδυτικά κεφάλαια.
Στον νομό Ηρακλείου της Κρήτης ακόμη δύο μεγάλα ξενοδοχεία, πέντε και τεσσάρων
αστέρων, τελούν σε ανεπίσημη
διαδικασία αναζήτησης επενδυτή, με τίμημα που σύμφωνα με
πηγές της αγοράς κινείται πέριξ
των 80 εκατομμυρίων ευρώ και
για τα δύο μαζί, με σκοπό να
μειωθεί ο τραπεζικός δανεισμός
της ιδιοκτήτριας εταιρείας.
Για τις δύο αυτές μονάδες εκδηλώνεται επίσης ζωηρό αγοραστικό ενδιαφέρον από ελληνικούς και ξένους ομίλους, αλλά
η διαδικασία εκτιμάται ότι θα
χρειαστεί ακόμη χρόνο.
Αντιθέτως, σε προχωρημένο
στάδιο βρίσκεται, σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές,
η πώληση του ξενοδοχείου
Lindian Village στη Ρόδο. Αγοραστής είναι ευρωπαϊκό επενδυτικό κεφάλαιο που αποκτά το
ακίνητο, ενώ η πωλήτρια ξενοδοχειακή επιχείρηση θα συνεχίσει να το διαχειρίζεται και να το
εκμεταλλεύεται.
Το ίδιο επενδυτικό κεφάλαιο
αναζητεί αντίστοιχες επενδυτικές ευκαιρίες και σε άλλες μονάδες της Ρόδου όπως και στην
Κω, αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι.
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• Το δ΄ τρίμηνο του 2020 οι αγοραπωλησίες κατοικιών μειώθηκαν κατά 30% πανελλαδικά – Υποχωρούν οι ζητούμενες τιμές

Μ

ειωμένος όγκος αγοραπωλησιών, αύξηση του αποθέματος των απούλητων ακινήτων,
εκτόξευση των προς ενοικίαση διαμερισμάτων και κατοικιών και σταθεροποίηση των τιμών πώλησης χαρακτηρίζουν την αγορά κατοικίας σήμερα.
Πρόκειται για μια σαφή επιδείνωση των
συνθηκών σε σχέση με πριν από ένα
χρόνο, με την πανδημία να έχει επιδράσει αρνητικά στη ζήτηση.
Μάλιστα, σε σχετική ανάλυσή της για
την αγορά κατοικίας, η Arbitrage Real
Estate, εταιρεία παροχής υπηρεσιών
ακινήτων, σημειώνει ότι αν και οι ζητούμενες τιμές πώλησης παραμένουν σχετικά ανθεκτικές και σε υψηλό επίπεδο,
λόγω του χαμηλού διαθέσιμου αποθέματος νεόδμητων κατοικιών, εντούτοις
το τελευταίο διάστημα καταγράφονται
μειώσεις των αρχικών ζητούμενων
τιμών πώλησης έως 20%. Σύμφωνα
με τον κ. Γιάννη Ορφανό, εταίρο της
Arbitrage Real Estate, «αναμένουμε
σχετική μείωση των τιμών πώλησης
κατοικιών στην Αθήνα, σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2020, ιδίως σε παλιές κατοικίες που βρίσκονται σε δευτερεύουσες αγορές».
Σύμφωνα με τον κ. Ορφανό, κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2020 οι αγοραπωλησίες κατοικιών μειώθηκαν κατά
σχεδόν 30% πανελλαδικά, ως αποτέλεσμα της πανδημικής κρίσης και δεν
ξεπέρασαν τις 3.734. «Διεθνείς ή εγχώριοι αγοραστές που είχαν σκοπό την
αγορά κατοικίας για τουριστική χρήση ή
αξιοποίηση ανέβαλαν αρκετές από τις
συναλλαγές τους, λόγω και του περιορισμού των μετακινήσεων, ενώ ελαττώθηκαν σημαντικά οι συναλλαγές μέσω
του προγράμματος Golden Visa», ση-

μειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ορφανός.
Οπως αναφέρει η ανάλυση της
Arbitrage, η οποία είναι και η πρώτη
στην ελληνική αγορά που έχει υλοποιηθεί με τη συμβολή εργαλείων, όπως
η ανάλυση μαζικών δεδομένων (big
data), η πρόθεση των νοικοκυριών για
αγορά κατοικίας στην Ελλάδα είναι
γενικά από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με τις έρευνες καταναλωτή που διενεργεί το ΙΟΒΕ αλλά και τα
πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό του
πληθυσμού που δήλωνε ότι προτίθεται
να αγοράσει νέα κατοικία το επόμενο
12μηνο, ήταν μόλις 0,53%.
Η τάση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα
και στο συνεχώς διογκούμενο απόθεμα των προς πώληση κατοικιών. Με το
πέρας του 2020, το σχετικό μέγεθος
διαμορφώθηκε σε 228.838 κατοικίες,
καταγράφοντας αύξηση κατά σχεδόν
10%, συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο
του 2019. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι
αυτό οφείλεται στο ότι ήδη από τις αρχές του 2020 είχε ξεκινήσει η διάθεση
προς πώληση ενός υψηλότερου αριθμού κατοικιών, προκειμένου να διατεθούν μέσω του προγράμματος «χρυσή
βίζα», ή για την αγορά και αξιοποίησή
τους μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Ασφαλώς, ένας ακόμα λόγος είναι ο
χαμηλότερος αριθμός συναλλαγών και
η γενικότερα μειωμένη πρόθεση για
αγοραπωλησίες, λόγω της επιφυλακτικής στάσης που τήρησαν οι επενδυτές
εξαιτίας της κρίσης από την πανδημία.
Υπερπροσφορά στα ενοίκια
Εν τω μεταξύ, το 2020 σηματοδότησε
και τη σημαντική πτώση στις βραχυ-

χρόνιες μισθώσεις, λόγω των μέτρων
περιορισμού των διεθνών και εγχώριων (μη απαραίτητων) μετακινήσεων,
γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον
τουρισμό. Ετσι, στο τέλος του έτους,
ο αριθμός των κατοικιών που ήταν διαθέσιμες προς μίσθωση εκτινάχθηκε
κατά 63% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τις 67.804 ακίνητα, από 41.587
στο τέλος του 2019. Σύμφωνα με την
Arbitrage, αυξήθηκε σημαντικά η προσφορά πλήρως εξοπλισμένων διαμερισμάτων προς μακροχρόνια ενοικίαση,
καθώς η ενίσχυση των προς ενοικίαση
κατοικιών οφείλεται στην αξιοποίηση
ακινήτων που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Περιοχές δύο ταχυτήτων
Αν και τα εν λόγω ακίνητα συνήθως διατίθενται σε τιμές υψηλότερες, λόγω

του ότι πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινισμένα, η οικονομική
κρίση που «γέννησε» η πανδημία και
τα μέτρα που ακολούθησαν, έχουν
επιφέρει πτώση της μέσης τιμής των
ενοικίων. Ετσι, σε περιοχές με λιγότερο ποιοτικά ακίνητα, όπου ταυτόχρονα
υποχώρησαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, σημειώθηκε εξορθολογισμός
των τιμών ενοικίασης. Από την άλλη
πλευρά βέβαια, τα ποιοτικότερα ακίνητα κατορθώνουν να διακρατούν τις
τιμές τους, καθώς προσφέρουν χαρακτηριστικά που ζητούν οι περισσότεροι υποψήφιοι ενοικιαστές. Τέτοιες
παροχές είναι, για παράδειγμα, η καλή
ενεργειακή απόδοση, η αυτόνομη θέρμανση και ο σύγχρονος κλιματισμός,
ο εσωτερικός σχεδιασμός με έμφαση
στην ευελιξία χώρων, η ύπαρξη θέσης
στάθμευσης και σύγχρονου ανελκυστήρα και η δυνατότητα καλής θέας,

σε συνδυασμό με ευρύχωρους προσεγμένους εξωτερικούς χώρους.
Κέντρο Αθήνας
Σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας
και κοντά στο κέντρο προτιμώνται διαμερίσματα ενός ή δύο υπνοδωματίων,
ανακαινισμένα ασχέτως ηλικίας, εμβαδού μεταξύ 50 και 100 τ.μ., με ενοίκιο
έως 500 ευρώ περίπου. Σε άλλες προσιτές και δημοφιλείς οικιστικά περιοχές
της Αθήνας, όπως η Νέα Σμύρνη, το
Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τα Βριλήσσια,
η Αγία Παρασκευή, προτιμώνται διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων,
εμβαδού μεγαλύτερου από 90 τ.μ.,
κάτω των 20 ετών, με ενοίκια έως και
600 ευρώ. Οπως είναι αναμενόμενο,
τα ακριβότερα ενοίκια ανά τ.μ. συναντώνται σε δημοφιλείς περιοχές στα
νότια προάστια, στο Ψυχικό, στο Κολωνάκι και στο ιστορικό κέντρο.

Αποτιμήσεις με τεχνητή νοημοσύνη
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΈΝΑ «άνυδρο» 2020, η ανάγκη για επιτάχυνση της αξιοποίησης κατοικιών (είτε μέσω της πώλησης
είτε μέσω της ενοικίασης) είναι δεδομένη, ιδίως ενόψει
της σταδιακής εισόδου και άλλων ακινήτων στην αγορά.
Πρόκειται για κατοικίες που περιλαμβάνονται ως ενέχυρο
στα δεκάδες χιλιάδες δάνεια, επιχειρηματικά και στεγαστικά, τα οποία έχουν μεταβιβαστεί τα τελευταία χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ακινήτων
επιχειρούν να εισαγάγουν και στην ελληνική αγορά τεχνολογίες όπως η διαχείριση μαζικών δεδομένων (Big Data)
και η τεχνητή νοημοσύνη και να τις εφαρμόσουν στην αποτίμηση των ακινήτων.
Μια πρόσφατη μελέτη της McKinsey (2018) σχετικά με
το θέμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν το 60%
της δυνατότητας για έγκυρες προβλέψεις στην ακίνητη
περιουσία μπορεί να προέρχεται από μη παραδοσιακές
μεταβλητές (π.χ. εγγύτητα σε ξενοδοχεία, καφετέριες
στην περιοχή κ.λπ.) παρά από παραδοσιακές (απόδοση
αγοράς, απόδοση και χαρακτηριστικά ακινήτων). Ομοίως,
μία μελέτη της Yuvoh Analytics με χρήση των AVM μοντέλων της σε συνεργασία με την Arbitrage, κατέληξε στο

συμπέρασμα ότι η πυκνότητα και η ποιότητα των εξοχικών
κατοικιών μπορεί να είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους παράγοντες που καθορίζουν τις αξίες των οικιστικών
ακινήτων σε επιλεγμένες περιοχές της ελληνικής αγοράς
ακινήτων.
Η Arbitrage Real Estate έχει συνάψει συνεργασία με την
εξειδικευμένη εταιρεία Yuvoh, η οποία έχει αναπτύξει ένα
ιδιαίτερα εξελιγμένο αυτοματοποιημένο εκτιμητικό μοντέλο, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο αναλύει με αυτόματο
και ταχύτατο τρόπο τεράστιες ποσότητες δεδομένων και
παραμέτρων για τον υπολογισμό της αξίας μιας ιδιοκτησίας.
Το μοντέλο της εταιρείας λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραμέτρων, από παραδοσιακές και μη πηγές, και χρησιμοποιεί
εξελιγμένες τεχνικές όπως μοντέλα μηχανικής εκμάθησης
(machine learning) και τεχνητής νοημοσύνης για τον ενδελεχή έλεγχο διαφόρων πληροφοριών που σχετίζονται με
το ακίνητο. Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ορφανό, εταίρο της
Arbitrage Real Estate, «η αξιολόγηση πραγματικών στοιχείων σε παρόντα χρόνο καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική
και δεν είναι καθόλου τυχαίος ο τεχνολογικός μετασχηματισμός που συμβαίνει στον κλάδο των ακινήτων».
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Αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα
σε τιμές και ενοικίαση κατοικιών

• Οι μειώσεις είναι 28,1% και 25,2% αντίστοιχα και είναι οι μεγαλύτερες στην Ε.Ε.

T

Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ πτώση των τιμών πώλησης κατοικιών και των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε η Ελλάδα κατά τη
δεκαετία από το 2010 και μέχρι το τέλος του 2020.
Σε σχετική ανάλυση της Eurostat που δημοσιεύθηκε, αναφέρεται ότι οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 28,1% από το 2010 μέχρι
το τέλος του 2020, ενώ οι τιμές ενοικίασης κατοικιών εμφανίζονται μειωμένες κατά 25,2%. Θα πρέπει
να τονιστεί βέβαια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της
μείωσης αυτής καταγράφηκε κυρίως την περίοδο
2010-2012, όταν εκτιμάται ότι τα ενοίκια μειώθηκα
40% κατά μέσον όρο. Έκτοτε, η τάση είναι εν γένει
ανοδική.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις τιμές των
κατοικιών την ίδια δεκαετία, η μεγαλύτερη αύξηση
εντοπίζεται στην Εσθονία με 112,8%, ενώ πτώση
καταγράφουν επίσης οι τιμές στην Ιταλία με 15,2%,
στην Ισπανία με 5,2% και στην Κύπρο με 3,4%.
Όσον αφορά τα ενοίκια, μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις χώρες, ενώ η μόνη
χώρα όπου παρατηρείται πτώση (εκτός από την Ελλάδα) είναι η Κύπρος με 4,1%.
Ασφαλώς, αμφότερες οι τιμές καταγράφουν βελτίωση την τελευταία τριετία, έχοντας αντισταθμίσει
μέρος των απωλειών, που ήταν υψηλότερες μέχρι
το 2016, όταν και ξεκίνησε η σταθεροποίηση των
τιμών στην αγορά ακινήτων. Υπενθυμίζεται ότι,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η συνολική μείωση των τιμών πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα
άγγιξε το 42% μέχρι και το 2017, ενώ τα τελευταία
τρία χρόνια οι τιμές κινούνται ανοδικά. Ειδικότερα,
το 2020 η αύξηση άγγιξε το 4,2%, ενώ το 2019 η
αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, καθώς άγγιξε το
7,2%.
Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης δεκαετίας, τα εισοδήματα και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών
της χώρας κατέγραψαν ακόμα μεγαλύτερη πτώση,
σε σχέση με το κόστος απόκτησης κατοικίας και τα
ενοίκια. Ειδικότερα, το κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα
αγοραστικής δύναμης μειώθηκε στο 67,4% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018, από
93,3% που ήταν 2008. Αντίστοιχα, το 2016 το μέσο
ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα του συνόλου των νοικο-

κυριών της χώρας είχε περιοριστεί σε 14.932 ευρώ,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,5% σε σχέση με
το 2010, όταν είχε ανέλθει σε 24.224 ευρώ.
Ως εκ τούτου, με βάση τα σχετικά στοιχεία της
Eurostat, στην Ελλάδα το 39,5% του πληθυσμού
υποχρεώνεται να ξοδεύει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για έξοδα σχετικά με το
ακίνητο στο οποίο διαμένει. Πρόκειται για ποσοστό
τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που δεν

ξεπερνάει το 9,6% στην Ε.Ε. των «27».
Μάλιστα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για
τους ενοικιαστές, καθώς το 83% αυτών χρειάζεται
να δαπανά πάνω από το 40% των μηνιαίων εσόδων
του για να εξασφαλίσει στέγη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό ισχύει για μόλις το 25% των ενοικιαστών.
Εν τω μεταξύ, οι τιμές πώλησης κατοικιών συνέχισαν να αυξάνονται και κατά τη διάρκεια του 2020,
παρά την αρνητική επίπτωση της πανδημίας στην

οικονομία. Με βάση τα σχετικά στοιχεία της ΤτΕ, η
αύξηση άγγιξε το 2,6% κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο.
Στην υπόλοιπη ΕΕ, η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε σε 5,7%, ενώ στην Ευρωζώνη σε 5,4%. Τη
χαμηλότερη αύξηση τιμών κατέγραψαν (μαζί με την
Ελλάδα) χώρες του ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ιταλία (1,6%) και η Ισπανία (1,7%), αλλά και η Ιρλανδία
(0,6%).

Ακίνητα: Αυξάνεται η ζήτηση για
μεγαλύτερες, αλλά φθηνότερες κατοικίες

A

ΙΣΙΌΔΟΞΟΙ για την άμεση επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς ακινήτων, μόλις αποκατασταθεί η ομαλή
λειτουργία της οικονομίας και επιστρέψει σε
τροχιά ανάπτυξης, εμφανίστηκαν χθες επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων, στο πλαίσιο
του συνεδρίου Prodexpo North για την ακίνητη περιουσία στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα
με τον κ. Γιώργο Κορμά, διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς Real Estate, «η επόμενη
μέρα θα βρει την αγορά ακινήτων της χώρας
να ξεκινάει από το σημείο που σταμάτησε,
ακολουθώντας και τη σταδιακή επιστροφή
της οικονομικής ανάπτυξης».
Σύμφωνα με τον κ. Κορμά, η διαφορά σε
σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία
είναι ότι πλέον έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας οι παράγοντες της πράσινης
ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης, οι οποίοι
αναμένεται να δώσουν ώθηση και στην αγορά ακινήτων. Για παράδειγμα, όπως σημείωσε ο κ. Κορμάς, «το τελευταίο διάστημα
βλέπουμε ιδιώτες να έχουν την τάση να προ-

χωρούν σε ενοικίαση ή αγορά μεγαλύτερων
διαμερισμάτων από το μέχρι πρότινος σχετικά δεδομένο μέγεθος των 90-100 τ.μ. για μια
τετραμελή οικογένεια. Μάλιστα, στρέφονται
σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι τιμές είναι πιο χαμηλές, καθώς προσπαθούν με
τον ίδιο προϋπολογισμό να αποκτήσουν ή να
μείνουν σε ένα μεγαλύτερο ακίνητο, ώστε να
έχουν και την απαιτούμενη ιδιωτικότητα όταν
κάνουν τηλεργασία ή τηλεκπαίδευση».
Αντίστοιχα, ο κ. Νίκος Μανομενίδης, επίτιμος
πρόεδρος της Ενωσης Μεσιτών Ακινήτων
και Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας, σημείωσε ότι κατά το φετινό πρώτο
τρίμηνο καταγράφεται αύξηση του ποσοστού
των αγορών κατοικιών από ανθρώπους που
επιδιώκουν τη στέγαση της οικογένειάς τους.
Το σχετικό ποσοστό αγγίζει το 34,6% του
συνόλου των αγοραπωλησιών, έναντι 30,4%
το 2020. Αντίστοιχα, έχει μειωθεί σε 30,7%,
από 34,7%, το ποσοστό των αγορών που γίνονται για επενδυτικούς λόγους, ενώ αύξηση
σε 22% σημειώνει και το μερίδιο των εξοχι-

κών κατοικιών (από 18,1% που ήταν πέρυσι).
Επίσης, αυξημένη εμφανίζεται και η ζήτηση
για νεόδμητες κατασκευές, καθώς φέτος οι
αγορές νέων κατοικιών ανέρχονται σε 17,3%
από 10,3% το 2020.
Στους κερδισμένους της πανδημίας εντάσσονται και τα ακίνητα logistics, όπου η επενδυτική δραστηριότητα μάλιστα έχει επιταχυνθεί
σε σχέση με πριν από την πανδημία. Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Καραγιάννη, COO
της εταιρείας παροχής υπηρεσιών logistics
Sarmed, η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι
ανάγκες σε χώρους ακινήτων logistics, αλλά
αντίστροφα μειώνονται οι ανάγκες για χώρους σε εμπορικά καταστήματα, με την τάση
αυτή να μονιμοποιείται και μετά το πέρας της
πανδημίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι οι νέες ανάγκες σε χώρους logistics είναι
πιθανότερο να καλυφθούν από νέες αναπτύξεις, παρά από την ανακατασκευή υφιστάμενων και παλαιότερων ακινήτων, καθώς το
κόστος για κάτι τέτοιο είναι απαγορευτικό.
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Το γραφείο του μέλλοντος στη Σιγκαπούρη

• Ο χρηματοπιστωτικός τομέας καινοτομεί για τη μετά COVID εποχή

Σ

ΙΓΚΑΠΟΥΡΗ. Λιγότεροι εργαζόμενοι στα γραφεία, βιομετρικά συστήματα αναγνώρισης προσώπου και γυάλινα
χωρίσματα στον χώρο εργασίας είναι κάποιες από τις μεθόδους που εφαρμόζονται στη Σιγκαπούρη, καθώς το χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ασίας ετοιμάζεται για τη μετά COVID εποχή.
Τράπεζες και χρηματιστηριακά γραφεία στην πόλη θα υιοθετήσουν πιο πολλές ανέπαφες τεχνολογικές καινοτομίες, θα δώσουν περισσότερο χώρο σε κάθε εργαζόμενο και θα εφαρμόσουν την εκ περιτροπής παρουσία χρηματιστών, όταν επανέλθει
το προσωπικό μετά το πέρας της πανδημίας, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της ένωσης τραπεζών της
Σιγκαπούρης η εταιρεία συμβούλων Cushman, όπως αναφέρει
δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.
Οι τραπεζικοί οργανισμοί συστήνουν επίσης την αξιοποίηση της
μεθόδου του hot desking, που επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να
χρησιμοποιεί όποιο γραφείο και τερματικό είναι εκείνη τη στιγμή ελεύθερο, τη χρήση λογισμικού που θα εντοπίζει όσους δεν
φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και τη
βελτίωση του εξαερισμού των εργασιακών χώρων. Το προσωπικό
θα πρέπει να ενθαρρύνεται να εργάζεται σε παραρτήματα της
επιχείρησης, σε μία προσπάθεια αποσυμφόρησης των κεντρικών
γραφείων.
Πάνω από 200 χρηματοπιστωτικές εταιρείες δραστηριοποιούνται
σήμερα στη Σιγκαπούρη, με την πόλη να έχει αναδειχθεί σε ένα
από τα σημαντικότερα κέντρα τραπεζικών υπηρεσιών στον κό-

σμο. Οι επιχειρήσεις αυτές προσπαθούν τώρα να εκπονήσουν
σχέδια για την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, ύστερα από σχεδόν ένα χρόνο τηλεργασίας.
«Η ένωση τραπεζών ενθαρρύνει τα τραπεζικά και πιστωτικά
ιδρύματα να επαναφέρουν σταδιακά το προσωπικό στα γραφεία, εντός των προσεχών μηνών, ενισχύοντας την υγειονομική
ασφάλεια. Θα είναι χρήσιμο να είμαστε προετοιμασμένοι για
κάθε μελλοντική κρίση, η οποία θα απαιτήσει κοινωνική αποστασιοποίηση και τηλεργασία», λέει ο επικεφαλής της ένωσης
τραπεζών, Ονγκ Τσονγκ Τι.
Ανάλογα σχέδια εξετάζει και η Γουόλ Στριτ, με στόχο την επιστροφή τραπεζικών στελεχών στα γραφεία τους. Εκατοντάδες ασκούμενοι αναμένεται να πιάσουν δουλειά στην JPMorganChase
σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο τους ερχόμενους μήνες. Ο όμιλος
Citigroup θα αρχίσει να προσκαλεί εργαζομένους να επιστρέψουν από τον Ιούλιο, με στόχο την επάνοδο ποσοστού 30% των
εργαζομένων στη Βόρεια Αμερική μέχρι τον Αύγουστο.
Η έκθεση των συμβούλων στη Σιγκαπούρη συγκρίνει την τακτική
του κρατιδίου της Νοτιοανατολικής Ασίας για τη διαχείριση της
πανδημίας, με εκείνη άλλων μεγάλων χρηματοπιστωτικών κέντρων, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σαγκάη, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη
και το Σίδνεϊ. Η πυκνότητα εργαζομένων σε γραφεία τραπεζών
στο Σίδνεϊ είναι ανάλογη με εκείνη στη Σιγκαπούρη, με 25 έως
και 40 τετραγωνικά μέτρα ανά θέση εργασίας. Στο Χονγκ Κονγκ
ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τα 15 με 30 τετραγωνικά μέτρα.

«Καμπανάκι» από ΕΚΤ για την καθυστέρηση
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ότι μία επ’ αόριστον καθυστέρηση στην εκταμίευση των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω της προσφυγής στο γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, θα αποτελούσε
καταστροφή για την Ευρώπη, απηύθυνε η Ιζαμπελ
Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Der Spiegel.
«Δεν είναι δικό μου θέμα να κάνω σχόλιο για το
γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, αλλά θα ήταν
οικονομική καταστροφή για την Ευρώπη αν η εκταμίευση των κεφαλαίων καθυστερούσε επ’ αόριστον.
Αν γινόταν αυτό, η Ευρώπη θα έπρεπε να σκεφθεί
εναλλακτικές λύσεις, αλλά αυτό θα μπορούσε να
πάρει κάποιο χρόνο», απάντησε η Σνάμπελ όταν
ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα.
Το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα εθνικά
προγράμματα στήριξης θα οδηγήσουν σε σημαντική
αύξηση των επιπέδων χρέους των χωρών δεν αποτελεί πρόβλημα, είπε η Σνάμπελ, εφόσον οι δαπάνες ενισχύσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. «Η
αύξηση στο δημόσιο χρέος είναι αναπόφευκτη και
εύλογη λόγω της κρίσης του αιώνα, ενόσω οι δαπάνες ενισχύουν με βιώσιμο τρόπο την ανάπτυξη»,
δήλωσε η Σνάμπελ. Το γερμανικό συνταγματικό
δικαστήριο ανέστειλε την επικύρωση του Ταμείου
Ανάκαμψης της Ε.Ε. τον περασμένο μήνα, δηλώνοντας ότι εξετάζει την προσφυγή κατά του σχεδίου
ενίσχυσης των επενδύσεων με δανεισμό.Η Σνάμπελ
εξέφρασε, επίσης, ανησυχίες για τους δυνητικούς
κινδύνους στις χρηματοπιστωτικές αγορές από
δραστηριότητες των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds). Το γεγονός ότι η κατάρρευση του hedge fund Archegos προκάλεσε απώλειες
δισεκατομμυρίων σε μεγάλες τράπεζες, όπως της
Credit Suisse, αποτελεί «προειδοποιητικό μήνυμα
ότι υπάρχουν σημαντικοί συστημικοί κίνδυνοι», δήλωσε η Σνάμπελ. Η υπόθεση αυτή, πρόσθεσε, έδειξε ότι υπάρχουν «σημαντικά ρυθμιστικά κενά». Η
δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα υπέστη ζημίες 4,4 δισ. ελβετικών φράγκων από τις συναλλαγές της με την Archegos, οδηγώντας στην αλλαγή
της διοίκησης της επενδυτικής της τράπεζας και
των διευθύνσεων για τον κίνδυνο.
Μία ημέρα νωρίτερα προηγήθηκε ανάλογη κρούση
από τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Μπρινό Λε
Μερ, που μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg
επισήμανε ότι το σχέδιο των 750 δισ. ευρώ της Ε.Ε.
«δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο». Ο ίδιος δήλωσε πως «ανησυχεί βαθιά» για την καθυστέρηση που
παρατηρείται στο Ταμείο Ανάκαμψης, σχέδιο που
συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
την επιστροφή στην ανάπτυξη. «Εάν θέλουμε μία

ισχυρή οικονομία, θα πρέπει να επενδύσουμε, και
να επενδύσουμε τώρα αμέσως», τόνισε χαρακτηριστικά.
Η έντονη αγανάκτηση του υπουργού Οικονομικών
της Γαλλίας σχετικά με την πορεία εφαρμογής του
Ταμείου Ανάκαμψης αντανακλά την ανησυχία που
έχουν εκφράσει πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
σχετικά με την καθυστέρηση στην εφαρμογή του
προγράμματος σε σύγκριση με χώρες όπως οι ΗΠΑ.
Ηδη, το πακέτο στήριξης του 1,9 τρισ. δολ. που έχει
συμφωνήσει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έχει
ενεργοποιηθεί, παρότι εγκρίθηκε οκτώ μήνες μετά
την αρχική έγκριση του ευρωπαϊκού προγράμματος.
Ενδεικτικά, αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν εκφράσει
κατά καιρούς ανησυχίες για τους κινδύνους που
εγκυμονούν οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή του
σχεδίου των 750 δισ. ευρώ, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει παρακινήσει τους ηγέτες των
ευρωπαϊκών κρατών να λάβουν υπόψη τους και νέα
μέτρα στήριξης.
«Οι ΗΠΑ ήταν πιο πολύ καινοτόμες, πιο φιλόδοξες,
ονειρεύθηκαν περισσότερο από εμάς και δαπάνησαν χρήματα για να καινοτομήσουν ταχύτερα και
σε μεγαλύτερο βαθμό», είχε τονίσει ο κ. Μακρόν
μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να αποφασίσουμε ποια θα είναι η σωστή στρατηγική μας, ο προϋπολογισμός μας αλλά
και η απάντηση που θα δώσουμε απέναντι στην κρίση σε επίπεδο επενδύσεων».

Νέα Υόρκη: Κατρακυλούν
οι αξίες ακινήτων
Η ΕΙΚΌΝΑ της αγοράς ακινήτων στη Νέα
Υόρκη τον τελευταίο καιρό προφανώς θα
πρέπει να ικανοποιεί όσους μιλούν για μια
ανάκαμψή της, όπως αναφέρει σε εκτεταμένο δημοσίευμά της η εφημερίδα New York
Times. Οσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν,
σωρεύουν νέες προσφορές σε κατοικίες,
συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων σε
συγκροτήματα που έχουν καθυστερήσει να
πουληθούν εδώ και χρόνια. Επειδή όμως οι
αντίστοιχες κτηματομεσιτικές εταιρείες ενδιαφέρονται να προχωρήσουν το θέμα αυτό,
δεν διστάζουν να περικόψουν ακόμη και κατά
το ήμισυ τις τιμές. Και αυτό μπορεί να ισοδυναμεί με εκατομμύρια δολάρια λιγότερα ανά
διαμέρισμα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.
Αυτή η πρόβλεψη είναι πλέον των τυπικών
παροχών, όπως τα δωρεάν κοινόχρηστα, ο
δωρεάν χώρος στάθμευσης ή μία πίστωση
σε μετρητά για την πληρωμή εσωτερικού διακοσμητή. Και αυτού του είδους οι επιθετικές
εκπτώσεις μπορεί να φαίνονται απαραίτητες
ιδίως στην περιφέρεια του Μανχάταν, όπου οι
πωλήσεις ήταν ελαττωμένες σε σύγκριση με
ό,τι συνέβαινε στο Μπρούκλιν ή στο Κουίνς.
Από τα ανερχόμενα συγκροτήματα σε θυλάκους όπου ζουν εύποροι, όπως το Τριμπέκα, έως τα κτήρια-μπουτίκ στο Ιστ Βίλατζ,
το Μανχάταν βρίθει εκπτώσεων. «Είναι
σαν να λένε οι Ρότσιλντς: “Αν υπάρχει αίμα
στους δρόμους, εκμεταλλευθείτε το”», δηλώνει ο Γκράχαμ Σπέρμαν, ιδρυτής του Blu
Marketing, ο οποίος έκανε μειώσεις τιμών για
να διαθέσει τρία διαμερίσματα στο πολυτελές συγκρότημα «Μπάουερι 260» το 2020.
«Είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευθούμε».
Ακόμη κι όταν οι ενδιαφερόμενοι επανεμφανίστηκαν, και πάλι η αγορά εξακολούθησε να
καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια – και αυτό
γιατί σε μεγάλο βαθμό οι πωλήσεις είχαν
ανασχεθεί λόγω ιού. Αυτό σήμαινε ότι σχετικά παλαιότερες πολυκατοικίες και οικήματα
έπρεπε να ανταγωνιστούν με όσα κτίστηκαν
μόλις πριν από λίγο και ακόμη δεν έχουν εξαντλήσει όλα τα προς πώληση διαμερίσματα.
Εξ ου και στα σχετικά παλαιότερα αναγκαστικά γίνονται εκπτώσεις για να συμβαδίζουν με
τα άρτι οικοδομηθέντα. Συν τοις άλλοις, όσοι
κατασκευαστές δραστηριοποιούνται στην
αγορά ακινήτων παραδέχονται κάτι αδιανόητο στο παρελθόν, ότι, δηλαδή, ορισμένα από
τα έργα, που υλοποιούν θα είναι οικονομική
αποτυχία. «Από εδώ και πέρα οι τιμές πρέ-

πει να ανέβουν», δήλωσε ο Γκάρι Μπάρνετ,
πρόεδρος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων
Extell, προσθέτοντας ότι τρία από τα έξι συγκροτήματα που τώρα πωλεί θα έχουν ζημία.
Πάντως, ήδη από προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν, έχει σωρευθεί
εμπειρία. Ορισμένες εταιρείες προσπαθούν
να κερδίσουν χρόνο πουλώντας πολλούς ορόφους σε μεμονωμένο επενδυτή και με χαμηλότερο τίμημα, ιδίως αν πρέπει να καλύψουν
δικά τους χρέη, ενώ υπάρχουν φορές όπου
τα διαμερίσματα αντί να διατεθούν για αγορά
ενοικιάζονται, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ.
Το συγκρότημα του Μανχάταν με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και
πραγματικότητας ίσως να είναι εκείνο στην
οδό Μάρεϊ 111 στην περιοχή Τριμπέκα, στο
οποίο συγκαταλέγονται 157 διαμερίσματα
και έχουν περάσει έξι χρόνια για να προσελκύσουν αγοραστές. Η μέση έκπτωση μεταξύ των αρχικών και των τελικών τιμών είναι
38%, βάσει αναλύσεων της χρηματομεσιτικής εταιρείας Serhant. Ενα διαμέρισμα στο
εν λόγω οίκημα με 4 υπνοδωμάτια στον 22ο
όροφο ήταν το πιο φθηνό από τα υπόλοιπα,
στα 6,25 εκατ. δολάρια. Εάν η μέση έκπτωση σε ορισμένα συγκροτήματα πολυτελών
διαμερισμάτων του Μανχάταν είναι μεγάλη,
οι μειώσεις σε συγκεκριμένες μονάδες φαίνονται συγκλονιστικές. Το ρετιρέ στην 12η
οδό Ανατολικά στον αριθμό 37, το οποίο ο
αρμόδιος κτηματομεσιτικός όμιλος Edward
J. Minskoff Equities ήθελε να πουλήσει αντί
33,5 εκατ. δολ. σε αρχικό στάδιο, το διέθεσε τελικά αντί 15,5 εκατ. δολαρίων. «Ηθελα
απλώς να το βγάλω από το χαρτοφυλάκιό
μου», επισήμανε, εν κατακλείδι, ο ιδρυτής
του ομίλου, Εντουαρντ Μίνσκοφ.
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Altamira: Οικιστικά οικόπεδα και χωράφια

M

ία νέα μεγάλη εκστρατεία εγκαινιάζει η
Altamira Real Estate, διαθέτοντας σε τιμές
ευκαιρίας περισσότερα από 180 επιλεγμένα
οικιστικά οικόπεδα και χωράφια σε ορεινές, ακριτικές και
μειονεκτικές περιοχές της Κύπρου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Από τις 7 Απριλίου και για τις επόμενες εβδομάδες,
η Altamira Real Estate δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να επιλέξει, μέσα από την ιστοσελίδα της www.
altamirarealestate.com.cy, ακίνητα έτοιμα για άμεση
ανάπτυξη, σε περιοχές που εμπίπτουν στο αναθεωρημένο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών
και Μειονεκτικών Περιοχών, στις καλύτερες τιμές που
μπορεί να βρει κανείς στην αγορά. Μέσω του εν λόγω
Σχεδίου, όσοι ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην
ύπαιθρο, μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση
μέχρι και €55.000, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Με στόχο, λοιπόν, να δώσει επιπλέον ώθηση σε όσους
αναζητούν την κατάλληλη ευκαιρία στην ύπαιθρο και
σε μία περίοδο που η ζήτηση για αγορά γης σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων παρουσιάζεται αυξημένη, η
Altamira Real Estate επέλεξε να διαθέσει οικόπεδα και
χωράφια σε 73 χωριά από όλες τις επαρχίες της Κύπρου,
που εμπίπτουν στο εν λόγω Στεγαστικό Σχέδιο.
Με τις επιφυλασσόμενες τιμές των οικοπέδων να ξεκινούν από μόλις €4.500 και να φθάνουν μέχρι και τις
€161.000, κάθε υποψήφιος αγοραστής μπορεί να εντοπίσει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Altamira
Real Estate το ακίνητο που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες του, επιλέγοντας συγκεκριμένα κριτήρια και έχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα
πληροφοριών και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Το πρώτο άνοιγμα προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 20 Απριλίου 2021 με δικαίωμα υποβολής μέχρι και

τις 10 το πρωί. Ακολούθως και για τις επόμενες βδομάδες,
θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, μέχρι την ολοκλήρωση
της εκστρατείας. Σύμφωνα με τους όρους της εκστρατείας, οι αναγραφόμενες τιμές των οικοπέδων είναι επιφυλασσόμενες, επομένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να διεκδικήσουν το ακίνητο της επιλογής τους
υποβάλλοντας προσφορές που αρχίζουν πάνω από την
αναγραφόμενη τιμή. Επισημαίνεται πως μόνο προσφορές
πάνω από την αναγραφόμενη τιμή θα γίνονται αποδεκτές
ενώ χαμηλότερες προσφορές θα απορρίπτονται αυτόματα. Το ακίνητο θα κατακυρωθεί στον προσφοροδότη με
την υψηλότερη προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Altamira Real Estate ή να
επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας
στο 8000 8200.

Aristo 2021 με ευκαιρίες για αγορά ακινήτων

M

ε μια πορεία συνέπειας και εμπιστοσύνης πέραν των 40 χρόνων, η Aristo
Developers συνεχίζει δυναμικά να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται προσφέροντας μια τεράστια γκάμα ακινήτων προς πώληση σε όλη την Κύπρο.
Η εταιρεία διαθέτει αυτή την στιγμή πάνω από 40 αναπτύξεις σε ιδιαίτερα ελκυστικές
τιμές που προσφέρονται τόσο για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αλλά και μιας προσοδοφόρας επένδυσης.
H Aristo Developers διαθέτει προς πώληση:
◗Μοντέρνα Διαμερίσματα από €130,000 + Φ.Π.Α.
◗Ευρύχωρες Μεζονέττες από €209,000 + Φ.Π.Α.
◗Ανεξάρτητες Κατοικίες από €225,000 + Φ.Π.Α.
Όλα τα έργα της εταιρείας παρουσιάζονται στον ανανεωμένο ιστότοπο της εταιρείας
με αναλυτικές τιμές για την κάθε οικιστική μονάδα που διατίθεται προς πώληση.
Η Aristo Developers, παραμένει πρωτοπόρα στον τομέα Ανάπτυξης Γης και Κατασκευών και συνεχίζει να αναπτύσσεται σχεδιάζοντας νέα έργα για το 2021 τα οποία
και θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο τις επιλογές ακινήτων που προσφέρει προς
πώληση σε όλη την Κύπρο.
Απόδειξη της, μέχρι σήμερα, επιτυχημένης πορείας της εταιρείας αποτελεί πρωτίστως το πλήθος των χιλιάδων πελατών διαφόρων εθνικοτήτων που την έχουν εμπιστευτεί. Η εμπιστοσύνη, αλλά και ο μεγάλος βαθμός ικανοποίησης της πολυάριθμης
πελατείας του οργανισμού, στηρίζεται μεταξύ άλλων στις επιδόσεις ρεκόρ που έχει
σημειώσει η Aristo Developers στον τομέα έκδοσης και μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας με πέραν των 2,100 μεταβιβάσεων κατά την περίοδο 2015 – 2020. Επιπρόσθετα
η εταιρεία διαθέτει αυτή την στιγμή άλλους 900 και πλέον έτοιμους τίτλους ιδιοκτησίας προς άμεση μεταβίβαση σε υφιστάμενούς της πελάτες.
Με την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της, η Aristo Developers έχει αναπτύξει
έργα - ορόσημα για τα δεδομένα του τόπου μας, περιλαμβανομένων:
◗Τ
 ου πρώτου γηπέδου Golf που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Κύπρο, το
Tsada Golf Course με την εταιρεία να έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει συνολικά
3 γήπεδα Golf διεθνών προδιαγραφών περιλαμβανομένου του Secret Valley Golf
Course ενταγμένο στο Venus Rock Golf Resort ενώ παράλληλα η Aristo Developers

έχει άδειες για την κατασκευή ενός νέου Golf Resort, του Eagle Pine Golf Resort
στην επαρχία Λεμεσού.
◗Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως το International School Of Paphos
◗Θεματικών Πάρκων όπως το Aphrodite Waterpark στην Πάφο
◗Εμπορικών Κέντρων όπως το Kings Avenue Mall στην Πάφο
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Aristo Developers
στο τηλέφωνο χωρίς χρέωση 80002747, να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.
aristodevelopers.com καθώς και να ακολουθήσετε την Aristo Developers στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Λάρνακα: Οι ένοικοι του Metropolis Mall

M

ε πυρετώδεις ρυθμούς προχωρούν οι κατασκευαστικές
εργασίες του Metropolis
Mall, το άνοιγμα του οποίου αναμένεται
εντός καλοκαιριού.
Το νέο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας
θα έχει συνολική έκταση 39.000 τ.μ.
και θα περιλαμβάνει συνολικά 138 καταστήματα, ανάμεσά τους υπεραγορά,
καταστήματα ρούχων, food court, παιδότοποι και 1.450 χώροι στάθμευσης.
Η κατασκευή και η λειτουργία του
Metropolis Mall αναμένεται να συμβάλει
στη δημιουργία έως και 1.000 θέσεων
εργασίας, συνεισφέροντας σημαντικά
στην τοπική οικονομία της Λάρνακας,
αλλά και την κυπριακή οικονομία.

ΓΝΩΣΤΆ ΚΑΙ ΝΈΑ BRANDS
Σημαντική παρουσία στο Metropolis Mall
θα έχει ο Όμιλος SAYWEAR, με το μεγαλύτερο κατάστημα Zara στην Κύπρο,
το οποίο θα εκτείνεται σε δύο ορόφους.
Εκτός από το Zara, παρουσία στο εμπορικό κέντρο θα έχουν επίσης και τα
υπόλοιπα brands της Inditex, τα οποία
αντιπροσωπεύει στην Κύπρο ο Όμι-

λος SAYWEAR ανάμεσά τους το Zara
Home, το Pull & Bear, το Bershka, το
Oysho και το Massimo Dutti.
Την παρουσία του στο Metropolis Mall
έχει κλειδώσει το Symeonides Group,
με τα καταστήματα Marks & Spencer,
Mothercare και Costa Coffee.
Συμφωνία έχει συναφθεί με τον Όμιλο Mallouppas & Papacostas για τα
καταστήματα Stradivarius, Mango,
Intimissimi, Calzedonia και Tezenis.
Στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας
θα βρίσκονται ακόμα τα καταστήματα
Beauty Line, Holland & Barrett, Yves

Rocher, Selekt Beauty, MAC και Inglot,
έπειτα από συμφωνία με την C.A.
Papaellinas.
Στο Metropolis Mall θα στεγάζονται επίσης οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πραγματοποιούνται επαφές για την κάθοδο στην Κύπρο
νέων brands, τα οποία εξέφρασαν ενδιαφέρον για άνοιγμα καταστημάτων στο
νέο mall.
ΠΡΆΣΙΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ
Οι ιδιοκτήτες του Metropolis Mall στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικού

προς το περιβάλλον και στην οικογένεια
εμπορικού κέντρου, με μεγάλους χώρους πρασίνου, πεζόδρομους και λωρίδες ποδηλάτων.
Αυτές οι περιοχές, όπου τα παιδιά θα
έχουν την ευκαιρία να παίξουν, θα περιλαμβάνουν σιντριβάνια, εξοπλισμό για
παιχνίδια και μεγάλα δέντρα.
Σημειώνεται ότι οι χώροι εστίασης (food
court) θα έχουν εξωτερικές βεράντες
με πρόσβαση σε χώρους πρασίνου.
Τα νέα καταστήματα θα υποδεχθούν
τους επισκέπτες τους το καλοκαίρι του
2021.
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Σχέδιο
«Ηρακλής»
για κόκκινα
δάνεια
του ΟΧΣ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΊΑ του ειδικού
Σχεδίου «Ηρακλής» προς υποβοήθηση των νοικοκυριών αυτών
που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες στην αποπληρωμή του
δανείου τους, προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), στα πλαίσια
των προσπαθειών του για διευκόλυνση των νοικοκυριών που
έχουν μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΟΧΣ, το Σχέδιο καλύπτει στεγαστικά δάνεια που πληρούν τα πιο
κάτω κριτήρια: Η κατοικία που
χρηματοδοτήθηκε να είναι, τα
τελευταία τρία χρόνια, η κύρια
κατοικία των δανειοληπτών, το
δάνειο να παραχωρήθηκε μέχρι
την 31η Μαρτίου 2013 και τέλος
την 31η Δεκεμβρίου 2020, το δάνειο να είχε υπόλοιπο πέραν των
€50 χιλιάδων και να παρουσίαζε
καθυστερήσεις πέραν των 360
ημερών.
Ο Οργανισμός αναφέρει ότι η διευκόλυνση αφορά στη διαγραφή
ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό των τόκων που είχε χρεωθεί
το δάνειο από την ημερομηνία
χορήγησής του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το ποσοστό διαγραφής κυμαίνεται ανάλογα με το υπόλοιπο
του δανείου την 31η Δεκεμβρίου
2020 και από την επιλογή των
δανειοληπτών μεταξύ πλήρους
εξόφλησης ή βιώσιμης αναδιάρθρωσης του δανείου.
Για ποσό δανείου μεγαλύτερο
από €200.000 το ποσοστό διαγραφής για πλήρη εξόφληση
ανέρχεται στο 40% και το ποσοστό διαγραφής για βιώσιμη ρύθμιση στο 25%. Για ποσό δανείου
από €150.00 - €200.000 το ποσοστό διαγραφής για πλήρη εξόφληση ανέρχεται στο 35% και το
ποσοστό διαγραφής για βιώσιμη
ρύθμιση στο 20%. Για ποσό δανείου από €100.000 - €200.000
το ποσοστό διαγραφής για πλήρη
εξόφληση ανέρχεται στο 30% και
το ποσοστό διαγραφής για βιώσιμη ρύθμιση στο 15%. Για ποσό
δανείου από €50.000 - €100.000
το ποσοστό διαγραφής για πλήρη
εξόφληση ανέρχεται στο 20% και
το ποσοστό διαγραφής για βιώσιμη ρύθμιση στο 5%.
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Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

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

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Η εφημερίδα μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για τα στοιχεία που αναγράφονται στις μικρές αγγελίες που δημοσιεύει. Την ευθύνη για τα στοιχεία
που αναγράφονται, βάσει της νομοθεσίας, φέρουν τα κτηματομεσιτικά
γραφεία, τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τον αριθμό
μητρώου τους.
Ενδεικτικό των πιο πάνω είναι η κάτωθι ανακοίνωση που μας στάληκε από
το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου:
«Σας πληροφορώ ότι ο Περί Κτηματομεσιτών Νόμος 71 (1) 2010 άρθρο
23 ορίζει σαφώς την υποχρέωση του
κάθε Εγγεγραμμένου και Αδειούχου
Κτηματομεσίτη να αναγράφει το όνομα του, τον αριθμό εγγραφής και τον
αριθμό άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα όσο αφορά
ιδιώτες / ιδιοκτήτες ή και εργοληπτικών εταιρειών, επιβάλλεται κατά την
καταχώρηση διαφήμιση η παρουσίαση πλήρες ονοματεπώνυμου και τηλεφώνου.
Σε αγγελίες οι οποίες αφορούν ιδιώτες, πρέπει να αναγράφεται η λέξη
«ιδιοκτήτης» στην αγγελία τους. Σε
αντίθετη περίπτωση η εφημερίδα
ΑΚΙΝΗΤΑ είναι υποχρεωμένη να
αποταθεί και να ενημερώσει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €900 Λευκωσία 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31261
1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31260
1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31262
ΝΕΟ

Καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες
βεράντες, πλήρως επιπλωμένο στον Άγιο
Ανδρέα. Ενοίκιο €700 FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
1 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31263
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλαντζιά 3
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#15845
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16441
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος ημι-υπόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16670
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#17335
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#17336
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#18044

ΝΕΟ

Μοντέρνο διαμέρισμα 2 υπν. χωρίς επιπλωμένα στον Άγιο Δομέτιο στα 650
ευρώ. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
2 υ/δ διαμ. €550 Αγλαντζιά ισόγειο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18766
2 υ/δ διαμ. €580 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18832
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18842

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

ΝΕΟ

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

Καινούργιο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στα Λατσιά πλήρως επιπλωμένο 850
ευρώ. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

3 υ/δ διαμ. €700 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19195

2 υ/δ διαμ. €650 Αγλαντζιά 2 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19466

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

2 υ/δ διαμ. €900 Λευκωσία ισόγειο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31235

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €1,700 Λευκωσία 1 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#29959

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

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €600 Παλλουριώτισσα 1 όροφο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#31885

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

Επιπλωμένο διαμέρισμα 1 υπν. στην
Έγκωμη σε μοντέρνα πολυκατοικία στα
515 ευρώ. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
2 υ/δ διαμ. €650 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16295
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €750 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#18555
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €600
Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16394

3 υ/δ διαμ. €820 Άγιος Δομέτιος
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39985
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €750 Έγκωμη 1 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26238
3 υ/δ διαμ. €700 Στρόβολος 3 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16497
3 υ/δ διαμ. €850 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39930
3 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#21272
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,400 Έγκωμη 3
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21038

ων, αίθουσα γιόγκα και πιλάτες κ.λπ. 550
ευρώ. SR-109506. . «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
χώρος κατάλληλος για Σχολή Χορού και
γυμναστήριο κοντά στην περιοχή Σταύρου. Τιμή 1200 ευρώ «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και
για χρήση από ιατρούς στο κέντρο της
Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ιατρικό κέντρο, στο κέντρο της Λευκωσίας με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία τα οποία
είναι κατάλληλα και για χρήση από
ιατρούς στο κέντρο της Λευκωσίας.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΟΙΚΙΕΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΝΕΟ

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

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
(σαλόνι ομορφιάς) στην Ακρόπολη,
300 ευρώ. GR-110134. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82 AO
κατάστημα 100τμ ισογείου στην Ακρόπολη. Θα ήταν πολύ βολικό για κατάστημα, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα συσκέψε-

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

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21895

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

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

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

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

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

ΝΕΟ

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

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

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,200 Ψιμολόφου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#32987

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

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

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

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

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

4 υ/δ σπίτι €3,900 Λευκωσία ιδιωτική
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34689
4 υ/δ σπίτι €2,500 Ανάγεια 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36441
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Τσέρι
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36449

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

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

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900 Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#27298

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

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

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

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 €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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΕΟ

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.

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

ΝΕΟ

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

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

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

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

από πελάτη του γραφείου μας Γεωργικό
Τεμάχιο στην επαρχεία Λευκωσίας από
20,000τμ - 40,000τμ. Να διαθέτει πρόσβαση σε δρόμο και νερό. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AM

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

για ενοικίαση 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

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

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

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

ΝΕΟ

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

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

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

ΝΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο σπίτι
3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον
Άγιο Δομέτιο σε 288τ.μ. οικόπεδο. Τιμή
€345.000. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με
σοφίτα, 6 υπνοδωματίων το καθένα με
το μπάνιο του 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο. Τιμή €750.000. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ανώγειος κατοικία 3 υπνοδωματίων και 2
μπάνια, 23 χρονών, σε ήσυχη περιοχή στον
Στρόβολο. Τιμή €135.000. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο
Παύλο κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή
€139.500 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ευρύχωρο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Αγλαντζιά. 170 000 ευρώ.
Α-110180 . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AO
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην Ακρόπολη 31 χρονών €110000 «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Ευρύχωρο Διαμέρισμα 4 Υπνοδωματίων
στην Ακρόπολη. Εσωτερικός χώρος 149 τμ.
275 000 ευρώ. Α-109998. . «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AO
μεγάλο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων
στο κέντρο της Λευκωσίας. Εσωτερικός χώρος 122 τμ. 170 000 ευρώ.
Α-109121. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες
βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Ανδρέα.
Τιμή €165.000 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
1. CITY GATES -DASOUPOLI ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΕΤΙΡΕ
Πωλείται ΜΟΝΑΔΙΚΟ διαμέρισμα 3ων
υπνοδωματίων ΡΕΤΙΡΕ 150 Μ2 στην Δασούπολη , στην οδό Βίτσι . Παράδοση σε 2
μήνες . Είναι διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και
χαρακτηρίζεται από υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση, διπλά από την έξοδο του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού .
Τιμή πώλησης: €370,000 + VAT ΜΕ 2
ΚΑΛΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘMΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/city-gates-a/
2. CITY GATES -DASOUPOLI
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην Δασούπολη , στην οδό Βίτσι . Παράδοση σε 2 μήνες με σύνολο
καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση, διπλά από την έξοδο του
αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού
Τιμή πώλησης: €255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/city-gates-a/
3. Green Park – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
Πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερί-
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σματα 2 υπνοδωματίων σε προνομιούχα
περιοχή ,στην οδό Κίμωνος 15 , δίπλα
από το Πάρκο/Δάσος Ακαδημίας. Είναι
διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α . ιδανικά για
ιδιοκατοίκηση αλλά και μια πολύ καλή
επένδυση με υψηλές αποδόσεις.
Τιμή πώλησης: Starting from €199,000
+ VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/green-park/
4. EVRIPIDES – RIK AREA 6 ΤΡΙΑΡΙΑ
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην, στην περιοχή ΡΙΚ οδό Ευριπίδου. 3οροφο κτίριο με 6 διαμερίσματα
και Παράδοση σε 6 μήνες με σύνολο
καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές ,τεχνολογία και πιστοποιητικό
ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για ιδιοκατοίκηση , διπλά από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού .
Τιμή πώλησης: €255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/apartments/evripides/
ΝΕΟ

διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 118τ.μ. συν
16τ.μ. καλυμμένες βεράντες με πολύ
μεγάλη αποθήκη, 27 χρόνων, στους Αγίους Ομολογητές, πάροδος Κέννετυ. Τιμή
€150.000 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
1 υ/δ διαμ. €99,000 Λακατάμεια ισόγειο,
κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16491
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 118τ.μ.στους
Αγίους Ομολογητές με μεγάλη αποθήκη Τιμή €150.000. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΝΕΟ

Νεόδμητο σύγχρονο διαμέρισμα 1υδ,
1ου ορόφου με parking στην Αγλαντζιά
(Σκαλί), παράδοση Οκτώβρης 2021.
Ιδανικό για επένδυση. Τιμή €92000 συν
ΦΠΑ. Κωδικός: 110382. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
1 υ/δ διαμ. €99,000 Αγλαντζιά 2 όροφο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38002
1 υ/δ διαμ. €125,000 Αγλαντζιά 2 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26149
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στον Αγιο Παύλο κοντά στον Άγιο
Ανδρέα. Τιμή €139.500. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

Νεόδμητο πολυτελές ποιοτικό «στούντιο» πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδανικό για επένδυση. Παράδοση
καλοκαίρι 2021.Τιμή €93000 συν ΦΠΑ.
Κωδικός: 110415 . «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
1 υ/δ διαμ. €131,000 Στρόβολος 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#13070
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
πολυτελές διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων
στον τελευταίο όροφο στο κέντρο της Λευκωσίας. Εσωτερικός χώρος 147 τμ και βεράντες 159 τμ. 415 000 ευρώ. . «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
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 υ/δ διαμ. €140,000 Καϊμακλί 2 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36491
2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος 3
όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#32501
2 υ/δ διαμ. €93,000 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37650
2 υ/δ διαμ. €110,000 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28277
2 υ/δ διαμ. €121,000 Καϊμακλί 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#40051
2 υ/δ διαμ. €129,000 Αγλαντζιά 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37991
2 υ/δ διαμ. €130,000 Λακατάμεια 1
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26436
2 υ/δ διαμ. €132,000 Καϊμακλί 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37880
2 υ/δ διαμ. €135,000 Στρόβολος 1
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#19940

2 υ/δ διαμ. €135,000 Λατσιά 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26167
2 υ/δ διαμ. €140,000 Στρόβολος
2 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19330
2 υ/δ διαμ. €140,000 Παλλουριώτισσα 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31190
ΝΕΟ

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

2 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
ΝΕΟ

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

Νεόδμητο ποιοτικό, διαμπερές φωτεινό,
διαμέρισμα 2 υδ, 2 μπάνια, 2 parking
και αποθήκη   με μεγάλη βεράντα στον
2ο όροφο 3 όροφης οικοδομής. Τιμή
€157000 συν ΦΠΑ. κατάλληλο για
ιδιοκατοίκηση καθώς και για ενοικίαση
με καλή απόδοση ενοικίου. Κωδικός:
109186. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

2 υ/δ διαμ. €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. €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. €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. €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 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. €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

Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39538
2 υ/δ διαμ. €223,000 Έγκωμη 1 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33622
2 υ/δ διαμ. €236,000 Έγκωμη 3 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33626
2 υ/δ διαμ. €240,000 Στρόβολος 1
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34772
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €245,000 Στρόβολος 5 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39514
2 υ/δ διαμ. €300,000 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17182
2 υ/δ διαμ. €440,000 Λευκωσία 10
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38026
3 υ/δ διαμ. €93,000 Παλλουριώτισσα 2 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32881
3 υ/δ διαμ. €121,000 Λευκωσία
7 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33290
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

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

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

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

3 υ/δ διαμ. €165,000 Στρόβολος 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#17813

2 υ/δ διαμ. €207,900 Στρόβολος
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder

3 υ/δ διαμ. €174,000 Λακατάμεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδει-
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ούχο 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/
3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ σε 3/4 οικοπέδου, 4 Υπνοδωματίων με
άνετους χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης και roof garden με πανέμορφη
θέα το πράσινο. Μοντέρνες κατοικίες με
υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές
,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής
κλάσης Α. Βρίσκονται στην περιοχή ΓΣΠ
και είναι ιδανικές για ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά ζευγάρια που ψάχνουν
ήσυχες περιοχές για να ζήσουν.
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/
alexandroupoli-houses/
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €57,500 Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38838
Προς Πώληση Μονοκατοικία, Μουτουλλάς, 51 τ.μ., Σε οικόπεδο 346 τ.μ., 2 Επίπεδο/α, 2 Υ/Δ, Έτος κατασκευής: 1955,
Κατάσταση: Χριζει ολικής ανακαίνισης,
Χαρακτηριστικά: Αποθήκη, Βεράντες, Πέτρινο, Παραδοσιακή οικία, Δέντρα, Κήπος,
υπάρχει και επιχορήγηση, Τhe are is sponsor
for the government, Χωρίς Θέρμανση, Θέα:
Βουνό, Κοντά σε: Xωριό, Village, Απόσταση

απο: Χωριό(m): 100, Τιμή: 45.000€ Panicos
L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος
Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ.
Αδείας 166ε Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
0035722442210, 0035799666703,
www.stavrinos-estates.com
2 υ/δ σπίτι €120,000 Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36297
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Καϊμακλί Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36867
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €200,000
Αγλαντζιά a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26153
2 υ/δ σπίτι €270,000 Στρόβολος 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27107
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €390,000
Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#25969
ΝΕΟ

μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με
σοφίτα, 6 υπνοδωματίων το καθένα με
το μπάνιο του 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000,000 Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33886
3 υ/δ σπίτι €75,000 Καϊμακλί Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32071
3 υ/δ σπίτι €81,000 Τεμβριά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39673
3 υ/δ σπίτι €146,500 Λυθροδόντας
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39906
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €195,000
Καϊμακλί κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32165
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €205,000
Καϊμακλί Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33492
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €216,000 Δάλι
Κωνστάντια κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39721

ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων και
2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα
ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή
€135.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €225,000
Αλάμπρα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38630
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

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

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €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

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

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

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

ΝΕΟ

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

ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο σπίτι
3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον
Άγιο Δομέτιο κοντά στην Έγκωμη. Τιμή
€320.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381

3 υ/δ 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 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

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

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

3 υ/δ σπίτι € 250,000 Γέρι Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36448
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37476
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36401
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Ψιμολόφου κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26851
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €299,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39050
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#30665
3 υ/δ σπίτι €370,000 Στρόβολος a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#27999
3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31681

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €125,000
Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29772
4 υ/δ σπίτι €279,000 Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39408
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €285,000
Τσέρι Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38383
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38386
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39043
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €289,000
Τσέρι κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29704
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €292,000
Λατσιά καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39407
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000 Τσέρι κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27588

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000 Ακάκι κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34262
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33473
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αλάμπρα ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#19183
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €498,000
Στρόβολος κήπο, Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17512
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €540,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39135
4 υ/δ σπίτι €550,000 Έγκωμη ιδιωτική
πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39676
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €600,000
Λακατάμεια a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27222
4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα
Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34950
4 υ/δ σπίτι €750,000 Δάλι κήπο, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#31688
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32550
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#16174
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
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21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27530
5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €340,000
Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21785
5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Στρόβολος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36300
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000 Λυθροδόντας ιδιωτική πισίνα, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34226
5 υ/δ σπίτι €570,000 Δάλι Καλλιθέα Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37219
5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €670,000 Γέρι
κήπο, συσκευές, a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27562
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €690,000
Στρόβολος a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25839
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000
Νήσου συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17909
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,100,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33561
6 υ/δ σπίτι €170,000 Ψιμολόφου
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26155
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Νικητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31281
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €299,000
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38556
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Πέρα Χωριό - Νήσου ιδιωτική πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#14607

ΝΕΟ

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
ΝΕΟ

Μοναδικό Οικιστικό Κτήριο στην παλιά
πόλη της Λευκωσίας - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ FOX. 540 000 ευρώ. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
Β-107894. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
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
Εμπορικό κτίριο στα Λατσιά με υψηλή
προβολή παρα τον νέον δρόμο Λευκωσίας- Λεμεσού, είναι 3300 τετραγωνικών
μέτρων και περιλαμβάνει, showrooms,
γραφεία, επαγγελματικούς αποθηκευτικούς χώρους φορτοεκφόρτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες. ΕΣ FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο 1256 τ.μ με 2 μέσο πατώματα 625 τ.μ. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΧΩΡΑΦΙΑ OIKOΠΕΔΑ
Οικόπεδο στη Χρυσελεούσα, Στρόβολος. 533 τ.μ. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Οικόπεδο με κτίριο σε ήσυχη περιοχή
στην καρδιά της Λευκωσίας. Κοντά
στο Landmark Hotel (πρώην Hilton).

Οικόπεδο 661 τμ. 1 100 000 ευρώ.
Η-107323. . «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου
570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων 8,3 μέτρων. Τιμή
€92.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
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
ΝΕΟ

μισό οικιστικό οικόπεδο στο Τσέρι
257 τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα
2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή €70.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax:
+357 22 873381
μεγάλο οικιστικό οικόπεδο στην Αγλατζιά πάροδος Αγλατζιάς 669 τ.μ., σε
ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 120% και δυνατότητα 3 ορόφων
13,5 μέτρων. Τιμή €336.000 συν
ΦΠΑ. FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι,
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax:
+357 22 873381
ΝΕΟ

γραφείο 85 Τ.Μ. σε εμπορικό κτήριο σε
μία από τις πιο εμπορικούς λεωφόρους
της Λευκωσίας, ανακαινισμένο το 2010.
Τιμή €160.650 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381

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

ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#40015

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

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

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

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

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

ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200
Μονή κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39886
4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26437
4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26438
5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό Λεμεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38689
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 Άγιος
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35510
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €5,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17567
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18627
8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27955
Οικία στη περιοχή Γερμασόγεια, 3υπν.,επιπλωμένη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, τζάκι, 2 επίπεδα, 2 wc, μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1700 Code:879741
.25771188,Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

Οικία Luxury, στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη,
διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη, 3 wc, a/c,
c/h, πάρκινγκ, €2700. Code:9611,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
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

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

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

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

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

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

6 υ/δ 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
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

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

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

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 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

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. €110,000 Αρακαπάς ισόγειο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39178
2 υ/δ διαμ. €305,000 Μέσα Γειτονιά 2
όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36583
3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35117
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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ

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

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

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

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

Γραφείο 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

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

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

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

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

ΟΙΚΙΕΣ

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

3 υ/δ σπίτι €545,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#26768
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000
Μανδριά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37766
ΝΕΟ

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

ΝΕΟ

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

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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

Ακίνητα
Μάϊος 2021

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
ΝΕΟ

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

ΝΕΟ

Εξοχική Οικία στη περιοχή Λάνεια ανεξάρτητη-καινούργια, 2 υπν., 132τ/μ κ/χ,
350 τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ. συσκευές, βεράντα, 2 wc, κήπο. €215,000,
Code:875152.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα Πεδί,
ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120
τ/μ κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι,
3 wc, πλυσταριό, κουζίνα, αποθήκη,2
μπάνια €160,000, Code:933215,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΧΩΡΑΦΙΑ
χωράφι στη περιοχή Πραστιό Κελλακίου
10,490 τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188,Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345
τ/μ (2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο , €85,000, Code:933233,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας,
5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000.
CODE:904445,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Αρακαπάς,
4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με
δρόμο, €69,000 CODE:971018,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
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

Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31014

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

ΟΙΚΙΕΣ

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

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €1,200 Λάρνακα
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35754
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Τερσεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#16238
2 υ/δ διαμ. € 650 Λάρνακα 2 όροφο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38595
2 υ/δ διαμ. € 700 Αραδίππου 2 όροφο,
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#292
3 υ/δ διαμ. € 650 Λάρνακα ισόγειο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €158,000 Λάρνακα
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38599
1 υ/δ διαμ. €70,000 Τερσεφάνου 1
όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39847
1 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 5 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31725
2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια Λάρνακα
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
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 Περιβό-
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λια Λάρνακα 1 όροφο, κοινή πισίνα,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33157
2 υ/δ διαμ. €135,000 Ορόκλινη ημι-όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39842
2 υ/δ διαμ. €135,000 Ορόκλινη 2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39859
2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#22006
3 υ/δ διαμ. €99,000 Κίτι 1 όροφο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39933
ΝΕΟ

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
3 υ/δ διαμ. €140,000 Ορόκλινη ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36547
3 υ/δ διαμ. €165,000 Ορόκλινη 1 όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39835
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €350,000 Λάρνακα 4 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39692
4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμίδεια
ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20745
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

ΝΕΟ

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.

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

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 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 €169,000 Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35349

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800,000 Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27108

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €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

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#26427

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#25414

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

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
				
ΟΙΚΙΕΣ

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Πάφος 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34977

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ 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

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 €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

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

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

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

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

Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27617

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

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

ΝΕΟ

ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27632
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

ΠΑΦΟΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €47,000 Πέγεια
2 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37834
1 υ/δ διαμ. €65,000 Έμπα ισόγειο, κοινή
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
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3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €95,000 Άρμου ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#39661
3 υ/δ σπίτι €360,000 Πέγεια ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35760
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €170,000
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#27619
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236
4 υ/δ σπίτι €3,600,000 Χλώρακας
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15367
5 υ/δ σπίτι €325,000 Πέγεια ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35773
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27622
8 υ/δ σπίτι €1,600,000 Πάφος ιδιωτική
πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#30981
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ σπίτι €285,000 Τάλα ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35853
3 υ/δ σπίτι € 700,000 Πέγεια Άγιος Γεώργιος κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30492
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €960,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, Κ/Θ, καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#16141
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €170,000
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#27619
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27617
2 υ/δ μεζονέττα €200,000 Έμπα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €175,000
Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36796
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 ανεξάρτητο σπίτι €500,000 Πάφος
κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27618

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

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ

Ακίνητα
Μάϊος 2021

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

ΟΙΚΙΕΣ
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,750 Παραλίμνι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040

www.c21broker.net Ν#12567
3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €1,750 Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#12568

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €80,000 Αγία Νάπα
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38349
γκαρσονιέρα διαμ. €250,000 Παραλίμνι
ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#39391
1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#15443
1 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €75,000 Δερύνεια 1 όροφο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.

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

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

ΟΙΚΙΕΣ
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €200,000 Αγία
Νάπα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#35506
2 υ/δ σπίτι €110,000 Βρυσούλες κοινή
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.
net Ν#28129
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €130,000 Λιοπέτρι κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28115
2 υ/δ σπίτι € 147,000 Λιοπέτρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#26263
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000 Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#38746
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €242,000 Παραλίμνι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
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Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#34570
3 υ/δ σπίτι €460,000 Παραλίμνι ιδιωτική
πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#39373
3 υ/δ σπίτι €4,850,000 Αγία Νάπα ιδιωτική
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35155
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000 Άχνα
συσκευές, a/c, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26311
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Άχνα
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.
net Ν#20846
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €500,000 Δερύνεια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28139

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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ΕΛΛΑΔΑ
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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 137τμ, 3ου ορόφου, εξαιρετικά
φωτεινό, με πολύ ωραία διαρρύθμιση,
με μεγάλη βεράντα διαμορφωμένη με
πέργκολα και μεγάλα ανοίγματα. Αποτελείται από 2 Υ/Δ master, 2 μπάνια,
χώρο υποδοχής με τζάκι, ημιανεξάρτητη
κουζίνα. laundry room, πόρτα ασφαλείας, αυτονομία θέρμανσης, δρύινα
δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, κλιματισμό και συναγερμό,
750.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Πλήρως ανακαινισμένο
διαμέρισμα 120τμ, 5ου ορόφου, πολύ
φωτεινό, με βεράντα και θέα πράσινο
– Υμηττό, σε πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο, πλησίον μετρό. Αποτελείται από 2
Υ/Δ, μπάνιο, wc, χώρο υποδοχής, μεγάλη ανεξάρτητη κουζίνα εξοπλισμένη με
ηλεκτρικές συσκευές, δρύινα δάπεδα,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια,
πόρτα ασφαλείας, συναγερμό, κλιματισμό και θέρμανση με φ/α, 600.000€,
STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό διαμέρισμα
75τμ, 3ου ορόφου, πλησίον πλατείας. Διαθέτει 1 Υ/Δ με δυνατότητα 2ου, μπάνιο,
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα,
δρύινα δάπεδα και πόρτα ασφαλείας,
270.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Ευχάριστο, γωνιακό υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 78τμ,
εξαιρετικά φωτεινό, σε ήσυχο σημείο,
πλησίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται από 2 Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής,
ανεξάρτητη κουζίνα, δρύινα δάπεδα και
πόρτα ασφαλείας. Κατάλληλο για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, 220.000€,
STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό, καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 57τμ, υπερυψωμένου
ισογείου, διαμπερές (η πίσω πλευρά
είναι 1ος όροφος και βλέπει σε κήπο
λόγω της επικλινότητας του εδάφους),
σε ωραίο δρόμο, πλησίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται από 1 Υ/Δ, μπάνιο,

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι,
85 τ.μ., 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο,
1 Κουζίνα, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking,
Έτος κατασκευής: 1978, Κατάσταση:
Καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια,
Σίτες, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται
Κατοικίδια, Διαμπερές, Προσόψεως,
Φωτεινό, Γωνιακό, Κήπος, Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός:
Δυτικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Σχολείο,
Τιμή: 200.000€.
Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 115τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο,
2 Υ/Δ, 2 Μπάνια Με Τσιμεντοκονία
(Το 1 Με Wet Room), Walk-in closet
1 Κουζίνα Με Ηλεκτρικές Συσκευές
Bosch & Πάγκο Corian, Δάπεδα: Ξύλο,

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

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

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

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

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

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

