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ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι l ενοικιάσεις l πωλήσεις
ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΚΑΤΆΘΕΣΕ ΤΟ ΕΤΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΉ

Σε μεγάλες μονοκατοικίες
τα νοικοκυριά της Κύπρου
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΤΟ 75% ΤΩΝ νοικοκυριών της Κύπρου
προτιμά τη διαμονή σε κατοικία, ημιεφαπτόμενη και ανεξάρτητη, παρά σε διαμέρισμα.
Αυτό αναφέρουν στοιχεία που κατέθεσε το
ΕΤΕΚ στη βουλή, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι λόγω ηθών, κουλτούρας, αλλά και
κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους τα παιδιά αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι
σε μεγαλύτερη ηλικία.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες, σύμφωνα πάντα
με τα στοιχεία του ΕΤΕΚ, έχουν αυξημένες
ανάγκες σ΄ ότι αφορά στο μέγεθος μιας κατοικίας, ενώ γενικότερα η δομή της κυπριακής κοινωνίας στηρίζεται πάνω σε ισχυρούς
κοινωνικούς δεσμούς κάτι που μεταφράζετο
στη χρήση της κατοικίας ως χώρου κοινωνικής συνεύρεσης και όχι αποκλειστικά ως
χώρου απλώς για κατοικία.
Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι επτά
στα δέκα νοικοκυριά έχουν ιδιόκτητη κατοικία.
Σελ. 21

Αυξήσεις στις
πωλήσεις ακινήτων
σε όλες τις περιοχές
της Λευκωσίας
Η πανδημία δεν επηρέασε τις πωλήσεις των
ακινήτων στη Λευκωσία, αφού είχαμε αυξήσεις σε όλες τις περιοχές της πρωτεύουσας,
τόσο το 2020 όσο και το 2021. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι πωλήσεις μέσα στο 2021. Τις
δύο συγκεκριμένες χρονιές 2020 και 2021 την
πρωτιά κατείχε ο δήμος Λευκωσίας με 815
πωλήσεις και ακολουθούν οι δήμοι Στροβόλου με 734 και Λακατάμιας με 488 πωλήσεις.

Χαώδης
η κατάσταση
στη διαχείριση
των πολυκατοικιών
ΧΑΏΔΗΣ είναι η κατάσταση
στην Κύπρο σ΄ότι αφορά τη
διαχείριση των πολυκατοικιών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργούνται προβλήματα,
ενώ σε πολλές πολυκατοικίες
παρατηρείται εικόνα εγκατάλειψης. Το όλο θέμα συζητήθηκε
στην κοινοβουλευτική εσωτερικών όπου τονίστηκε από όλους
τους παρευρεθέντες σε αυτή,
ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει τόσο τις αξίες των κτηρίων
όσο και τις ανέσεις των ενοίκων.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ιδιοκτητών Ακινήτων τόνισε ότι
τα κύρια προβλήματα είναι η μη
είσπραξη των κοινοχρήστων.
Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
• Αλλοδαποί και Λευκωσιάτες αγοράζουν
κατοικία στη Λάρνακα
Σελ.4
• Βέτο Κομισιόν για ΦΠΑ 5% στη πρώτη
κατοικία
Σελ. 8
ΥΠΌΜΝΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΉ
• Έντονη διαφωνία του ΣΚΕΚ για τα νέα
τέλη
Σελ.9
• Οι ξέφρενες αυξήσεις στα οικοδομικά
υλικά επηρεάζουν τις τιμές των
ακινήτων
Σελ.10
ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΓΕΝΆΡΗ 2021
• Δεν αναμένουμε πολλές
διαφοροποιήσεις στις τιμές ακινήτων σε
σχέση με το 2018
Σελ.10
• Προς πώληση 3000 ακίνητα από τις
τράπεζες
Σελ.11
ΣΤΉΡΙΞΗ ΟΡΕΙΝΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ
• Αναθεωρημένα στεγαστικά δάνεια το
2022
Σελ.15
• Παρέχουν Τ/Κ κατοικίες για εξοχικά
Σελ.20
• Αδήριτη ανάγκη ο έλεγχος των παλιών
κτηρίων
Σελ.20
ΕΛΛΑΔΑ
• Άλμα 26.6% στις άδειες οικοδομής το
2021
Σελ.8
• Νέος χάρτης αξιών στην αγορά
ακινήτων
Σελ.23
ΔΙΕΘΝΗ
• Η μεσαία τάξη των ΗΠΑ μένει χωρίς
κατοικίες
ΣΕΛ.25
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άποψη

περιεχόμενα

Τις μεγάλες
μονοκατοικίες
προτιμούν οι Κύπριοι
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ΕΊΝΑΙ άκρως αποκαλυπτικά τα στοιχεία που κατέθεσε το ΕΤΕΚ στη Βουλή,
σύμφωνα με τα οποία σε μεγάλες μονοκατοικίες κατοικούν τα περισσότερα
νοικοκυριά της Κύπρου.
Συγκεκριμένα, το 75% των νοικοκυριών
της πατρίδας μας προτιμά τη διαμονή σε
κατοικία, ημιεφαπτόμενη και ανεξάρτητη, παρά σε διαμέρισμα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπήρξε αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων σε όλες τις
περιοχές της Λευκωσίας.
Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία το ότι
Λευκωσιάτες και αλλοδαποί αγοράζουν
κατοικίες στη Λάρνακα, το σκάνδαλο
με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες το
άλμα 26.6% με τις άδειες οικοδομής
στην Ελλάδα κ.α.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

• Παρά την πανδημία
τις χρονιές 2020 και
2021
Αυξήσεις στις πωλήσεις
ακινήτων σε όλες τις
περιοχές της Λευκωσίας

ΚΥΠΡΟΣ
Σελ. 6

•

Το σκάνδαλο με τις τουρκοκυπριακές
περιουσίες Άρθρο του Θ. Πολυβίου

Πολλά τα προβλήματα σ΄ ότι αφορά τη
διαχείριση τους. Χαώδης η κατάσταση στη
διαχείριση των πολυκατοικιών.

• Οι ξέφρενες αυξήσεις στα οικοδομικά
υλικά επηρεάζουν τις τιμές των
ακινήτων

•
•

Άλμα 26.6% στις άδειες οικοδομής στην
Ελλάδα το 2021
Πρόσβαση στα δεδομένα για τις
συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων στους
κτηματομεσίτες
ΕΤΕΚ: Αρνητική εξέλιξη. Βέτο κομισιόν
για ΦΟΑ 5% στην πρώτη κατοικία.

ΣΕΛ.9

•
•
•

Η εισήγηση του ΣΕΚ και του Υπ.
Εσωτερικών για τα νέα τέλη.
Αφορούν την έκδοση άδειας άσκησης
του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.
Έντονη διαφωνία του ΣΚΕΚ για τα νέα
τέλη.

•
•

χρηστικά

Εκτίμηση ακινήτων Γενάρη 2021. Δεν
αναμένονται πολλές διαφοροποιήσεις στις
τιμές, σε σχέση με την εκτίμηση του 2018
Το Συμβούλιο Εγγραφής
Κτηματομεσιτών λειτουργεί πάντα με
γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον.

ΣΕΛ.11

•

Η συνολική τους αξία ξεπερνά το 1,5
δισ. ευρώ. Προς πώληση 3000 ακίνητα από
τις τράπεζες

ΣΕΛ.12

•
•
•
•

Πως η τεχνολογία αλλάζει τον τομέα
των ακινήτων Άρθρο του Αλ. Μιχαήλ

ΣΕΛ.15

•

κυβέρνηση Ζωή στις ορεινές περιοχές
Εξαγγελία για στήριξη των ορεινών
περιοχών από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη. Αναθεωρημένα στεγαστικά
δάνεια το 2022

ΣΕΛ.16

•

Το στεγαστικό ζήτημα και η νέα γενιά.
Τα συμπτώματα και οι αιτίες. Άρθρο του Φ.
Θεοφάνους

ΣΕΛ.21

•

Με έργα που προωθούνται από την

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΤΕΚ. Σε
μεγάλες μονοκατοικίες τα νοικοκυριά της
Κύπρου

ΣΕΛ.25

•
•

Εξαρτημένη από τα έργα υποδομής η
κινεζική ανάπτυξη
Η μεσαία τάξη των ΗΠΑ μένει χωρίς
κατοικίες

ΣΕΛ.17

Η Κύπρος σήμερα Άρθρο του Π. Δανού

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΕΛ.18

ΣΕΛ. 22

• Η άδεια χρήσης δεν κληρονομείται
Άρθρο του Γ. Κουκούνη

•

ΣΕΛ.18

Papers τουρκοκυπριακών περιουσιών.
Άρθρο του Ν. Κέττηρου
Μείωση της φορολογίας ακινήτων
ΕΝΦΙΑ κοντά στο 13% Άρθρο του Γ.Α.
Ιωαννίδη
Ευνοϊκές οι συνθήκες για επενδύσεις
στα ακίνητα. Άρθρο του M. Κυναιγείρου

ΣΕΛ.14

ΣΕΛ.10

Τραγική η κατάσταση για την αγορά
σπιτιών και διαμερισμάτων

•

ΣΕΛ.10

ΣΕΛ.8

•

•

Οι αλλαγές στον ορισμό της
φορολογικής κατοικίας προπομπός
εξελίξεων. Άρθρο της Μ. Λιασή

ΣΕΛ.19

•

•

ΣΕΛ.23

•

Κτήρια μεικτής χρήσης τα μεγάλα
ακίνητα

ΣΕΛ.23

ΦΠΑ πρώτης κατοικίας: Τι χρειάζεται να
αλλάξει; Άρθρο του Γ. Μουσκίδη

ΣΕΛ.20

•

Συνέντευξη Γιάννη Α. Γραμματικού. Σε
ανοδική πορεία οι τιμές των ακινήτων ως το
2027

•

Νέος χάρτης αξιών στην αγορά
ακινήτων.

ΣΕΛ.24

Τα κατέχουν για περισσότερο από
τριάντα χρόνια.
Παρέχουν τουρκοκυπριακές κατοικίες
για εξοχικά. Αδήριτη ανάγκη ο έλεγχος των
παλιών κτηρίων.

•

Τέλος χρόνου για «φθηνές»
μεταβιβάσεις

ΣΕΛ.24

•

Νέα αύξηση έκδοση αδειών «Ανεβάζει
ταχύτητες» η οικοδομική δραστηριότητα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Άκρως αποκαλυπτικά
• Αλλοδαποί και
στοιχεία της WiREFS
Λευκωσιάτες
Ανοδικά οι τιμές των ακινήτων
αγοράζουν κατοικία
παρά την πανδημία
στη Λάρνακα

ΣΕΛ.7

•
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Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα
Κυβερνητικά Κτήρια, Τ.Θ.60521, 8104 Πάφος
Τηλ.:26804480, Φαξ: 26306281
Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου:
Οδός Ελευθερίας 28
7101, Αραδίππου
Τ.Θ.42144, 6531 Λάρνακα
Τηλ.: 24821950, Φαξ: 24304421

Εξάρχεια: Η ρετρό περιοχή που αλλάζει και
μπαίνει δυναμικά στο στόχαστρο των επενδυτών
Οι επενδυτές πιστεύουν πολύ στις κεντρικές γειτονιές και στοχεύουν σε ηλικίες αγοραστών μεταξύ 20 και 40 ετών, που αναζητούν ακίνητο στο κέντρο της πόλης με εύκολη μετακίνηση
Η περιοχή των Εξαρχείων αποτελεί μια περιοχή με άποψη, μια
περιοχή ρετρό που έχει δει το φως της δημοσιότητας για πολλούς λόγους όλα αυτά τα χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια 2-3 χρόνια, η περιοχή των Εξαρχείων
έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλων επενδυτών τόσο εγχώριων
όσο και αλλοδαπών. Αγοράζουν ακίνητα με στόχο την άμεση
ανακατασκευή και ανακαίνιση των ακινήτων και την επανατοποθέτησή τους στην αγορά, είτε ως χώροι φιλοξενίας (π.χ.
ξενοδοχεία), είτε ως διαμερίσματα.
Οι επενδυτές πιστεύουν πολύ στις γειτονιές που βρίσκονται
στο κέντρο της Αθήνας, όπως για παράδειγμα τα Εξάρχεια και
το Πεδίον του Άρεως, όπου σήμερα ανακατασκευάζουν κτίρια
με στόχο να προσφέρουν είτε προς πώλησης, είτε προς ενοικίαση διαμερίσματα μικρής επιφάνειας . Στοχεύουν σε ηλικίες
αγοραστών μεταξύ 20 και 40 ετών, που αναζητούν ακίνητο
στο κέντρο της πόλης με εύκολη μετακίνηση μέσω μετρό και
μέσων μαζικής μεταφοράς.
Δεν ήταν λίγοι οι Κινέζοι που αγόρασαν παλαιά διαμερίσματα
κατασκευής του 1960-1970, σε πολυκατοικίες τα οποία τα
ανακαίνισαν και τα καταχώρησαν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με στόχο να έχουν εισοδήματα το χρονικό διάστημα που δεν διαμένουν. Πλέον, αρκετοί έχουν αρχίσει και
επιστρέφουν στις συμβατές – μακροχρόνιες μισθώσεις διότι
βλέπουν τα εισοδήματα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να
μειώνονται και ταυτόχρονα η αύξηση των τιμών μίσθωσης να
έχει ξεπεράσει το 25% και η ζήτηση να καταγράφεται συνεχώς αυξανόμενη.
Στην ίδια λογική κινήθηκαν και πολλοί Ισραηλινοί που στην
αρχή επένδυσαν ως ιδιώτες σε παλαιά διαμερίσματα που μεταπούλησαν σε ομοεθνείς τους με στόχο την Golden visa, ενώ
πλέον έχουν επιστρέψει μέσω μεγαλύτερων σχημάτων – funds
και επενδύουν σε αυτοτελή κτίρια.
Τη λογική πολλών αλλοδαπών επενδυτών, έχουν αρχίσει να
οικειοποιούνται και οι Έλληνες ομογενείς. Σκεπτόμενοι τα πα-

ραπάνω δεδομένα, επενδύουν στην αγορά κατοικίας με στόχο
το μηνιαίο εισόδημα. Μη ξεχνάμε ότι, αν κάποιος επενδυτής
έχει αποταμιεύσεις σε τράπεζες του εξωτερικού πολλές φορές αντί να έχει αποδόσεις από τον καταθετικό του λογαριασμό (δλδ κάποιο επιτόκιο) , πληρώνει ετήσια έξοδα για την
τήρηση του τραπεζικού λογαριασμού.
Παράλληλα, πολλές φορές το αποταμιευμένο κεφάλαιο που
διαθέτει για επένδυση, σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στην Αμερική και στην Αυστραλία δεν επαρκεί για αγορά
κατοικίας.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα που με την αγορά κατοικίας σε περιοχές του κέντρου (δυάρι, γκαρσονιέρα) έως 50.000 € μπορεί
να αποκτήσει μηνιαίο εισόδημα ακόμη και 300€-400€, απόδοση καθόλου ευκαταφρόνητη σε σχέση με το επενδυμένο
κεφάλαιο και τα δεδομένα στις χώρες που διαμένουν.
Το 2016-2017, κανείς δεν μπορούσε να δώσει κάποια λογική
εξήγηση για την τοποθέτηση των κεφαλαίων που πραγματοποιούνταν στα Εξάρχεια, σήμερα, οι επενδυτές προ 2 ετών,
έχουν βρεθεί με αποδόσεις που αγγίζουν ακόμη και το +30%
χωρίς να υπολογίζουμε την υπεραξία τυχόν ανακαινίσεων.
Προτιμούν βέβαια στα Εξάρχεια περιοχές όπως του Στρέφη
και το κομμάτι προς Νεάπολη και Λυκαβηττό. Δεν προτιμούν
τη Θεμιστοκλέους που είναι δίπλα στην πλατεία.

Μηνιαία πολυεφημερίδα της Κύπρου
Εκδίδεται από την εταιρεία fmw financial media way
Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο
έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

Τιμή €2

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

Κόνιαρη 68 και Γωνία Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, ΤΚ 11521, Αθήνα,
Τηλ. +30 210 7244293,
Τηλ/Φαξ:+30 210 7244295,
email: info@fmw.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00

1715

Οικόπεδο στην Καλιθέα στην Λεμεσό 532m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €165,000.

17471

Οικόπεδο στον Άγιο Γεώργιο Χαβούζας στην Λεμεσό 680m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €600.000.

1950

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 849m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €380,000.

18262

Οικόπεδο στην Καθολική Κέντρο Λεμεσού 1514m2 με Σ/Δ 160% Τιμή Πωλήσεως €3.200.000.

2706

Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 1323m2 με Σ/Δ 60% Τιμή

18440

Οικόπεδο με εμβαδόν 603 τμ στην περιοχή Αγία Φύλα, Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €360,000.

18485

Οικόπεδο στο Ζακακι στην Λεμεσό 1425m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €950,000.

18499

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικά ΟΙΚΟΠΕΔΑ με Εμβαδό 1184 τμ και

Πωλήσεως €1,250.000
3315

(Εμπορικό και Οικιστικό) Στο Καψαλος Εμβαδό 700 τμ με Σ/Δ 100% HI-WAY Εφάπτεται επι δρόμου
Πρωταρχικής συμμασίας (ειδικές χρήσεις Γραφεία κλπ) Τιμή Πωλήσεως €450,000

4258

Οικόπεδο στην Αγία Ζώνη Κέντρο Λεμεσού 782m2 με Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως €1.150.000.

7071

Δύο οικόπεδα στα Κάτω Πολεμίδια σην Λεμεσό 1960m2 με Σ/Δ 100% -ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ-

7375

Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 878m2 με Σ/Δ 80% Τιμή Πωλήσεως
€1,000.000

7915

Εμπορικό Οικόπεδο στην περιοχή Αγία Φύλα (με παλαιά οικία – βοηθητικά) με εμβαδόν 576 τμ και
Σ/Δ 120% Τιμή Πωλήσεως 450,000.

12966

Οικόπεδο στον Ύψωνα στην Λεμεσό 653m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €215.000.

13246

Οικόπεδο στον Ύψωνα στην Λεμεσό 749m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €250.000.

13308

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 786m2 με Σ/Δ 80% Τιμή Πωλήσεως €570,000.

14061

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 760m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €360,000.

14692

Οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στην Λεμεσό 454m2 με Σ/Δ 120% Τιμή Πωλήσεως €280,000.

14886

Οικόπεδο με εμβαδόν 524 τμ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως 395,000.

15101

Οικόπεδο με εμβαδόν 521 τμ στην περιοχή Εκάλη, Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €350,000.

15258

Οικόπεδο στην Πάχνα στην Λεμεσό 767m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €75,000.

15263

Οικόπεδο στην Πάχνα στην Λεμεσό 765m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €85,000.

15270

Οικόπεδο στα Μανδριά στην Λεμεσό 593m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €55,000.

Σ/Δ 100% . Ευρίσκονται στη κύρια οδική αρτηρία που συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού με τον
παλαιό δρόμο της οδού Πάφου. Απέχουν μόνο 500 μέτρα από τη Βιομηχανική Περιοχή. Τα οικόπεδα
έχουν εύκολη πρόσβαση προς και από τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού-Πάφου και της Λεωφόρου
Σπύρου Κυπριανού και Πάφου. Η άμεση γειτνιάζουσα περιοχή προς τα ακίνητα αποτελούμενη κυρίως
από καλή εμπορική άποψη. Η ζήτηση για εμπορικά καταστήματα βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Τιμή
Πωλήσεως €710000
18528

Τεμάχιο στην Αγία φύλα στην Λεμεσό 2268m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €1,000.000

19203

Οικόπεδο με εμβαδόν 537 τμ στην περιοχή Απ. Πέτρου & Παυλου, Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως
420,000.

19290

Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 850m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €400,000.

19464

Δύο οικόπεδα στο Ζακακι στην Λεμεσό 1050m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €750,000

19504

Οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στην Λεμεσό 584m2 με Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως €400,000.

Ζητούνται προς Αγορά η Ενοικίαση Διαμερίσματα 1 και 2 Υπνοδωμάτια στην -Λεμεσό.
Ζητούνται στην Λεμεσό Οικόπεδα προς άμεση Αγορά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
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Αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων
σε όλες τις περιοχές της Λευκωσίας

Αλλοδαποί
και Λευκωσιάτες
αγοράζουν
κατοικία
στη Λάρνακα
ΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΕΣ και οι αλλοδαποί
προτιμούν τη Λάρνακα για την αγορά κατοικίας με στόχο τις διακοπές.
Με βάση στοιχεία του Επαρχιακού Κτηματολογίου της Λάρνακας
η πόλη του Ζήνωνα, είναι μια από
τις πρώτες επιλογές των ξένων για
αγορά είτε εξοχικής είτε μόνιμης κατοικίας.
Αυτός εκτιμάται πως είναι κι ένας
από τους βασικούς λόγους που οι
τιμές των εξοχικών και των διαμερισμάτων στη Λάρνακα είναι σήμερα ιδιαίτερα ψηλές. Σύμφωνα με
στοιχεία που εξασφάλισε από το
κτηματολόγιο η τοπική ιστοσελίδα
LarnakaOnline, το 2021, παρά την
κρίση της πανδημίας, αγοράστηκαν
συνολικά 761 κατοικίες εντός των
δημοτικών ορίων Λάρνακας από ξένους. Απ’ αυτές τις κατοικίες, οι 293
αγοράστηκαν από επενδυτές που
προέρχονται από χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι υπόλοιπες 468 κατοικίες πωλήθηκαν σε
αλλοδαπούς επενδυτές εκτός ΕΕ.
Παράλληλα, στη Λάρνακα οι αξίες
πώλησης διαμερισμάτων συνέχισαν
την αυξητική τους πορεία για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο (2,5% το 4ο
τρίμηνο του 2021), ενώ η αξία ενοικίασης εξοχικών διαμερισμάτων επίσης παρουσίασε σημαντική αύξηση,
μετά από έναν χρόνο σταθερότητας (6,3% το 4ο τρίμηνο του 2021).
Σύμφωνα μ’ επίσημα στοιχεία, σε
ολόκληρη την Κύπρο, σε τριμηνιαία
βάση, οι αξίες πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,4% για τα διαμερίσματα
και 0,5% για τα σπίτια, ενώ υπήρξε
μείωση κατά 0,5% για τα εμπορικά
ακίνητα, 2,0% για τις αποθήκες και
0,3% για τα γραφεία. Όσον αφορά
την πώληση διαμερισμάτων διακοπών, οι αξίες αυξήθηκαν κατά 1,0%,
ενώ οι εξοχικές κατοικίες μειώθηκαν
κατά 0,1%. Πάντοτε, σε παγκύπρια
βάση, το 4ο τρίμηνο του περασμένου χρόνου οι αξίες των ενοικίων
αυξήθηκαν κατά 1,0% για τα διαμερίσματα, 1,7% για τις κατοικίες και
μειώθηκαν κατά 0,6% για τα εμπορικά ακίνητα, 1,3% για τις αποθήκες και 1,4% για τα γραφεία. Όσον
αφορά τα εξοχικά διαμερίσματα και
τις εξοχικές κατοικίες, η αξία ενοικίασης αυξήθηκε κατά 1,5% και 2,0%
αντίστοιχα. Μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον κατοίκων της Λευκωσίας
για αγορά κατοικιών στη Λάρνακα,
κυρίως για παραθεριστικούς σκοπούς.

Ο

Ι ΚΥΠΡΙΟΙ επιστρέφουν σιγά – σιγά
στη διαχρονική τους συνήθεια για αγορά ιδιόκτητης στέγης. Πώς φαίνεται
αυτό; Βασικά από τις πωλήσεις ακινήτων στη Λευκωσία όπου ειδικά το 2021 σημείωσε
σημαντικές αυξήσεις και η πρωτεύουσα βρέθηκε
στην πρώτη θέση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τις χρονιές 2020 και 2021 είχαμε αυξήσεις
στον αριθμό των πωλήσεων σε όλους τους δήμους
της Λευκωσίας, με την πρωτιά να κατέχει ο Δήμος
Λευκωσίας.
Με βάση στοιχεία που πήραμε από το γραφείο Δανός και από τη Landbank Real Estates Analytics, οι
πωλήσεις ακινήτων όλων των τύπων, κατά σειρά
στους δήμους της Λευκωσίας τις χρονιές 2020 και
2021, είχαν ως εξής:
• Δήμος Λευκωσίας, 815 πωλήσεις
• Δήμος Στροβόλου 734 πωλήσεις
• Δήμος Λακατάμιας 488 πωλήσεις
• Δήμος Λατσιών 288 πωλήσεις
• Δήμος Αγλαντζιάς 279 πωλήσεις
• Δήμος Ιδαλίου 218 πωλήσεις
• Δήμος Έγκωμης 190 πωλήσεις
• Δήμος Γερίου 155 πωλήσεις
• Δήμος Αγίου Δομετίου 137 πωλήσεις
• Περιοχή Τσερίου 126 πωλήσεις
Συνολικά το 2020 και 2021 στη Λευκωσία είχαμε,
παρά το ότι ήταν δύο χρονιές με πανδημία, 3430
πωλήσεις όλων των ειδών ακινήτων.
Να τονίσουμε ότι με βάση τα σχετικά στοιχεία και
παραθέτοντας τον μέσο όρο των τιμών για όλους
τους τύπους των ακινήτων το 2021 η Έγκωμη κατέχει την πρώτη θέση με μέση τιμή 255.000 ευρώ.
Ακολουθεί ο Στρόβολος, με μέση τιμή 236.000
ευρώ, η Λακατάμια με 185.000 ευρώ, τα Λατσιά με
168.000 ευρώ και η Αγλαντζιά με 162.000 ευρώ.
Σ’ ό,τι αφορά τις χαμηλότερες μέσες τιμές είχαμε τον Άγιο Δομέτιο με 159.000 ευρώ, το Γέρι με
152.000 ευρώ, τη Λευκωσία με 151.000 ευρώ, το
Δάλι με 136.500 ευρώ και το Τσέρι με 130.000

ευρώ.
Να τονίσουμε ότι το 2021 είχαμε αύξηση στις πωλήσεις σε όλες τις περιοχές της πρωτεύουσας, σε
σχέση με το 2020.
Αναλυτικά οι αυξήσεις στις πωλήσεις όλων των ειδών ακινήτων στους δήμους της πρωτεύουσας το
2021, σε σχέση με το 2020 ήταν οι παρακάτω:
• Περιοχή Τσερίου 220%
• Δήμος Γερίου 160.47%
• Δήμος Ιδαλίου 157.38%
• Δήμος Λακατάμιας 75.71%
• Δήμος Λατσιών 59.46%
• Δήμος Λευκωσίας 57.91%
• Δήμος Έγκωμης 40.51%
• Δήμος Στροβόλου 32.28%
• Δήμος Αγλαντζιάς 25%
Τέλος, σ’ ό,τι αφορά τις αυξήσεις και μειώσεις στις
τιμές ακινήτων η κατάσταση έχει ως εξής:

ΑΥΞΉΣΕΙΣ
• Δήμος Στροβόλου 16,79%
• Δήμος Αγλαντζιάς 15,17%
• Δήμος Λακατάμιας 13,8%
• Δήμος Αγίου Δομετίου 12,28%
• Δήμος Λατσιών 1,13%
ΜΕΙΏΣΕΙΣ
• Δήμος Ιδαλίου 23,03%
• Περιοχή Τσερίου 18,08%
• Δήμος Λευκωσίας 2,17%
• Δήμος Γερίου 0,22%
Να τονίσουμε ότι η αυξητική πορεία στις πωλήσεις
ακινήτων συνεχίστηκε σε παγκύπρια κλίμακα και
τον Γενάρη του 2022, με αύξηση 67% σε σχέση με
τον Γενάρη του 2021. Ειδικά για τη Λευκωσία είχαμε αύξηση 23% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2021. Πωλήθηκαν 188 ακίνητα σε όλους τους
δήμους σε σχέση με 153 τον Γενάρη του 2021.

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ WiRE FS

Ανοδικά οι τιμές των ακινήτων,
παρά την πανδημία
Α
ΚΡΩΣ αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η WiRE FS
για τις τιμές πώλησης και ενοικίασης όλων των ειδών ακινήτων.
Με βάση τα σχετικά στοιχεία, η πανδημία και η οικονομική κρίση, που είναι
επακόλουθο της, δεν επηρέασαν αρνητικά τις τιμές, αντίθετα ακολουθούν
ανοδική πορεία. Οι τιμές αγοράς τόσο των κατοικιών, όσο και των διαμερισμάτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ με διακυμάνσεις παρουσιάζονται οι τιμές των
ενοικίων για γραφεία και εμπορικά ακίνητα.
Είναι αξιόλογο το γεγονός ότι η Λάρνακα, για παράδειγμα, ξεχωρίζει για τις αυξήσεις στις
τιμές πώλησης διαμερισμάτων αλλά και ενοικίασης εξοχικών.
Συγκεκριμένα, οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων συνέχισαν την αυξητική τους πορεία για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με ποσοστό 2,5%, ενώ για την ενοικίαση εξοχικών
παρουσιάστηκε σημαντικότητα αύξηση 6.3%.
Να αναφέρουμε, με βάση πάντα τα στοιχεία της WiRE FS, ότι το τέταρτο τρίμηνο του
2021, σε σχέση με το τρίτο, οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών σε παγκύπρια βάση αυξήθηκαν κατά 1,4% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ μειώθηκαν οι τιμές των
εμπορικών ακινήτων κατά 0,5%, των αποθηκών κατά 2% και των γραφειακών χώρων
κατά 0,3%. Οι τιμές των εξοχικών διαμερισμάτων σημείωσαν αύξηση κατά 1%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,2% για τα διαμερίσματα και 0,7% για τα εξοχικά
διαμερίσματα, ενώ μειώθηκαν κατά 0,5% για τα σπίτια, 3,4% για τα εμπορικά, 4,5% για
τις αποθήκες, 2,1% για τα γραφεία και 3,7% για τα εξοχικά.

Πάνω σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές ενοικίασης κατά 1% για τα διαμερίσματα και11,7%
για τα σπίτια, ενώ μειώθηκαν κατά 0,6% για τα εμπορικά ακίνητα, 1,3% για τις αποθήκες και 1,4% για τα γραφεία. Όσον αφορά τα εξοχικά διαμερίσματα οι τιμές ενοικίασης
αυξήθηκαν κατά 1,5% και 2% αντίστοιχα.
Σε ετήσια βάση, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 2% για τα διαμερίσματα, 0,4% για τα
σπίτια και 0,9% για τα εξοχικά διαμερίσματα. Αντίθετα, μειώθηκαν κατά 5,5% για τα
εμπορικά, 3,2% για τις αποθήκες, 6,7% για τα γραφεία και 1,4% για τις παραθεριστικές κατοικίες.
Τριμηνιαία διαφοροποίηση τιμών παγκύπρια (δ’ τρίμηνο 2021)
Είδος ακινήτου
Διαμερίσματα
Σπίτια
Εμπορικά
Αποθήκες
Γραφειακοί χώροι
Παραθεριστικά διαμερίσματα
Παραθεριστικά σπίτια
Πηγή: WiRE FS

Τιμή πώλησης
1,4%
0,5%
-0,5%
-2,0%
-0,3%
1,0%
-0,1%

Τιμή ενοικίασης
1,0%
1,7%
-0,6%
-1,3%
-1,4%
1,5%
2,0%

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΛΕΎΚΩΜΑ
ΤΟΥ ΙΩΣΉΦ Π. ΙΩΣΉΦ

ΚΥΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

Η έκρηξη στο Μαρί,
το παρασκήνιο για
τα εκρηκτικά και ο σάλος
με το πόρισμα Πολυβίου

60

Η κρίση του 2013,
το «κούρεμα». η Τρόικα, τραπεζών,
το Μνημόνιο και η θύελλα
αντιδράσεων στην Κύπρο

ΧΡΌΝΙΑ
1960-2020

Το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα, η
λύση που δεν ήρθε και ο πολιτικός
απόηχος που συνεχίζεται

Β΄ ΤΟΜΟΣ

Η κατάρρευση του Συνεργατισμού,
τα λάθη, οι
παραλείψεις
και οι ευθύνες

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ
ΤΗΣ 10ΕΤΊΑΣ
Για παραγγελία
Τηλ.: 22342005

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΌΣΩΝ
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στο στόχο

Με τον Θέμη Πολυβίου

Το σκάνδαλο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες
ΝΑΙ, όπως το τονίζουμε και στον τίτλο του συγκεκριμένου άρθρου, πρόκειται για σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων, το θέμα με τη διαχείριση των
τουρκοκυπριακών περιουσιών.
Περιουσίες που αξίζουν δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται εδώ και χρόνια
στα χέρια των λίγων ευνοούμενων, χωρίς κριτήρια, χωρίς κανένα έλεγχο.
Να δούμε τα στοιχεία, για να αντιληφθεί ο καθένας τα πραγματικά δεδομένα και το μέγεθος του προβλήματος.
Τουρκοκυπριακές περιουσίες έκτασης 455.306 σκαλών βρίσκονται στην
κατοχή 20.261 χρηστών, από τους οποίους οι 2.785 δεν είναι πρόσφυγες.
Και διερωτώμαστε: Αφού δεν είναι πρόσφυγες, με ποια κριτήρια τους
δόθηκαν οι συγκεκριμένες περιουσίες; Η μήπως συμβαίνει όπως την περίπτωση στην Πάφο, όπου τουρκοκυπριακό ακίνητο, στο κέντρο της πόλης,
δόθηκε σε «άνεργο» εκατομμυριούχο και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των
άλλων διεκδικητών;
Η Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων (ΠΕΠ) καταγγέλλει διαχρονική κακοδιαχείριση και αναξιοκρατία.
Σε υπόμνημά της στη Βουλή η ΠΕΠ καταγγέλλει ότι τόσο η συμβουλευτική
επιτροπή όσο και οι επαρχιακές επιτροπές, που με βάση την κείμενη νομοθεσία εξετάζουν αιτήματα παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών,
κατάντησαν διακοσμητικές.
Υπάρχουν περιπτώσεις, κυρίως στις επαρχιακές επιτροπές, όπου ακόμα
και οι ομόφωνες αποφάσεις των επιτροπών αλλάζουν χωρίς καμιά ενημέρωση των μελών των επιτροπών, καθιστώντας τις διακοσμητικές και
χωρίς κανένα κύρος. Και είναι φανερό για ποιους αλλάζουν οι αποφάσεις.

Για τους «άνεργους» εκατομμυριούχους που έχουν σίγουρα κομματικές και
κυβερνητικές πλάτες.
Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές κατανέμονται ως
εξής:
• 4737 μόνιμες κατοικίες
• 1342 εξοχικές κατοικίες
• 2831 επαγγελματικά
• 225.867 σκάλες γεωργικής γης που παραχωρήθηκε με βάση 8897
συμβόλαια
• 2817 υποστατικά και άλλοι χώροι
Για κάθε κατηγορία από τις προαναφερθείσες υπάρχουν ξεχωριστά κριτήρια, τα οποία, όμως, δυστυχώς, δεν εφαρμόζονται.
Θα έπρεπε, για παράδειγμα, προτεραιότητα να δίδεται στους πρόσφυγες,
πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει.
Όπως προαναφέραμε από το σύνολο των 20261 χρηστών οι 2.785 δεν
είναι πρόσφυγες και οι 17.836 πρόσφυγες. Αν υπολογίσουμε ότι ο αριθμός
των προσφύγων ανέρχεται περίπου στις 280000, τότε οι πρόσφυγες που
επωφελούνται από τη χρήση των τουρκοκυπριακών περιουσιών ανέρχεται
μόλις στο 6.4%.
Κάλλιστα θα μπορούσε να διερωτηθεί ο καθένας: Και τι πρέπει να γίνει, για
να τερματιστεί η διαιώνιση αυτού του απαράδεκτου σκανδάλου;
Για μας τα πράγματα είναι απλά. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα κριτήρια
για κάθε κατηγορία τουρκοκυπριακής περιουσίας που να βρίσκεται στις
ελεύθερες περιοχές, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι εφαρμόζονται

αυτά τα κριτήρια.
Με δύο λόγια να αφεθούν οι αρμόδιες Επιτροπές να κάνουν τη δουλειά
τους και αν διαπιστωθεί ότι δεν ενεργούν σωστά, τότε να υπάρχει διαδικασία επανεξέτασης των σχετικών αιτήσεων.
Ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών ή εκπρόσωπος του αν χρειαστεί, να
αλλάξουν μια ή περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιτροπές,
τότε να αιτιολογούν γραπτώς και με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους των
αλλαγών.
Και συμφωνούμε με την εισήγηση της ΠΕΠ, για να υπάρξει ισονομία και διαφάνεια θα πρέπει τα υφιστάμενα κριτήρια να γίνουν μετρήσιμα και αντικειμενικά με τη μέθοδο της μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψιν τα εισοδηματικά κριτήρια των αιτητών/τριών, την οικογενειακή τους κατάσταση, καθώς
και την περιουσία τους στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές. Και
προς Θεού μακριά από «άνεργους» εκατομμυριούχους.
Μια άλλη πτυχή, που θα την αναφέρουμε, είναι το θέμα αυτών που δεν
πληρώνουν και οφείλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Αυτοί είτε πρέπει να πληρώσουν, είτε πρέπει να τους αφαιρεθούν οι περιουσίες που εκμεταλλεύονται.
Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να γίνει αναθεώρηση του ύψους των
ενοικίων, όπως εισηγείται και η ΠΕΠ, ώστε να αντικατασταθούν τα γελοία
ενοίκια που πληρώνονται.
Για μας το σκάνδαλο θα τερματιστεί μόνο αν οι αρμόδιοι επιθυμούν να το
πράξουν, εφαρμόζοντας τα κριτήρια, μακριά από παρεμβάσεις ώστε να
ευνοούνται οι ημέτεροι.

το κλειδί

Τα συγκεκριμένα υποστατικά κτίστηκαν, μετά την
εισβολή του 1974, για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες επαγγελματίες σε χώρο του ΕΒΚΑΦ.
Υπάρχει κι αυτοί που αρνούνται να μετακινηθούν
και εναντίον τους θα ληφθούν νομικά μέτρα.
Ορθή απόφαση, διότι είναι κρίμα στο κέντρο μιας
πόλης να υπάρχει μια τέτοια απαράδεκτη κατάσταση και ένα άσχημο θέαμα.

Είναι δυνατόν;

Είναι δυνατόν να συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κύπρο αυτά τα πράγματα;
Κι όμως είναι.
Όπως λέχθηκε στην Επιτροπή Προσφύγων της
Βουλής, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αξιολόγηση της στατικής επάρκειας των τουρκοκυπριακών κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων που
παραχωρούνται σε πρόσφυγες, αφού δεν γίνεται
κανένας έλεγχος κατά την παραχώρησή τους.
«Μόνο με το μάτι» όπως αναφέρθηκε.
Αν είναι ποτέ δυνατόν να λειτουργούν κάποιοι με
τόση ανευθυνότητα;
Ας σταματήσουν να παίζουν με την ασφάλεια των
συνανθρώπων τους και ας εφαρμόσουν τα σωστά
μέτρα ελέγχου.

H αναβάθμιση των ορεινών
περιοχών

Σε πολλά και σημαντικά έργα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ώστε να αλλάξει η εικόνα στις
ορεινές περιοχές.
Ακριβώς, σε σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό
αποφασίστηκε η προώθηση τέτοιων έργων, όπως
είναι τα αθλητικά έργα, η αναβάθμιση νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας, η αναβάθμιση πυροσβεστικών σταθμών και η δημιουργία λαϊκής αγοράς
και βιοτεχνικής.
Σίγουρα είναι απαραίτητη η προώθηση των συγκεκριμένων έργων που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση
των ορεινών περιοχών και πρέπει να προωθηθούν
το συντομότερο.

Τι θα γινόταν αν ήταν
ιδιώτης;

Το παραθέτουμε αυτούσιο από την εφημερίδα «Ο
Φιλελεύθερος»:
«Εξακολουθεί να υφίσταται η παρανομία με τη
στέγαση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοίκησης,
τονίζει σε έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία και
καλεί τη Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, να προβεί σε
ενέργειες για τερματισμό της παράνομης χρήσης
του εν λόγω κτηρίου.
Σε έκθεσή της για το Γραφείο της Επιτρόπου, η
Ελεγκτική αναφέρει ότι αυτό εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτήριο το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρά τη σχετική γνωμάτευση
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι αυτό
αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία
καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη και παρά
το γεγονός ότι η τελευταία εν ισχύ σύμβαση έχει

Χάος

Τα διατηρητέα
KINEITAI προς την ορθή κατεύθυνση η σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως, στην παρουσία του δημάρχου Αραδίππου και του ΕΤΕΚ για τα διατηρητέα σπίτια.
Υποβλήθηκαν εισηγήσεις για αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται με τα διατηρητέα,
όχι μόνο την Αραδίππου, όπου είχαμε το περιστατικό με την κατάρρευση κατοικίας και ευτυχώς δεν
θρηνήσαμε θύματα, αλλά σε παγκύπρια κλίμακα.
Το ΕΤΕΚ θα συντάξει σχετικό υπόμνημα με τις εισηγήσεις που τέθηκαν και θα το υποβάλει στο υπουργείο Εσωτερικών. Για μας το θέμα είναι σοβαρό και οι εισηγήσεις πρέπει να υλοποιηθούν σύντομα, πριν
θρηνήσουμε θύματα.
εκπνεύσει».
Απλώς ρωτάμε: Θα ήταν ίδια η αντιμετώπιση, αν
ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο ένας ιδιώτης;

Επικίνδυνος κόμβος
Επικίνδυνος είναι ο κόμβος, στο δρόμο Λεμεσού
– Λευκωσίας, παρά το ύψος του Κόρνου. Είναι
εκτός προδιαγραφών ασφαλείας και οι εργασίες
βελτίωσης άρχισαν από τον Απρίλη του 2021 και
προκαλούν και μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς
που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δρόμο.

Στην Ευρωπαϊκή Κύπρο, δυστυχώς, είναι συνηθισμένο φαινόμενο τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ξέρετε πότε θα συγκινηθούν κάποιοι; Όταν, που
το απευχόμαστε, γίνει κάποιο δυστύχημα και χάσει τη ζωή του κάποιος συμπατριώτης μας. Τότε,
όμως θα είναι αργά.

Παραγκούπολη
Επιτέλους, άρχισε το ξήλωμα «παραγκούπολης»,
ύστερα από ενέργειες του Δήμου Λάρνακας και
του κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Οφειλές εκατομμυρίων
Εκατομμύρια ευρώ οφείλουν κάποιοι σε ενοίκια για
τουρκοκυπριακές περιουσίες. Μάλιστα μερικά από
αυτά τα χρήματα φαίνεται να έχουν χαθεί οριστικά.
Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και απαράδεκτη η
ανοχή που επιδεικνύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του
κράτους.
Έχουν καθήκον οι αρμόδιοι να δράσουν άμεσα.
Πρώτον να ξεκινήσουν τη διαδικασία είσπραξης των
χρημάτων και δεύτερο να δώσουν στη δημοσιότητα τα
ονόματα αυτών που χρωστούν.
Φυσικά περιττό να πούμε ότι όσοι δεν πληρώνουν πρέπει να διωχτούν από τις συγκεκριμένες περιουσίες.

Ταλαιπωρία, χάος την πρώτη μέρα εφαρμογής
της μονοδρόμησης της Μακαρίου από το ύψος
του πρώην Χίλτον μέχρι τον αστυνομικό σταθμό
Λυκαβητού.
Είναι πράγματι τραγική η κατάσταση που δημιουργήθηκε, μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, που
εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας, το οποίο εκπονήθηκε το 2009.
Τι να πούμε; Είναι μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί. Θα αναμένουμε τις επόμενες
μέρες να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό το βάσανο
για χιλιάδες οδηγούς.

Nα δούμε την υλοποίηση
Η Κύπρος στοχεύει να βελτίωση την επιδότησή
της (64% το 2018) στην ανακύκλωση των κατασκευαστικών αποβλήτων και να ξεφύγει από τις
τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται, συγκριτικά με
τον μέσο όρο (88%) των άλλων κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απώτερο σκοπό τη
διασφάλιση καθαρότερο περιβάλλον στην κυπριακή γη.
Στόχοι σωστοί. Αναμένουμε να δούμε πως θα υλοποιηθούν.

Διαχείριση αποβλήτων από
κατασκευές
Προς την ορθή κατεύθυνση κινούνται οι πρόνοιες
του νομοσχεδίου για τη διαχείριση των αποβλήτων
από κατασκευές και κατεδαφίσεις.
Η ευθύνη για τα μπάζα ανήκει στον ιδιοκτήτη του
έργου, ενώ υπάρχει και πρόνοια για μέτρα για την
πάταξη της ρύπανσης χωραφιών, ποταμών και γενικά υπαίθριων χώρων.
Ελπίζουμε να προωθηθεί έγκαιρα η ψήφιση του
νομοσχεδίου ώστε να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε εφαρμογή.

ΘΕΜΑ
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Χαώδης η κατάσταση στη διαχείριση των πολυκατοικιών

Χ

ΑΟΣ επικρατεί στη διαχείριση των πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται πολλά προβλήματα και να παρατηρείται εικόνα
εγκατάλειψης των κτηρίων. Αυτό σίγουρα από τη μια επηρεάζει την
αξία των συγκεκριμένων κτηρίων και από την άλλη τις ανέσεις των
ενοίκων. Συγκεκριμένα, πολυκατοικίες που θα μπορούσαν να χωρέσουν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των Κυπρίων πολιτών υποβαθμίζονται και υποτιμάται η αξία τους όπου οι ιδιοκτήτες δεν συνεργάζονται στη διαχείριση των
κτηρίων και σε κάποιες περιπτώσεις εγείρονται ακόμη και θέματα ασφάλειας
λόγω παρατεταμένης απουσίας συντήρησης.
Να αναφέρουμε ότι, όπως ανέφερε ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου, Ανδρέας Σωκράτους, συνολικά υπάρχουν 29.000 κοινόκτητες οικοδομές οι οποίες αποτελούνται από 175.000 μονάδες και προγραμματίζεται
η εγγραφή άλλων 1.000 μονάδων, κάτι το οποίο θα εκτοξεύσει των αριθμό
των μονάδων/ διαμερισμάτων στις 200.000. Στις 30.000 κοινόκτητες οικοδομές θα πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλες οι οποίες είχαν εγγραφεί με το
προηγούμενο καθεστώς. Το θέμα συζητήθηκε ενώπιον της κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών και όπως προκύπτει από όσα λέχτηκαν, τα προβλήματα που δημιουργούνται, επηρεάζουν τις αξίες των κτηρίων και τις ανέσεις
των ενοίκων, ενώ δημιουργούνται και προστριβές μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή
θα έπρεπε να υπάρχουν και να λειτουργούν 30.000 διαχειριστικές επιτροπές,
αλλά θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός είναι πολύ μικρότερος, αλλά και σε
πολλές περιπτώσεις, ακόμη και εκεί που υπάρχουν διαχειριστικές επιτροπές,
δεν λειτουργούν με βάση τη νομοθεσία.
Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ελένη Μαύρου, ανέφερε ότι προβλήματα παρουσιάζονται σχεδόν σε όλες τις κοινόκτητες οικοδομές και πρόσθεσε: «Αλλού
δεν λειτουργούν διαχειριστικές επιτροπές, αλλού κάποιοι λειτουργούν αυθαίρετα, αλλού γίνεται συντήρηση αλλού όχι, αλλού πληρώνουν κοινόχρηστα αλλού όχι. Αλλού υπάρχουν προβλήματα με τον ανελκυστήρα, με το ηλεκτρικό,
τον φωτισμό κ.ο.κ.». Ειδικά για τους ανελκυστήρες, ανέφερε ότι επικοινώνησε
μαζί της ηλικιωμένη, η οποία διαμένει στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, και
της είπε απελπισμένα ότι έχει εγκλωβιστεί επειδή δεν λειτουργεί το ασανσέρ
και ότι δεν ενδιαφέρονται να το επιδιορθώσουν.
Εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών, ο εκπρόσωπος του Κτηματολογί-

Γ. ΜΟΥΣΚΊΔΗΣ: ΤΟ ΚΎΡΙΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
ΕΊΝΑΙ Η ΜΗ ΕΊΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων Γιώργος Μουσκίδης ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες ταλαιπωρούνται επειδή οι αξίες των
κοινόκτητων οικοδομών μειώνονται λόγω του ότι δεν συντηρούνται, κάτι το οποίο οδηγεί και στον περιορισμό της ποιότητας ζωής
των ενοίκων. Παράλληλα, παρατηρείται και μείωση των ενοικίων.
Το κύριο πρόβλημα είναι η μη είσπραξη των κοινοχρήστων, είπε
και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος κανονισμός ως προς
το «τι πληρώνει ποιος». Εισηγήθηκε πως πρέπει να δημιουργηθεί
πάγιο ταμείο το οποίο να χρησιμοποιείται για ό,τι προκύψει, ώστε
να μην τρέχουν οι διαχειριστικές επιτροπές την τελευταία στιγμή
να συγκεντρώσουν χρήματα, είτε για έκτακτα περιστατικά είτε για
κοστοβόρες συντηρήσεις. Εισηγήθηκε επίσης ότι πρέπει να επιβληθεί η είσπραξη των οφειλομένων, κάτι με το οποίο συμφώνησε
και ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, Χρίστος Μαξούλης. Τάχθηκε επίσης
ου χαρακτήρισε το θέμα ακανθώδες και πρόσθεσε πως το ζήτημα δεν είναι
ότι δεν υπάρχει νομοθεσία, αλλά ότι «ως εθνικό σπορ και αυτή η νομοθεσία
υπάρχει για να μην εφαρμόζεται, επειδή διάφοροι βρίσκουμε τρόπο να την
παρακάμπτουμε».
Αυτή τη στιγμή, είπε, στο Τμήμα υπάρχουν εγγεγραμμένες 29.000 κοινόκτητες
οικοδομές, οι οποίες αποτελούνται από περίπου 175.000 μονάδες, κάτι το
οποίο καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Σε αυτές τις οικοδομές πρέπει να προσθέσουμε άλλες 1.000 οι οποίες είναι ενταγμένες στα προγράμματα
της αναγκαστικής έκδοσης τίτλων, είπε ο κ. Σωκράτους, ο οποίος ξεκαθάρισε
πως οι περισσότερες κοινόκτητες οικοδομές ανήκουν σε ντιβέλοπερ. Πιθανόν
να υπάρχει και αριθμός κοινόκτητων οικοδομών, όχι εξαιρετικά μεγάλος, που
λειτούργησαν και πριν την παρούσα νομοθεσία, είπε, για να προσθέσει πως
θα εγγραφούν άλλες 15.000-17.000 μονάδες. Συνολικά μιλάμε για περίπου

υπέρ της διαφάνειας, ώστε να γνωρίζουν οι
ιδιοκτήτες πού καταλήγουν τα χρήματα που
πληρώνουν. Εκ μέρους των Επιχειρηματιών
Ανάπτυξης Γης, ο Παντελής Λεπτός τόνισε
πως πρέπει να εμπεδωθεί πως ένας ενοικιαστής ακινήτου έχει και υποχρεώσεις και
δεν πρέπει να αποφεύγει να πληρώσει αυτά
που θα πλήρωνε αν είχε δική του οικοδομή.
Εισηγήθηκε επίσης, υπό μορφή κινήτρου,
όπως στα κοινόχρηστα επιβάλλεται ΦΠΑ
Του Γιώργου Μουσκίδη
5% αντί 19%. Το κράτος θα καλύψει το μειωμένο ποσό από τις εργασίες συντήρησης
που θα εκτελούνται, είπε ο κ. Λεπτός, ο οποίος πρόσθεσε, πως με
τις συντηρήσεις θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας.
30.000 κοινόκτητες οικοδομές αποτελούμενες από 200.000 μονάδες, είπε.
Είπε, επίσης, πως πέραν του ότι δεν λειτούργησαν οι διαχειριστικές επιτροπές,
η νομοθεσία έδωσε στον διευθυντή του Κτηματολογίου εξουσία να παρακολουθεί και να δημιουργεί τη σύσταση της πρώτης διαχειριστικής επιτροπής σε
κάθε κοινόκτητη οικοδομή.
Αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι αστοχία της νομοθεσίας, είπε. «Δεν μπορεί
το Κτηματολόγιο να τρέχει όπου έχουν κτιστεί κοινόχρηστες οικοδομές να εξετάζει αν δημιουργήθηκαν διαχειριστικές επιτροπές για πρώτη φορά», είπε ο κ.
Σωκράτους, ο οποίος πρόσθεσε πως το Τμήμα είχε εισηγηθεί να αναλάβει το
έργο η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανέφερε ότι η πρόταση νόμου που ρυθμίζει τα
των διαχειριστικών επιτροπών παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και εισηγήθηκε
την παρακολούθηση να την αναλάβει φορέας που θα συσταθεί γι’ αυτό τον
σκοπό.

ΘΕΜΑΤΑ

Α

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Άλμα 26,6% στις οικοδομικές
άδειες στην Ελλάδα το 2021

ΠΤΌΗΤΗ συνεχίζει την ανοδική της πορεία η οικοδομή, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα
στοιχεία αυτά, το 2021 έκλεισε με άνοδο 26,6%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση
κατά 46,6% στην επιφάνεια και κατά 45,7%
στον όγκο συγκριτικά με το 2020.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2021, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας
με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο
σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 23.970 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.055,3 χιλιάδες
τ.μ. επιφάνειας και 25.627,1 χιλιάδες κ.μ. όγκου.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, το 2021 καταγράφηκε αύξηση κατά 26,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση
κατά 47,2% στην επιφάνεια και
αύξηση κατά 45,9% στον όγκο,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου 2020
- Δεκεμβρίου 2020. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας
οικοδομικής δραστηριότητας
στον συνολικό οικοδομικό όγκο,
για την παραπάνω περίοδο, ήταν
2,1%.

ανήλθαν σε 2.170, που αντιστοιχούν
σε 513,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας
και 2.257,8 χιλιάδες m3 όγκου,
παρουσίασαν δηλαδή, αύξηση
κατά 18,3% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, αύξηση
κατά 3,1% στην επιφάνεια
και αύξηση κατά 13,1% στον
όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Εστιάζοντας στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδειες στο σύνολο της χώρας τον Δεκέμβριο του 2021 ανήλθαν σε
2.152, που αντιστοιχούν σε 502,5 χιλιάδες τ.μ.

Έχουν εκδοθεί
συνολικά 23.970
άδειες

Η εικόνα τον Δεκέμβριο
Τον Δεκέμβριο οι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες

Πρόσβαση στα
δεδομένα για
τις συγκριτικές
πωλήσεις
ακινήτων για τους
κτηματομεσίτες
ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα δεδομένα για τις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων θα έχουν
οι αδειούχοι κτηματομεσίτες μέλη του
Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών
(ΣΕΚ).
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της
σχετικής απόφασης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την οποία
το ΣΕΚ χαρακτήρισε σημαντική.
Ο πρόεδρος του ΣΕΚ Μαρίνος Κυναιγείρου χαιρετίζοντας τη σχετική απόφαση,
υπογράμμισε ότι αυτή θα βοηθήσει τους
νόμιμους και αδειούχους κτηματομεσίτες
να δίνουν ξεκάθαρη και έγκυρη ενημέρωση στους πελάτες τους, ντόπιους και
αλλοδαπούς, σε μια περίοδο μάλιστα που
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την
απόκτηση ακινήτου.
Τέλος, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα αναβαθμίσει την ποιότητα των
υπηρεσιών που οι κτηματομεσίτες θα παρέχουν στους πελάτες τους.

επιφάνειας και 2.221,4 χιλιάδες κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,2% ως προς τον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 4,1% ως
προς την επιφάνεια και κατά 14,1% στον όγκο,
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής
δραστηριότητας τον τελευταίο μήνα του 2021
ανήλθαν σε 18, που αντιστοιχούν σε 10,5 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 36,4 χιλιάδες κ.μ. όγκου.
Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό
όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, είναι 1,6%.
Σε ό,τι αφορά τον «χάρτη» της οικοδομικής δραστηριότητας, τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο
της οικοδομικής δραστηριότητας το 2021 πα-
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ρουσίασε το Βόρειο Αιγαίο, περιοχή όπου καταγράφηκε «άλμα» 42,1% ως προς τον αριθμό των
αδειών. Ακολούθησαν η Ανατολική Μακεδονία Θράκη με άνοδο 37,9% και η Ήπειρος με άνοδο
35,7%.
Ως προς την επιφάνεια, η μεγαλύτερη αύξηση πέρυσι σημειώθηκε στην Πελοπόννησο
(+67,2%), στην Ήπειρο (+61,0%) και τη Δυτική
Μακεδονία (+60,6%).
Ως προς τον όγκο, τα «πρωτεία» είχε η Πελοπόννησος (+111,2%) και ακολούθησαν Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (+93,4%) και Βόρειο Αιγαίο (+70,6%).
naftemporiki.gr

ΕΤΕΚ: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κ

Βέτο Κομισιόν για ΦΠΑ 5%
στην πρώτη κατοικία

ΑΘΕΤΑ αρνητική είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. Όπως ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ο Γ.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
ενέκρινε την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ 5% στα πρώτα 200 τ.μ. με συνολικό
εμβαδόν μέχρι και 275 τ.μ.
Το ότι το μέτρο προϋπήρχε δεν σημαίνει ότι ήταν συμβατό με το κοινοτικό
κεκτημένο, σημείωσε ο κ. Παντελή μεταφέροντας τις θέσεις της ΕΕ.
Επίσης φαίνεται να μην ικανοποιεί και η οροφή των 140 τ.μ. καθώς έγινε
η υπόδειξη ότι δεν πρέπει να ακολουθείται ο μέσος όρος, αλλά το μέτρο
να εφαρμόζεται σε κατοικίες κάτω του μέσου όρου για να ικανοποιείται το
κριτήριο της κοινωνική στόχευσης. Τέλος, οι υπηρεσίες της επιτροπής δεν
είναι αντίθετες στην εφαρμογή μιας μεταβατικής περιόδου για να μην επηρεαστούν υφιστάμενα έργα και συναλλαγές. Αυτή η μεταβατική περίοδος
θα πρέπει να είναι λογική.
Αμυντική εξέλιξη
Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή έκανε λόγο για αρνητική
εξέλιξη και προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι αν δεν επανέλθει η ρύθμιση που ίσχυε έως το 2016 θα υπάρξει σοβαρή διαταραχή στην οικοδομική
βιομηχανία. Αποτελεί μια μαχαιριά στο όνειρο των νέων και των κυπριακών
νοικοκυριών να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία, αλλά και στην οικοδομική βιομηχανία που έχει ήδη δεχτεί χτυπήματα από την αύξηση του κόστους
των υλικών, την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ο κ.
Κωνσταντή.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι για να εξαχθεί ο σωστός μέσος όρος της πρώτης κατοικίας στην Κύπρο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που κατατίθενται στο Τμήμα ΦΠΑ για τη διεκδίκηση του μειωμένου ΦΠΑ. Οι βουλευτές ζήτησαν να συνεχιστεί η προσπάθεια και η πρόεδρος της Επιτροπής

Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου μίλησε για εθνική συλλογική προσπάθεια. Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει για τον τρόπο που εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας.
Από το 2016, με τροπολογία του ΔΗΣΥ που ψηφίστηκε ομόφωνα, έχει
αρθεί ο περιορισμός των 275 τ.μ. και χρήση της ρύθμισης έκαναν όσοι προχώρησαν σε αγορά πρώτης κατοικίας για να λάβουν κυπριακή υπηκοότητα.
Ο κ. Παντελή έκανε γνωστό ότι συγκεντρώνονται νέα στοιχεία για τις πωλήσεις το 2019 – 2021 και η διαβούλευση θα συνεχιστεί, κάτι που αποτελεί
αίτημα και της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
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ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗ

Η εισήγηση
του ΣΕΚ και του
Υπ. Εσωτερικών
για τα νέα τέλη
ΤΑ ΝΕΑ τέλη με τους κανονισμούς και
το σχετικό σκεπτικό, όπως τα αποφάσισαν το Υπουργείο Εσωτερικών και
το ΣΕΚ και κατατέθηκαν στη Βουλή
είναι τα παρακάτω:
Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα οικονομικά του παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση, αποφάσισε,
αφενός, τη μείωση των τελών που
αφορούν την έκδοση της ετήσιας
άδειας άσκησης του επαγγέλματος
του κτηματομεσίτη από φυσικά και
νομικά πρόσωπα κατά €50 και €100
αντίστοιχα και αφετέρου, τον εκσυγχρονισμό των κατηγοριών που αφορούν τα τέλη.Προς την κατεύθυνση
αυτή, ετοιμάστηκαν σχετικοί Κανονισμοί και κατατέθηκαν στη Βουλή για
ψήφιση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εν λόγω Κανονισμοί αναμένεται να τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο των βουλευτών της Επιτροπής
Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, οι νέοι Κανονισμοί καθορίζουν το ύψος των τελών που θα
καταβάλλονται προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών από φυσικά
και νομικά πρόσωπα για την υποβολή
αιτήσεων που αφορούν την εγγραφή
στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και στο
Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών, για
δικαιώματα εξετάσεων, την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής και επαγγελματικής ταυτότητας. Τα τέλη που θα
ισχύουν με την ψήφιση των νέων Κανονισμών έχουν ως ακολούθως:
Έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης
επαγγέλματος φυσικού προσώπου €200 αντί €250 που είναι σήμερα.
Έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης
επαγγέλματος νομικού προσώπου €150 αντί €250 που είναι σήμερα.
Τα υπόλοιπα τέλη παραμένουν ως
έχουν: Καταχώριση αίτησης εγγραφής
φυσικού προσώπου - €100, καταχώριση αίτηση εγγραφής βοηθού κτηματομεσίτη - €50, δικαιώματα εξετάσεων
€150, έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής - €350, έκδοση πιστοποιητικού
εγγραφής βοηθού κτηματομεσίτη €100, έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης
επαγγέλματος βοηθού κτηματομεσίτη - €130, έκδοση επαγγελματικής
ταυτότητας και αντιγράφου ετήσιας
άδειας άσκησης επαγγέλματος - €20.

Έντονη διαφωνία
του ΣΚΕΚ για τα νέα τέλη

Τ

Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ του στην τροποποίηση των
τελών που αφορούν την έκδοση της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος
του κτηματομεσίτη και στη διαμόρφωση
των κατηγοριών που αφορούν τα τέλη, όπως τα διαμόρφωσε το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ(, εκφράζει ο Σύνδεσμος
Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών
Κύπρου
(ΣΚΕΚ),
με υπόμνημα του
που
κατέθεσε
στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εσωτερικών
στις
Κατατέθηκε
24 Μαρτίου 2022.
σχετικό υπόμνημα
Ο ΣΚΕΚ αναφέρει
ότι παράνομα το
στην Επιτροπή
ΣΕΚ
προχώρησε
Εσωτερικών της
στη μείωση των τελών που αφορούν
Βουλής
τους
κτηματομεσίτες, εδώ και δύο
χρόνια, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση των σχετικών κανονισμών.
Ο ΣΚΕΚ στο υπόμνημα του καταθέτει και τον σχετικό πίνακα με τα τέλη.
Ολόκληρο το υπόμνημα που κατέθεσε ο ΣΚΕΚ
στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής και το
οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος του Ανδρεάς Καουρής είναι το παρακάτω:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών
Κυπρου (ΣΚΕΚ)
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και Μέλη Kοινοβουλευτικής
Eπιτροπής Εσωτερικών.
Ημερήσια Διάταξη στη συνεδρία 24 Μαρτίου
2022
Θέμα: Οι περί Κτηματομεσιτών ( τέλη) Κανονισμοί του 2022
• Ο Σύνδεσμος Kτηματομεσιτών Επιχειρηματιών
Κύπρου (ΣΚΕΚ) ιδρύθηκε στις 24 Αυγούστου
1985 με αριθμό εγγραφής 446, ως φαίνεται στo
μητρώο του Εφόρου Σωματείων, και αριθμεί
πέραν των 150 μελών. Ο Σύνδεσμoς εξακολουθεί να υφίσταται με πλούσια δραστηριότητα και
κυρίως συνέβαλε ενεργά στη θεσμοθέτηση για

Οι απόψεις που
εκφράζονται
στη σελίδα
«Το βήμα των
Κτηματομεσιτών»
αντιπροσωπεύουν
τον ΣΚΕΚ και τους
κτηματομεσίτες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ
Τέλη κτηματομεσιτών
Εισήγηση ΣΕΚ Εισήγηση ΣΚΕΚ
				

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1 καταχώρηση αίτησης εγγραφής φυσικού προσώπου

€100

€ 100

€100

2 καταχώρηση αίτησης εγγραφής νομικού προσώπου

€200

€200

€200

3 καταχώρηση αίτησης εγγραφής βοηθού
€50

€ 50

4 Δικαιώματα εξετάσεων

κτηματομεσίτη

€150

€150

5 Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής
φυσικού προσώπου

€350

€150

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής			

6 Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής φυσικού
προσώπου

€350

€150

€100

€ 80

€150

€350

7 Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής βοηθού
κτηματομεσίτη

Έκδοση ετήσιας Άδειας			

€250

8 Έκδοση ετήσιας Άδειας άσκησης επαγγέλματος
φυσικού προσώπου

€200

€100

9 Έκδοση ετήσιας Άδειας άσκησης επαγγέλματος
νομικού προσώπου
€150
10 Έκδοση ετήσιας Άδειας άσκησης επαγγέλματος
βοηθού κτηματομεσίτη

€130

€80

Έκδοση αντιγράφου			
11 Έκδοση αντιγράφου ετήσιας άδειας
άσκησης επαγγέλματος
€20
€20
12 Έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας

€20

€20

€20

ΛΟΓΙΟ» στο σημείο 3, στη σελίδα 4, υπό τον τίτλο
κατοχύρωση του επαγγέλματος του κτηματοΚοινωνικός Διάλογος με άμεσα εμπλεκόμενους φομεσίτη με τη θέσπιση για πρώτη φορά του περί
ρείς- Κοινωνική συμμετοχή, έχει καταγραΚτηματομεσιτών Νόμου Ν.66/1987.
φεί ότι κανένας διάλογος έγινε δια το λόγο
• Η ύπαρξη του Συνδέσμου ήταν γνωως αναφέρεται «Δεν έχει γίνει κοινωνικός
στή στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηδιάλογος εφόσον κατά τον καταρτισμό
ματομεσιτών και ο οποίος αρκετές
των Κανονισμών δεν εντοπίστηκαν οποιαφορές κλήθηκε από την αρμόδια επιδήποτε εγκεριμένα οργανωμένα σύνολα
τροπή της Βουλής για συζήτηση θεμάτης επηρεαζόμενης ομάδας (Κτηματομετων που αφορούσε το επάγγελμα του
σίτες) με τα οποία θα μπορούσε να γίνει
κτηματομεσίτη. Πλην όμως, το σημεδιάλογος. Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι
ρινό Συμβούλιο έχει προβεί ανεπιτυαλλαγές στα τέλη αφορούν μειώσεις οι
χώς σε ενέργειες είτε προς διάλυση
Ο Πρόεδρος του
οποίες επηρεάζουν θετικά την εν λόγω
του Συνδέσμου είτε προς εκφοβισμό
ΣΚΕΚ Α. Καουρής
επαγγελματική ομάδα».
των μελών του, όπως αδικαιολόγητων
• Είναι άξιον απορίας πώς δεν εντοπίστηκε ο Σύνποινικών διώξεων ως επίσης επέμβαινε στα εσωδεσμός μας εφ΄ όσον είναι πολύ καλά γνωστός
τερικά του Συνδέσμου και προς τούτο χρησιμοσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής και
ποιούσε τον επιθεωρητή του Συμβουλίου, αντί
πώς έχει εντοπιστεί μετά την έγκριση των κανοτο Συμβούλιο και ο επιθεωρητής να ασχολούνται
νισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατάμε τα θεσμοθετημένα καθήκοντα τους. (Σχετιθεσης τους στη Βουλή και μετά την αναβολή της
κές επιστολές καταγγελίες απεστάλησαν τόσο
συζητήσεως του θέματος.
στο Συμβούλιο για να τοποθετηθεί όσον και στο
• Μετά την παρέμβαση και διαμαρτυρία του ΣυνΥπουργείο Εσωτερικών πλην όμως μέχρι σήμερα
δέσμου, προς τη γραμματεία των κοινοβουλευκαμιά απάντηση έχουμε λάβει).
τικών επιτροπών, στάλθηκε η πρόσκληση και
• Περαιτέρω θέλουμε να θέσουμε υπόψη της Επιπρος τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών και ως
τροπής, μια σημαντική παρανομία που έγινε από
αντιλαμβανόμαστε η μη ύπαρξη διαλόγου με
το Συμβούλιο Εγγραφής. Εδώ και δύο χρόνια το
το Συμβούλιο ήταν ακόμη μια κακόπιστη προΣυμβούλιο με απόφαση του, μείωσε τα τέλη των
σπάθεια του Συμβουλίου και του προέδρου του
κτηματομεσιτών αυθαίρετα, χωρίς οποιαδήποτε
από το να μας αποκλείσει από οποιαδήποτε συτροποποίηση των κανονισμών και τώρα με την
ζήτηση και να μας περιθωριοποιήσει, καθότι οι
κατάθεση αυτών των τροποποιήσεων έρχεται να
προσπάθειες τους για εκλογή προσφιλών τους
τα νομιμοποιήσει. Ως προ τι αυτή η παρανομία;
προσώπων στο διοικητικό συμβούλιο του ΣυνMήπως είχε κάποια σκοπιμότητα η κίνηση αυτή;
δέσμου μας, για να έχει τον πλήρη έλεγχο των
• Η ως άνω αναφορά γίνεται καθότι ως προκύπτει
κτηματομεσιτών, απέτυχαν παταγωδώς.
από τη μελέτη των εγγράφων που μας αποστείΕπί της ουσίας του θέματος ο σύνδεσμός μας διαλατε μαζί με την πρόσκληση να παρευρεθούμε
φωνεί ως προς τα τέλη ως έχουν καθοριστεί και
στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής για συεισηγείται ως ο επισυναπτόμενος πίνακας τελών.
ζήτηση του θέματος «Οι περί Κτηματομεσιτών
Παραμένουμε στη διάθεση σας.
(τέλη) Κανονισμοί του 2022» έχουμε διαπιστώσει
Με εκτίμηση.
τα ακόλουθα:
Ανδρέας Καουρής
Εις το παράρτημα 2 το οποίο τιτλοφορείται «ΔΙΑΠρόεδρος
ΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
Από το Δ.Σ»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟ-

ΘΕΜΑΤΑ
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Οι ξέφρενες αυξήσεις στα οικοδομικά
υλικά επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων
Τ

ΡΑΓΙΚΑ είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε, μέσα στον Μάρτη,
η Στατιστική Υπηρεσία και αφορούν τις τιμές των κατασκευαστικών υλικών. Η ανοδική πορεία στις τιμές τους συνεχίζεται,
με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η αυξητική πορεία και
στις τιμές των ακινήτων και ειδικά των κατοικιών και των
διαμερισμάτων.
Δυστυχώς, η ανοδική πορεία στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών συνεχίζεται και αυτό το γεγονός δεν
επηρεάζει μόνο τις τιμές των διαμερισμάτων και των
κατοικιών, αλλά και άλλες κατασκευαστικές εργασίες όπως τη συντήρηση και ανακαίνιση τόσο των
προαναφερθέντων ακινήτων, όσο και των τιμών των
καταστημάτων και των γραφείων.
Να αναφέρουμε, με βάση πάντα τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ότι ο δείκτης των τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον περασμένο Φεβράρη αυξήθηκε κατά
1.44% σε σχέση με τον Γενάρη του 2022, φτάνοντας τις 122.92
μονάδες.
Για το πρώτο δίμηνο του 2022 η αύξηση ήταν σχεδόν 17% σε σχέση με
το αντίστοιχο δίμηνο του 2021.

Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι τον Φεβράρη του 2022, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2021, είχαμε αύξηση 27.15% στα μεταλλικά προϊόντα, 19,88% στα προϊόντα από ξύλο, στα χημικά και πλαστικά και στα
μονωτικά υλικά, 15,85% στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη, 5,88%
στα ορυκτά και 7,20% στα προϊόντα ορυκτών. Να αναφέρουμε ακόμη ότι πάντα με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το πρώτο δίμηνο του 2022, σε σχέση
με το αντίστοιχο δίμηνο του 2021 ο σίδηρος αυξήθηκε
32,75% σε σχέση με πέρυσι, ο κατασκευαστικός χάλυβας κατά 46,92%, οι σωλήνες από χάλυβα κατά
19,23% το δομικό πλέγμα κατά 33,99%, τα σιδερένια κάγκελα κατά 38,16%. Οι τιμές όμως και άλλων
οικοδομικών σημείωσαν αύξηση το δίμηνο σε σύγκριση
με πέρυσι. Η θραυστή άμμος για σκυρόδεμα σημείωσε
άνοδο 5,1% την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, οι
σοβάδες, κόλλες για πλακάκια παρουσίασαν άνοδο 4,97% το
δίμηνο σε σχέση με πέρυσι, οι γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και τσιμεντοσωλήνες είχαν αύξηση 7,72%.
Επίσης τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές
σημείωσαν αύξηση κατά 24,60%, οι μπογιές και τα διαλυτικά 11,09%, οι

Τον
Φεβράρη δεν
καταγράφηκε μείωση
οποιουδήποτε
κατασκευαστικού
υλικού

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΕΝΑΡΗ 2021

Δεν αναμένονται πολλές
διαφοροποιήσεις
στις τιμές σε σχέση με
την εκτίμηση του 2018
ΟΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ακινήτων, που ξεκίνησαν τον
Γενάρη του 2021, δεν αναμένεται να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις τιμές σ’ ό,τι αφορά
τον μέσο όρο, σε σχέση με τις εκτιμήσεις που
διενεργήθηκαν με τιμές του Γενάρη του 2018.
Τα παραπάνω τόνισε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Ελίκκος Ηλία, επισημαίνοντας ότι το Τμήμα
του προχωρεί στη λειτουργία τηλεφωνικού
κέντρου εξυπηρέτησης του κοινού μέσα στον
ερχόμενο Μάη. Παράλληλα, ο κ. Ηλία υπογράμμισε ότι το Τμήμα προχωρεί, επίσης, στην
έκδοση ενημερωτικών δελτίων για θέματα που
αφορούν το Κτηματολόγιο μέσα στον Απρίλη
με το πρώτο ενημερωτικό δελτίο να αφορά τα
προβλήματα που θα προκύψουν από την εξ
αδιαιρέτου συνιδιοκτησία.
Ακόμη, ανέφερε, ότι γίνονται αλλαγές στην
πύλη του Κτηματολογίου ώστε να παρέχεται
διαδικτυακά στον κάθε ενδιαφερόμενο η ενημέρωση που χρειάζεται.
Σ’ ό,τι αφορά την εκτίμηση ακινήτων σε τιμές
Γενάρη του 2021, σε σχέση με αυτή που έγινε με τις τιμές που επικρατούσαν τον Γενάρη
του 2018, ο κ. Ηλία τόνισε ότι ενδέχεται να
υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις σε κάποιες
γεωγραφικές περιοχές, είτε προς τα πάνω, είτε
προς τα κάτω, αλλά δεν αναμένει ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις. Είπε, ακόμη, ότι ο εκσυγχρονισμός της γενικής εκτίμησης, σε συχνά χρονικά διαστήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη
και ομοιόμορφη φορολόγηση των ακινήτων,
επειδή σε αυτή συμπεριλαμβάνονται νέες και
παλαιές αναπτύξεις και υπογράμμισε πως η
δημοσιοποίηση της αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς, παρέχει μια ένδειξη της
αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και
κατευθύνει τους εν δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων, καθώς και τους επενδυτές
στον σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας.

πλαστικοί σωλήνες 24,98%, οι πόρτες και παράθυρα από PVC 29,71%.
Οι πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο 20,52% το δίμηνο του 2022,
τα κάγκελα και γρίλιες από αλουμίνιο κατά 14,36%, οι χαλκοσωλήνες
32,41%.
Δεν πάει πίσω και ο τομέας των ηλεκτρολογικών υλικών όπου οι μεγαλύτερες αυξήσεις 36,05% σημειώθηκαν στα καλώδια, στις πρίζες,
διακόπτες, ασφάλειες, μονωτές με 12,35%, ενώ αντίθετα η τιμή των
λαμπτήρων σημείωσε πτώση 8,15%.
Στα είδη θέρμανσης και ψύξης οι τιμές για καυστήρες και λέβητες αυξήθηκαν κατά 5,84% το δίμηνο, τα σώματα κεντρικής θέρμανσης κατά
16,41%, τα τζάκια κατά 5,01%, οι ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
κατά 18,43%, οι αντλίες, πιεστικά και φίλτρα νερού κατά 13,42%.
Τέλος, στα τούβλα είχαμε αύξηση 32,4% στην ακατέργαστη ξυλεία
47,79%, στα κόντρα πλακέ, παρκέ laminate κ.ά. αύξηση 27,66%.
Στο μεταξύ, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών συνεχίζεται, ενώ
η απόκτηση κατοικίας από ζευγάρια και πολίτες, από ανάγκη καθίσταται
πλέον δυσκολία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση με προηγούμενους μήνες, τον Φεβρουάριο δεν καταγράφηκε μείωση στο κόστος οποιουδήποτε κατασκευαστικού υλικού.

To Συμβούλιο Εγγραφής
Κτηματομεσιτών λειτουργεί πάντα με
γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον

Κ

Ο ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Εγγραφής Κτηματομεσιτών θεωρεί πως το συγκεκριμένο
δημοσίευμα περιλάμβανε ανακρίβειες,
ψεύδη και σοβαρές ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον του Οργανισμού και του Διοικητικού του Συμβουλίου. Μας εξέπληξε επίσης
το γεγονός πως μία εφημερίδα που εξειδικεύεται
στον τομέα των ακινήτων, αποφάσισε τη δημοσίευσή του χωρίς προηγουμένως να ζητήσει και την
άποψη του Συμβουλίου, ώστε να ακουστεί και η
αντίθετη πλευρά και να τεθούν τα δεδομένα στη
πραγματική τους διάσταση. Ως ένας εξωστρεφής
ημικρατικός οργανισμός, δεν αρνηθήκαμε ποτέ
να απαντήσουμε και να σχολιάσουμε και δεν θα
το κάναμε ούτε σ’ αυτήν την περίπτωση, όσο
ανυπόστατες και αν ήταν οι δήθεν καταγγελίες,
εφόσον μας ζητείτο κάτι τέτοιο.
Απάντηση στις «καταγγελίες»
Επί της ουσίας των ανυπόστατων καταγγελιών
που περιλάμβανε το δημοσίευμα,
ξεκαθαρίζουμε τα εξής:
• Για το ζήτημα της παράνομης Κτηματομεσιτείας, αρκεί να αναφέρουμε πως το Συμβούλιο
κατά το έτος 2021 έχει καταχωρήσει συνολικά
485 ποινικές υποθέσεις εναντίον φυσικών και
νομικών προσώπων, που παραβίαζαν τις πρόνοιες του περί κτηματομεσιτών Νόμου 71(ι)
του 2010 έως 2017. Το αφήνουμε στην κρίση
του καθενός κατά πόσο το ζήτημα απασχολεί
ή όχι το Συμβούλιο, όπως ήταν η σχετική «καταγγελία» στο δημοσίευμα. Ενδεικτικό επίσης
και το γεγονός πως εδώ και δύο χρόνια εργοδοτούνται από το Συμβούλιο συνολικά τέσσερις επιθεωρητές οι οποίοι ασχολούνται με το

Απάντηση Συμβουλίου
Εγγραφής Κτηματομεσιτών στο
ρεπορτάζ «Οι Κτηματομεσίτες
να μετέχουν σε συζητήσεις για
θέματα που τους αφορούν»,
στη εφημερίδα «Ακίνητα»
Φεβρουάριος 2022.
συγκεκριμένο ζήτημα.
• Όσον αφορά τις συκοφαντικές αναφορές
γύρω από το ζήτημα της αγοράς ακινήτων από
το Συμβούλιο, αυτές έγιναν αφενός για την διασφάλιση του αποθεματικού του Συμβουλίου
(κατά το έτος 2012 το προηγούμενο Συμβούλιο απώλεσε το ποσό των 154,149 ευρώ ως
απόρροια του κουρέματος των καταθέσεων)
και αφετέρου για μια εναλλακτική πηγή εισοδημάτων, ενόψει και του γεγονότος ότι οι
καταθέσεις στις τράπεζες φέρουν μηδενικό
επιτόκιο και σε κάποιες περιπτώσεις αρνητικό
επιτόκιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη επένδυση φέρει ετήσια απόδοση πέραν του 7%.
• Γενικότερα, το Συμβούλιο πάντοτε ακούει και
προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα των
αδειοδοτημένων Κτηματομεσιτών και μας λυπεί ιδιαίτερα η προσπάθεια κάποιων που για
αλλότριους σκοπούς επιχειρούν να σπιλώσουν
και να αμαυρώσουν την τεράστια προσπάθεια
που γίνεται δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις σε όσους δεν γνωρίζουν τα πραγματικά

Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Όπως γράφει και στο κάτω μέρος της σελίδας «Το βήμα των κτηματομεσιτών» οι
απόψεις που εκφράζονται στη συγκεκριμένη σελίδα δεν εκφράζουν την εφημερίδα.
Είναι οι απόψεις του Συμβουλίου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ)
που δημοσιεύονται στη σελίδα «Το βήμα των
κτηματομεσιτών» για την οποία το Συμβούλιο πληρώνει μηνιαίως το ποσό που έχουμε
συμφωνήσει. Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη σελίδα δεν μπορούν να δημοσιευτούν
άλλες απόψεις.
Είμαστε και στη διάθεση του ΣΕΚ να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε θέση του, όπως
πράττομε και με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, στην εφημερίδα μας.

δεδομένα. Τέτοιες αήθεις συμπεριφορές μόνο
ζημιά προκαλούν στον τομέα και ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα μένουν αναπάντητες.
• Τέλος, είναι ξεκάθαρο από τον Νόμο ότι το
Συμβούλιο δεν χρειάζεται να λαμβάνει άδεια
ούτε από τον Γενικό Εισαγγελέα ούτε από τον
αρμόδιο Υπουργό. Όπως είναι καλά γνωστό, ο
Γενικός Εισαγγελέας είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και όχι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΘΕΜΑ
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Προς πώληση 3000 ακίνητα από τις τράπεζες

Μ

Ε ΚΙΝΗΤΗΡΙΟ μοχλό την επιθυμία των
τραπεζών να ενισχύσουν τα έσοδά τους,
ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 3000 υποθέσεις πώλησης ακινήτων συνολικής αξίας 1.5 δις ευρώ.
Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μεγάλα χαρτοφυλάκια ακινήτων, τα οποία οι τράπεζες έχουν αποκτήσει
κυρίως μέσω των πλειστηριασμών της προηγούμενης
διετίας και πλέον σχεδιάζουν να πωλήσουν, είτε απευθείας προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές είτε σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση και θυγατρικών τους
εταιρειών στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων.

Alpha Bank
Τις προσεχείς εβδομάδες η Alpha Bank αναμένεται
να επιλέξει τον προτιμητέο επενδυτή για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας άνω των
500 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό και με τη μεταβίβαση
της Alpha Αστικά Ακίνητα. Πρόκειται για το Project
Skyline, για το οποίο ερίζουν τέσσερις βασικοί διεκδικητές, η Prodea Investments σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία Invel, το σχήμα Dimand Real Estate
και HIG, όπως επίσης και τα επενδυτικά funds Brook
Lane Capital και Davidson Kempner.
Το ενδιαφέρον αφορά και τα ακίνητα που θα μεταβιβαστούν στην Alpha Αστικά Ακίνητα, στην οποία η
ίδια η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει μειοψηφικό
ποσοστό. Τα «φιλέτα» αφορούν 50 ακίνητα υψηλής
ποιότητας και αξίας της τάξεως των 280 εκατ. ευρώ,
μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό κτήριο της
Alpha Bank στην Αιόλου 72. Επιπλέον 320 ακίνητα,
αξίας 180 εκατ. ευρώ αφορούν τη δεύτερη κατηγορία
του πακέτου. Πρόκειται για κτήρια με κρυμμένες υπεραξίες, καθώς χρήζουν ανακαίνισης, ανακατασκευής
και πιθανώς και αλλαγής χρήσης. Αυτός είναι π.χ. ο
βασικός λόγος που συμμετέχει στον διαγωνισμό το
σχήμα της Dimand Real Estate και του αμερικανικού
επενδυτικού fund HIG. Η Dimand έχει αναπτύξει σειρά
έργων τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας συχνά στην
ανακατασκευή υφιστάμενων κτηρίων και μεταπωλώντας τα με σημαντικό κέρδος, όπως για παράδειγμα
έπραξε με την ανάπλαση των πρώην κτηρίων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος. Στο Project Skyline θα
ενταχθούν και επιπλέον 205 ακίνητα, αξίας 75 εκατ.
ευρώ (κυρίως κατοικίες), που πρόκειται να πωληθούν
σε βάθος χρόνου.
Ο επενδυτής που θα επιλεγεί θα έχει υπό τον έλεγχό του τόσο μετοχικά όσο και σε επίπεδο διαχείρισης
την Alpha Αστικά Ακίνητα, θέτοντας σε εφαρμογή ένα
επενδυτικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο
του διαγωνισμού. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται η
πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου και με τα έσοδα που θα προκύψουν θα γίνουν και νέες επενδυτικές κινήσεις, με στόχο τη μεγέθυνση της αξίας του.
Σε βάθος χρόνου είναι πιθανή και η μετατροπή της
εταιρείας σε ΑΕΕΑΠ.

Τράπεζα Πειραιώς
Ακόμα μεγαλύτερης αξίας είναι το εν εξελίξει Project
Terra που «τρέχει» η Τράπεζα Πειραιώς, ήδη από το
φθινόπωρο του 2021. Πριν από λίγες ημέρες, η όλη
διαδικασία εισήλθε στη δεύτερη φάση της, προβλέποντας τη μεταβίβαση περίπου 2.300 ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για
το μεγαλύτερο πακέτο ακινήτων που θα αλλάξει χέρια
στην ελληνική αγορά, διαχρονικά. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και 125 ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της
Τρ. Πειραιώς, αξίας 307 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται και 18 ακίνητα που θα εγκαταλείψει η τράπεζα εντός του 2025, όταν προβλέπεται
να μετεγκατασταθεί στα νέα της γραφεία, στο Ελλη-

νικό, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με τη Lamda
Development. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος των εν
λόγω κτηρίων, που βρίσκονται σε σημαντικές θέσεις
εντός του κέντρου της Αθήνας, θα μπορέσει να τα
επαναμισθώσει, αποκομίζοντας σημαντικές υπεραξίες, λόγω της εκτίμησης για άνοδο των ενοικίων μέχρι
τότε.
Στη λίστα βρίσκεται και το εμβληματικό αρχοντικό
Σερπιέρη, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου
και Εδουάρδου Λω, κτίριο του 19ου αιώνα. Η αρχική
λίστα των ενδιαφερόμενων σχημάτων έχει πλέον διευρυνθεί και φέρεται να περιλαμβάνει τα επενδυτικά
funds Dromeus Capital, Brook Lane, Resolute, Bain,
PIMCO, Lone Star και Davidson Kempner. Σημειωτέον
ότι λόγω και του ύψους της πώλησης, αναμένεται να
χορηγηθεί και χρηματοδότηση από την ίδια την τράπεζα (vendor financing) στον οριστικό νικητή της σε
ποσοστό της τάξεως του 50% της αξίας των ακινήτων, ήτοι περίπου 400 εκατ. ευρώ. Μαζί με το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να πωληθεί και η θυγατρική Πειραιώς Real Estate, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση
των ακινήτων. Οι επενδυτές θα αποκτήσουν μετοχές
του ειδικού «οχήματος», στο οποίο θα μεταβιβαστούν
τα ακίνητα. Αυτή την περίοδο διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι από τους επενδυτές (due diligence) και θα
ακολουθήσουν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές λίγο πριν από το Πάσχα.

Εθνική Τράπεζα
Πακέτο ακινήτων που ενδεχομένως να αγγίξει ακόμα
και τα 100 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση εντός των επόμενων μηνών και η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται κυρίως για ακίνητα που έχουν ανακτηθεί
από πλειστηριασμούς και είτε έχουν «τακτοποιηθεί»
πολεοδομικά είτε η σχετική διαδικασία οδεύει προς
ολοκλήρωση. Στην αγορά αναμένουν ότι η σύνθεση
του χαρτοφυλακίου θα αφορά κυρίως κατοικίες και
ενδεχομένως και ορισμένα επαγγελματικά ακίνητα
(π.χ. γραφεία, καταστήματα κτλ.). Προς το παρόν πάντως δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για το
μέγεθος του χαρτοφυλακίου που θα πωληθεί. Στόχος
είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2022.

ΑΡΘΡΑ

Papers
τουρκοκυπριακών
περιουσιών
ΌΤΑΝ κάποιος ασχοληθεί µε το ζήτηµα της διαχείρισης
των τουρκοκυπριακών περιουσιών, πολύ εύκολα µπορεί
να αντιληφθεί την πλήρη και σε όλη τους την έκταση
εφαρµογή των λέξεων κακοδιαχείριση, ρουσφέτι, αναξιοκρατία. Είναι λόγω ανικανότητας που δεν έχουν ληφθεί
µέτρα ώστε η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών να γίνεται
κατά τρόπο σωστό και δίκαιο; Απολύτως όχι. Θα έλεγα ότι αντίθετα,
είναι λόγω ικανότητας που κάποιοι
σφυρίζουν αδιάφορα εδώ και χρόνια αφήνοντας την κατάσταση να
παρεκτρέπεται και να εξελίσσεται
σε µια µεγάλη ληστεία, σε βάρος
Του Νίκου Κέττηρου*
της πλειοψηφίας του προσφυγικού
κόσµου. Γιατί όλος αυτός ο κόσµος που έχασε περιουσίες
και επαγγελµατικές δραστηριότητες θα µπορούσε, µε µια
δίκαιη κατανοµή της χρήσης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, να βοηθηθεί να ανακάµψει. Αντίθετα, βοηθήθηκαν
οι λίγοι που είχαν και έχουν προσβάσεις και µέσον και οι
πολλοί παραµένουν στο περιθώριο.
Πρόσφατα είχαν γίνει καταγγελίες στην Πάφο για ευνοιοκρατικές παραχωρήσεις εµπορικών καταστηµάτων. Φιλέτα παραχωρήθηκαν σε εκατοµµυριούχους που πρόσκεινται στο κυβερνόν κόµµα. Παιδιά επιχειρηµατιών έκαναν
αιτήσεις δηλώνοντας ότι δεν έχουν εισοδήµατα, ενώ στα
κριτήρια είναι σαφές ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν
το οικογενειακό εισόδηµα. Οικογένειες κατακρατούν δύο
και τρία καταστήµατα και παίρνουν και άλλα όποτε το επιδιώξουν, γιατί έχουν γνωριµίες στη Λευκωσία.
Πρόσφατα απορρίφθηκε στη Λεµεσό η παραχώρηση κατοικίας σε προσφυγική οικογένεια µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα, µε 4 παιδιά, το ένα εκ των οποίων µε σοβαρά
προβλήµατα υγείας, η οποία διαµένει σε ένα δωµάτιο. Το
τηλεφώνηµα που πήραν από το Προεδρικό τούς ανέφερε
ότι έπρεπε να σιωπήσουν και να αποδεχθούν την απόφαση για να πάρουν την επόµενη φορά. Και έπρεπε να πουν
και ευχαριστώ. Αλήθεια, ποιος ήταν πιο δικαιούχος από
αυτή την οικογένεια;
Στη Λάρνακα, είναι παντού οι κενές τουρκοκυπριακές κατοικίες, αλλά δεν βρίσκουν χρόνο να τις καταγράψουν για
να τις διαθέσουν σε δικαιούχους πρόσφυγες. Όπως δεν
βρίσκουν χρόνο να εξετάσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν. Η προηγούµενη διαδικασία εκκρεµεί εδώ και ενάµιση
χρόνο! Αν ήταν όµως για φιλέτα θα συνεδρίαζαν άψε σβήσε και θα υπέγραφαν και τα συµβόλαια σε χρόνο ρεκόρ.
Όπως συνέβη στην Πάφο.
Αυτοί που κρατάνε το ψωµί και το µαχαίρι βεβαίως και
δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγµατα. Και θα αντιδρούν.
Όπως αντέδρασαν όταν τους ανάγκασε η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής να δηµοσιεύουν τις αδιάθετες τουρκοκυπριακές περιουσίες. Και για να έχετε αντίληψη για
ποιας αξίας περιουσίες µιλάµε, φτάνει να αναφέρω ότι
υπολογίστηκε ότι οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις
ελεύθερες περιοχές εκτιµώνται στα 15 δις ευρώ. Και τις
διαχειρίζονται κάποιοι αναλόγως των συµφερόντων τους,
χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια και σχεδιασµό. Εάν αυτό δεν
αποτελεί σκάνδαλο, οι λέξεις έχουν χάσει το νόηµά τους.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιβάλουµε ξεκάθαρα και
µετρήσιµα κριτήρια. Να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις
εκµετάλλευσης τουρκοκυπριακών περιουσιών και να ανακτηθούν, εκεί και όπου εντοπισθούν ευνοιοκρατικές ή και
παράτυπες ή και παράνοµες εκµεταλλεύσεις. Να καθοριστεί σαφής και διαφανής διαδικασία σε ό,τι αφορά την
παραχώρηση και την εκµετάλλευσή τους. Είναι αδιανόητο
µια αµύθητη περιουσία να αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση συµφερόντων.
*Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, βουλευτής ΑΚΕΛ Αµµοχώστου
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Ευνοϊκές οι συνθήκες
για επενδύσεις στα ακίνητα

Ο

Ι ΣΥΝΘΉΚΕΣ που επικρατούν τα
τελευταία χρόνια στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα σε συνάρτηση
με την αυξημένη ρευστότητα των
νοικοκυριών ως απότοκο των περιορισμένων
δαπανών κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
καθιστούν την τρέχουσα περίοδο ιδανική για
υλοποίηση επενδύσεων. Επενδύσεις οι οποίες
θα μπορούσαν να στραφούν προς τον τομέα
των ακινήτων, τον παραδοσιακά πιο δημοφιλή
και σταθερό τομέα της κυπριακής οικονομίας,
αφού παρά τις διακυμάνσεις που παρατηρούνται κατά καιρούς, εντούτοις, αποτελεί διαχρονική αξία.
Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι τράπεζες λόγω
της αυξημένης ρευστότητας που διαθέτουν
και των μέτρων νομισματικής πολιτικής της
ΕΚΤ, όχι απλώς έχουν μειώσει τα καταθετικά επιτόκια, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις
εφαρμόζουν αρνητικά επιτόκια. Ενδεικτικά, η
Ελληνική Τράπεζα -0.6% για καταθέσεις άνω
των 100χιλ. ευρώ ανά πελάτη και η Τράπεζα
Κύπρου -0.5% για καταθέσεις άνω των 50χιλ.
ευρώ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας, οι καταθέσεις των
κυπριακών νοικοκυριών ανήλθαν σε 25.7 δισ.
ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 σε σύγκριση με
23.8 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019. Μία
αύξηση σχεδόν 2 δισ. ευρώ εν μέσω πανδημίας! Παράλληλα, λόγω του έντονου ανταγωνισμού, οι εμπορικές τράπεζες παρέχουν δάνεια με επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Η περίοδος που απλώς καταθέταμε σε εμπορικές τράπεζες τα όποια χρήματα διαθέταμε,
έχει παρέλθει εδώ και καιρό, κάτι που απλώς

Τ

επιβεβαιώθηκε με την
κρίση και τα γεγονότα
του 2013.
Φρονούμε πως η παρούσα είναι η ιδανική
περίοδος για οποιονδήποτε έχει την οικονομική δυνατότητα, για να
αλλάξει την επενδυτική
Του Μαρίνου
Κυναιγείρου*
του φιλοσοφία και να
προχωρήσει σε διασπορά του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου. Πέραν των δεδομένων στο τραπεζικό σύστημα,
και οι συνθήκες της αγοράς προσφέρονται
σήμερα για επενδύσεις.
Η προσφορά ακινήτων όλων των τύπων είναι
μεγάλη και θα συνεχίσει να είναι έντονη και το
επόμενο διάστημα,ειδικά όσο προχωρούν οι
ενέργειες των τραπεζών για πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε ειδικές εταιρείες
διαχείρισης.
Καθώς όλα δείχνουν ότι εξερχόμαστε της
πανδημίας που ταλαιπώρησε την παγκόσμια
οικονομία για περισσότερο από δύο χρόνια, οι
συνθήκες στην Κύπρο είναι ιδανικές για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Τόσο γιατί
η προσφορά ακινήτων είναι μεγάλη όσο και
επειδή προβλέπεται πως τα επόμενα χρόνια η
κυπριακή οικονομία θα παρουσιάσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Σε συνάρτηση με τις άμεσες και έμμεσες
επενδύσεις που θα φέρει η υλοποίηση του
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τόσο
οι ευρύτερες προοπτικές όσο και του τομέα
των ακινήτων είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Πέραν

της αυξημένης ζήτησης για στεγαστικά ακίνητα - κυρίως διαμερίσματα, αυξημένη ζήτηση
θα υπάρξει επίσης και για ακίνητα ημερησίας
ενοικίασης ως απότοκο της πανδημίας και
της στροφής σε πιο απομονωμένες επιλογές
διακοπών, σύγχρονους γραφειακούς χώρους
λόγω της καθόδου πολλών εταιρειών τεχνολογίας στην Κύπρο, αλλά και αποθηκευτικούς
χώρους λόγω της διαρκούς ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Βέβαια, στην περίπτωση μη επαγγελματιών
επενδυτών, γίνεται αντιληπτό πως το ενδιαφέρον θα πρέπει να αφορά σε επενδύσεις οι
οποίες δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη γενικότερη οικονομική κατάσταση μίας οικογένειας,
για να μην έχουμε ξανά φαινόμενα της περιόδου 2011-2013. Ωστόσο, επενδύοντας στα
κατάλληλα ακίνητα, ένας ιδιώτης μπορεί να
απολαμβάνει πολύ καλύτερη απόδοση από
αυτήν που προσφέρουν τα τραπεζικά επιτόκια και ασφάλεια ότι έχει επενδύσει σε ένα
τομέα που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα
και ο οποίος έχει πολύ καλές πιθανότητες να
κινηθεί ανοδικά τα επόμενα χρόνια.
Βέβαια, επειδή πρόκειται για πολύ σημαντικές αποφάσεις, όσοι αποφασίσουν να επενδύσουν στον τομέα των ακινήτων, πρέπει να
το κάνουν με τον σωστό τρόπο, αξιοποιώντας
επαγγελματίες αδειοδοτημένους κτηματομεσίτες και αποφεύγοντας διάφορους επιτήδειους οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν
καταστάσεις για ίδιον όφελος.
*

Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Μείωση της φορολογίας ακινήτων,
ΕΝΦΙΑ, κατά 13%

Η ΜΕΊΩΣΗ του ΕΝΦΙΑ κατά 13% ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προσπάθεια για διατήρηση του
momentum στις αγοραπωλησίες ακινήτων αλλά και η ελάφρυνση
των χαμηλών μεσαίων στρωμάτων είναι ο
διπλός στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Όπως έγινε γνωστό με το νέο πλαίσιο,
8 στους 10 πολίτες θα πληρώσουν λιγότερο φόρο
ακινήτων. Αρκετοί θα καταβάλουν το ίδιο ποσό,
ενώ περίπου το 6% θα δει αυξήσεις, τις οποίες ο
Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε λελογισμένη
επιβάρυνση. Αναλυτικότερα, ελάφρυνση 30% θα
έχουν τα ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ αντί
των 60.000 ευρώ, που ίσχυε έως τώρα. ΣημειώΤου Γιάννη
νεται ότι στον ΕΝΦΙΑ ενσωματώνεται ο συμπληΑλεξάνδρου
ρωματικός φόρος, που πλέον παύει να ισχύει.
Ιωαννίδη
Επιπλέον, η πληρωμή θα γίνεται εφεξής σε 10 δόσεις. Συνολικά, η κυβέρνηση μειώνει τον ΕΝΦΙΑ
σε τέτοιο βαθμό που υπερκαλύπτει την προεκλογική δέσμευση για συνολική
μείωση 30%.
Παράδειγμα
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παραδείγματα που ανακοινώθηκαν.
Συγκεκριμένα:
• Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 4.950 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.744 ευρώ. Το 2022 η τιμή
ζώνης ανέρχεται στα 5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.991,75
ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%.
• Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου, 250 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 4.900 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 10.206 ευρώ. Το 2022, με
την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 5.900 ευρώ, θα πληρώσει φόρο
11.891,24 ευρώ, αυξημένος κατά 16,51%.
• Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1ου ορόφου 120 τ.μ., εικοσαετίας, με
τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 372,96 ευρώ. Το 2022
η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι
282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%.
• Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης
αμετάβλητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 220,50 ευρώ, ενώ το
2022 θα πληρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

• Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021 310 ευρώ. Και ενώ το 2022 η
τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ.
Δηλαδή, με αύξηση στην αξία του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 29,05%.
• Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021, 310,80 ευρώ. Το 2022, με
την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πληρώσει φόρο
220,50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 18%, ο
φόρος μειώνεται κατά 29%.
• Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Νέας Εγνατίας, 1ου ορόφου
150 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021,
466,20 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.350
ευρώ, θα πληρώσει φόρο 352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου
αυξάνεται κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 25%.
Συμπληρωματικός φόρος
Την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, ο
οποίος ενσωματώνεται στον κύριο φόρο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αντίθετα
διατηρείται για τις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το περυσινό έτος, οι επιχειρήσεις κατέβαλαν επιπλεόν του κύριου φόρου 268 εκατ. ευρώ.
Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογιζόταν μέχρι σήμερα στη συνολική αξία
της περιουσίας, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ. Στη θέση του
συμπληρωματικού φόρου έρχεται ένας φόρος επί της αξίας του ακινήτου.
Σε περίπτωση που η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 400.000
ευρώ τότε ο φόρος που θα προκύπτει με βάση την κλίμακα του κύριου φόρου θα προσαυξάνεται με συγκεκριμένους συντελεστές. Όσο πιο μεγάλη
είναι η αξία του ακινήτου τόσο πιο υψηλός θα είναι ο φόρος. Ωστόσο, θα
υπάρχει και ένα δεύτερο κριτήριο που αφορά την ατομική περιουσία. Δηλαδή
ο φόρος θα ενεργοποιείται στην περίπτωση που η ατομική περιουσία ξεπερνά τα 300.000 ευρώ. Η δομή του φόρου όπως ανακοίνωσε το οικονομικό
επιτελείο θα γίνει γνωστή με την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή.
Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι ο επιπλέον φόρος επιβάλλεται σε κάθε
ακίνητο ξεχωριστά υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Πιο συγκεκριμένα, κάποιος που έχει ακίνητα 5 ακίνητα αξία 80.000 ευρώ το καθένα πλήρωνε και
συμπληρωματικό φόρο καθώς η συνολική αξία της περιουσίας ξεπερνούσε
το όριο των 250.000 ευρώ. Με το νέο σχέδιο θα πληρώσει μόνο τον κύριο
φόρο, χωρίς την προσαύξηση, παρά το γεγονός ότι η συνολική του περιουσία
ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ.
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Πως η τεχνολογία αλλάζει τον τομέα των ακινήτων
Τ

Ο ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΟ κόστος ζωής των πολιτών προτάσσει την αναγκαιότητα ρυθμίσεως του τομέα των ακινήτων, καθώς και
των ενοικίων για την ανάσχεση μιας σειράς κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων. Οφείλουμε να αντιληφθούμε πως οι πολιτικές που συντηρούν την
αποσύνδεση της μισθολογικής πραγματικότητας
με το καθεστώς ακινήτων-ενοικίων στερούν τη
δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης στον μέσο
πολίτη, θεμελιώνοντας παράλληλα τη φτωχοποίηση των νέων.
Ως επακόλουθο, οι πολιτικές αυτές αποτελούν
γενεσιουργούς παράγοντες του στεγαστικού και
του δημογραφικού ζητήματος της κοινωνίας μας.
Εάν τα ζητήματα στέγασης, δημογραφίας και η
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης των χαμηλόμισθων και ιδιαιτέρως της νέας γενιάς αποτελούν όντως στόχους της πολιτείας μας, τότε
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την αιτία αντί των
συμπτωμάτων.
Με τον όρο PropTech εννοούμε την κάθε είδους
τεχνολογία η οποία βελτιώνει τον τρόπο που οι
άνθρωποι αναζητούν, εντοπίζουν, αγοράζουν,
πωλούν, και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία. Οι
βελτιώσεις που φέρνει η τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα, αφορούν κυρίως στη μείωση του
κόστους αλλά και του απαιτούμενου χρόνου για
οποιουδήποτε είδους συναλλαγή, καθώς και σε
επιπλέον διαφάνεια. Για παράδειγμα:
• Μειωμένες χρεώσεις επειδή η νέα τεχνολογία οδήγησε σε μείωση του λειτουργι-

κού κόστους
• Μειωμένες χρεώσεις λόγω διαφάνειας
στην αγορά και απάλειψης των μεσαζόντων
• Καλύτερη εμπειρία χρήσης σε σχέση με
προηγουμένως (λιγότερος χρόνος αναμονής, λιγότερος εκνευρισμός)
• Παροχή συμβουλών που βασίζονται σε
στοιχεία/ δεδομένα και όχι απλά σε απόψεις.
Τα παραδείγματα στα οποία η PropTech έχει
βελτιώσει σημαντικά τον τομέα των ακινήτων στο
εξωτερικό (ελπίζουμε σύντομα και στην Κύπρο)
είναι πολλά. Ενδεικτικά, οι συμφωνίες με ενοίκους γίνονται πολύ πιο απλά με αυτοματοποιημένους ελέγχους, ψηφιακή συμπλήρωση και καταχώρηση εγγράφων και ψηφιακές υπογραφές.
Επίσης, στο εξωτερικό λειτουργούν με μεγάλη
επιτυχία εφαρμογές οι οποίες έχουν τον ρόλο
του μεσίτη/μεσάζοντα για υποθήκες ακινήτων. Οι
εφαρμογές αυτές αναλαμβάνουν να φέρουν σε
επαφή τον κάθε ενδιαφερόμενο δανειζόμενο με
τον ανάλογο δανειστή, βελτιώνοντας και απλοποιώντας τη διαδικασία απόκτησης ενυπόθηκου
δανείου. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Trussle.
Άλλες εφαρμογές, όπως η Nested, βοηθούν πωλητές ακινήτων να τα διαθέσουν με χαμηλή χρέωση μεσιτείας, διαδικτυακά από την αρχή μέχρι
το τέλος της διαδικασίας και με πολύ φιλική χρήση για τον κάθε χρήστη. Αντίστοιχα, εφαρμογές

όπως το Rentify, αυτοματοποιούν τις διαδικασίες
ενοικίασης ακινήτου και
κατά συνέπεια αυξάνουν
τη ρευστότητα των ιδιοκτητών τους.
Όλα τα πιο πάνω όμως,
τα συναντάμε κυρίως σε
ανεπτυγμένες χώρες του
Tου Άλεξ Μιχάηλ*
εξωτερικού όπου βέβαια
και οι σχετικές αγορές
είναι μεγαλύτερες. Στην Κύπρο είναι διαχρονική
τάση μεγάλο μέρος του πλούτου των περισσότερων οικογενειών να αφορά σε ακίνητη περιουσία.
Ωστόσο, παρά την εμπλοκή μεγάλου αριθμού μη
επαγγελματιών, ο τομέας εξακολουθεί να μην είναι τόσο διαφανής και να κυριαρχούν οι παραδοσιακοί μεσίτες.
Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να κάνουν
αισθητή την παρουσία τους μεσιτικά γραφεία τα
οποία να λειτουργούν διαδικτυακά. Διευκρινίζουμε βέβαια, πως εδώ δεν εννοούμε πως η αδιαφάνεια στο τομέα προέρχεται ή προκαλείται από
τους μεσάζοντες. Προκύπτουν από διάφορους
παράγοντες, όπως η έλλειψη ορθών, αναλυτικών
και επικαιροποιημένων στοιχείων, τόσο σε σχέση
με τις πράξεις όσο και σε σχέση με τις τιμές των
ακινήτων. Την ίδια ώρα, οι σχετικές διαδικασίες
είναι αργές και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να
χρειαστεί μέχρι και μήνες για να ολοκληρωθούν
λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων και μη αυ-

τοματοποιημένων διαδικασιών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίζουμε ως WiRE
FS στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για συγκέντρωση και ψηφιοποίηση όλων των πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με τον τομέα των
ακινήτων (μείνετε συντονισμένοι για τα νεότερα)
αφορά στο γεγονός πως τα διαθέσιμα δεδομένα
είναι διάσπαρτα, πολλές φορές ακαταλαβίστικα
ή χωρίς να έχουν νόημα και σε πολλές περιπτώσεις απρόσιτα για τον μέσο πολίτη. Ως αποτέλεσμα, είδαμε πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν τους πολίτες να λαμβάνουν αποφάσεις
που σχετίζονται με τον τομέα των ακινήτων βασιζόμενοι σε ελλιπείς ή ακόμα και παραπλανητικές
πληροφορίες.
Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να
φέρουμε διαφάνεια σε σχέση με τις τιμές στην
αγορά, να επεξεργαστούμε και να προσφέρουμε
στο ευρύ κοινό λεπτομερή και ακριβή στοιχεία
σε σχέση με τις πωλήσεις αλλά και τα διαθέσιμα
προς πώληση ακίνητα ώστε να είναι ενήμεροι και
να έχουν ιδία άποψη όταν θα έρθει η στιγμή να
αποκτήσουν ή να διαθέσουν ακίνητο. Η χρήση
και εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε
σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο πραγματικά δεν
έχει όρια και μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις ακινήτων με το πάτημα ενός κουμπιού.
*Interim Chief Technology Officer, WiRE FS

Ισχύει για
τον Μάϊο
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Αναθεωρημένα στεγαστικά δάνεια το 2022

Δ

ΙΕΥΡΥΜΈΝΑ κριτήρια, ώστε να αυξηθούν ειδικά οι δικαιούχοι στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές,
σ΄ ό,τι αφορά τα στεγαστικά σχέδια που θα προωθήσει
η κυβέρνηση μέσα στο 2022 εξήγγειλε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο
Προεδρικό Μέγαρο. Αναλύοντας τα συγκεκριμένα σχέδια ο Υπουργός
Εσωτερικών Νίκος Νουρής που παρευρισκόταν στη διάσκεψη, τόνισε
ότι η εξαγγελία αφορά την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ορεινές περιοχές.
Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι ύστερα από αξιολόγηση
που έκανε το Υπουργείο του απεδείχθη ότι η ανταπόκριση στις ακριτικές περιοχές υπερείχε κατά πολύ από την ανταπόκριση στις ορεινές
περιοχές.
Ως εκ τούτου, επισήμανε ο κ. Νουρής, έμφαση στη βελτίωση δόθηκε
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με ιδιαίτερη, όμως, αναφορικά
στο σχέδιο για τις εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες
περιοχές, το οποίο και συγκέντρωσε την ιδιαίτερη προσοχή τους.
Είπε ότι οι πιστώσεις για το 2022, σε σχέση με τα 5 εκατ ευρώ που
διατέθηκαν το 2021, αυξήθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ. Επεξηγώντας
τις αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια, ο κ. Νουρής είπε ότι αναφορά
με τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές διαφοροποιήθηκε ο τρόπος
υπολογισμού του υψομέτρου της κάθε κοινότητας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο υψόμετρο της οικιστικής ζώνης, αντί του υψομέτρου του κέντρου της κατοικημένης περιοχής. Ανέφερε ότι μέχρι
σήμερα 573 επιδοτηθέντες αιτητές εγκρίθηκαν, συνολικής βοήθειας
20,1 εκατ. ευρώ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι με τα νέα σχέδια οι
επιδοτημένοι αιτητές θα πολλαπλασιαστούν.
Νέα κριτήρια
Στα νέα κριτήρια είναι και το κριτήριο ένταξης στο σχέδιο κοινοτήτων/
περιοχών με πληθυσμό ίσο ή κάτω των 50 κατοίκων, ασχέτως απόστασης και ασχέτως υψομέτρου, ώστε να βοηθηθούν αυτές οι ιδιαίτερα μικρές κοινότητες. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι διαφοροποιήθηκε και ο συνδυασμός του πληθυσμιακού κριτηρίου με την απόσταση
από το αστικό κέντρο, ώστε να αυξήσουν τις επιλέξιμες κοινότητες.
Με την αλλαγή που έγινε, είπε, εντάσσονται, πλέον, κοινότητες με
πληθυσμό ίσο ή λιγότερο από 500 κατοίκους που βρίσκονται σε απόσταση 25 μόνο χιλιομέτρων από το αστικό κέντρο, σε σχέση με τα 30
χλμ που ίσχυε στο προηγούμενο σχέδιο. Σαν αποτέλεσμα αυτών των
βελτιώσεων, είπε, το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών,
Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών επεκτείνεται σε 19 πρόσθετες
κοινότητες/περιοχές, καλύπτοντας, πλέον, 277 συνολικά κοινότητες,
δήμους και περιοχές, αντί των 258 που κάλυπτε το προηγούμενο

σχέδιο, με συνολικό πληθυσμό πέραν των 82.000 κατοίκων. Αποφασίστηκε, επίσης, η αύξηση κατά 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ των
εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία «ορεινές και μειονεκτικές»
και κατά 10.000 ευρώ για την κατηγορία των «εξόχως ορεινών και εξόχως μικρών και απόμακρων» κοινοτήτων/περιοχών, αναλόγως σε ποια
κατηγορία εμπίπτει η κάθε κοινότητα.
Επιδοματικά σχέδια
Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του σχεδίου επιδοματικής πολιτικής, οι
πιστώσεις στον προϋπολογισμό έχουν, επίσης, αυξηθεί. Από τα 6,5
εκατ. ευρώ που προϋπολογίστηκαν το 2021, οι διαθέσιμες πιστώσεις
για τη φετινή χρονιά 2022 ανέρχονται σε 7,5 εκατ. ευρώ πρόσθεσε.
Ο Υπουργός εξήγησε πως το πρώτο επιδοματικά σχέδιο αφορά τους
κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, είπε, με την απόφασή του τον περασμένο Ιανουάριο, ενέκρινε την παραχώρηση εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος, ίσου με το 50% του ποσού που παραχωρήθηκε στους λήπτες
του εν λόγω επιδόματος για το 2021.
Με τη συγκεκριμένη πολιτική επωφελήθηκαν 19.000 δικαιούχοι ή
8.000 νοικοκυριά, σε 110 κοινότητες των ορεινών περιοχών, με πρόσθετα ποσά ύψους 2,1 εκατ. ευρώ και για το 2022 σύνολο δαπάνης
6,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το σχέδιο καλύπτει, πλέον, συνολικά
119 κοινότητες, με πληθυσμό 25.500 κατοίκους.
Το δεύτερο επιδοματικό σχέδιο, είπε ο κ. Νουρής, υιοθετεί ένα πρόσθετο ευνοϊκό για τους κατοίκους κριτήριο γεωγραφικής επιλεξιμότη-

τας, που δίνει τη δυνατότητα ένταξης στο Σχέδιο πρόσθετων Κοινοτήτων σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει
την ένταξη κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο
των 700 μέτρων και που ταυτόχρονα βρίσκονται σε χιλιομετρική απόσταση μεταξύ 30-39 χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο. Με τον
τρόπο αυτό επετεύχθη η ένταξη στο Σχέδιο 24 πρόσθετων κοινοτήτων/ περιοχών, ανεβάζοντας το σύνολο των επωφελούμενων κοινοτήτων από 106 σε 130, με συνολικό πληθυσμό τις 27,000 κατοίκους.
Το Σχέδιο προβλέπει ότι σε κάθε μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο
πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό, παραχωρείται επίδομα από 300 ευρώ μέχρι 600 ευρώ, αναλόγως της απόστασης από
το πλησιέστερο αστικό κέντρο, χωρίς την ύπαρξη του οποιουδήποτε
εισοδηματικού κριτηρίου.
Και για τα δύο επιδοματικά σχέδια η υποβολή αιτήσεων καθορίστηκε
από την 4η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2022 και η πληρωμή θα
γίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.
Διάθεση οικοπέδων
Τέλος, ο κ. Νουρής ανακοίνωσε ακόμα ότι για να δοθεί μία πρόσθετη
ευκαιρία να επωφεληθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων προσώπων, αποφασίστηκε όπως διατεθούν τα ήδη διαχωρισμένα οικόπεδα του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, που τερματίστηκε το 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Σχέδια: www.moi.gov.cv/ steqastiko ή
www.moi.qov.cv/ epidomata

ΜΕ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ

Ζωή στις ορεινές περιοχές
Έ

ΡΓΑ τα οποία θα δώσουν νέα ώθηση
στις ορεινές περιοχές θα προωθηθούν τα
επόμενα χρόνια. Η απόφαση λήφθηκε σε
σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό στις 9
του Μάρτη υπό την Προεδρία του Προέδρου της
Δημοκρατίας, στην παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Μεταφορών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης.
Ακόμη ήταν παρόντες ο Υφυπουργός Έρευνας και
Καινοτομίας, ο Υφυπουργός παρά των Προέδρω,
ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων και υπηρεσιακοί
παράγοντες.
Στόχος της σύσκεψης ήταν η λήψη μέτρων για την
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Τα έργα, που λόγω
της πανδημίας δεν προωθήθηκαν, εντάσσονται στην
Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ανάμεσα στα έργα που θα δοθεί προτεραιότητα είναι:
• Δημιουργία Ελικοδρομίου στο Χωριό Λινού
• Δημιουργία Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή
του Καρβουνά
• Δημιουργία σταθμού για ασθενοφόρα οχήματα στον Κάμπο
• Στελέχωση του σταθμού Ασθενοφόρων
στον Πεδουλά
• Δημιουργία Προπονητικού Κέντρου Υψηλού

Αθλητισμού στον Πρόδρομο
• Δημιουργία Βιοτεχνικής περιοχής στη Λινού
• Το νοσοκομείο Τροόδους
• Λειτουργία Κλάδου Γεωπονίας στην Αγροτική Τεχνική Σχολή στη Γαλάτα
• Αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου «Γλαύκος Κληρίδης» στον Αγρό
• Δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού στον
Πεδουλά
• Τροποποίηση τις πολιτικής που αφορά την
παροχή επιδόματος στις ορεινές περιοχές
και στις περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο κάτω των 600 μέτρων.
Επιπρόσθετα, μέσα στις αποφάσεις περιλαμβάνονται η ετοιμασία νομοσχεδίου για το επισκέψιμο
– πολυλειτουργικό αγρόκτημα, νομοσχέδιο για την
αναγνώριση της οικοτεχνίας, θέσπιση της Αρχής της
ορεινότητας και της πολιτικής ορεινών περιοχών της
Κύπρου, διεξαγωγή μελέτης για ετοιμασία σχεδίου
ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής Τυλληρίας, εκπόνηση διάγνωσης και επιχειρησιακού προγράμματος για επέκταση της εθνικής Στρατηγικής
Ανάπτυξης των ορεινών χωριών του Τροόδους κ.α.
Να αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της σύσκεψης στο
Προεδρικό, ο επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Χαμπιαούρης παρουσίασε την πορεία των
269 συνολικά δράσεων της εθνικής Στρατηγικής

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.
Όπως αναφέρθηκε 197 από τις 269 δράσεις έχουν
υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι
εργασίες αποπεράτωσης τους.
Τέτοιες δράσεις που υλοποιούνται είναι η αναβάθμιση της Πνευμονολογικής και Φυματιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Τροόδους που θα κοστίσει
€5.283.000. συνολικά €1.200.000 θα κοστίσει η
αναβάθμιση του Τμήματος Πρώτων βοηθειών του
Νοσοκομείου Τροόδους. Αυτά τα έργα, συνολικού ύψους €6.300.000, εμπίπτουν στον ευρύτερο
σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Συστήματος Υγείας με στόχο την παροχή ποιοτικών ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών σε
όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού
τόπου διαμονής τους.
Σε εξέλιξη, βρίσκεται και η αναβάθμιση του οδικού
δικτύου Λεμεσός – Πολεμίδα – Παλώδια – Άλασσα
– Σαϊττάς συνολικού κόστους €31.089.000. Αυτή τη
στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση από τα
Πολεμίδια στην Παλώδια.
Να τονίσουμε ότι προωθείται τεχνική και επαγγελματική σχολή εκπαίδευσης και κατάρτισης Ομόδους,
όπου θα δημιουργηθούν δύο νέοι κλάδοι σπουδών
που αφορούν την οινοποιία – αμπελουργού και την
τυροκομία – γαλακτοκομία, με κονδύλι που ξεπερνά
τις 700.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έχει
στη διάθεση του κονδύλι 1 εκ ευρώ για την προώθηση και υλοποίηση υποδομών για σχέδια δράσης
μουσείων, μνημείων, κέντρων πληροφόρησης και
πολιτιστικών χώρων και δίκτυο πολυκέντρων κοινωνικής πρόνοιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Το ίδιο υπουργείο προωθεί βιοτεχνική στο χωριό Λινού με συνολικό κόστος 2 εκ. ευρώ.
Άλλο έργο που προωθείται, από το υφυπουργείο
Τουρισμού, είναι η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι 8 εκ. ευρώ.
Τέλος, στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι και
ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων και υποδομών
στις ορεινές κοινότητες Τροόδους συνολικού κόστους €31.000.000. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η
ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου Σολέας. Το
υπουργείο Γεωργίας με κονδύλι €2.540.000 φτιάχνει υποδομές που αφορούν την κτηνοτροφία. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης της
Δήλωσης Πολιτικής για το Τρόοδος θα αξιολογηθούν
οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές ζώνες στο Τροόδος
και θα επαναπροσδιοριστεί η χωρική κατανομή τους
με βάση τις τοπικές ανάγκες. Αφού καθοριστούν
οι ανάγκες αυτές θα ακολουθήσει ο απαιτούμενος
πολεοδομικός – ρυτομικός σχεδιασμός για την ενεργοποίηση τους.

ΑΡΘΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Ακίνητα: Το μέλλον;
T

Ο ΤΈΛΟΣ του έτους 2021 βρήκε την αγορά ακινήτων χωρίς
μεγάλες διαφοροποιήσεις. Στον τομέα των διαμερισμάτων
της τάξης των €300.000-€500.000 παρατηρήθηκε μια καλή
ζήτηση και με ανερχόμενες τιμές πώλησης, με μειωμένη όμως ζήτηση για τις πιο ακριβές μονάδες, ως αποτέλεσμα της κατάργησης
του Κ.Ε.Π. (διαβατήρια), με ιδιαίτερα «θύματα» την επαρχία Λεμεσού και Πάφου (ως επίσης και για μονάδες στα γήπεδα γκολφ και
μαρίνες).
Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιο είναι το μέλλον της αγοράς ακινήτων για το έτος 2022. Η κατάσταση της Ουκρανίας έχει
επηρεάσει τόσο τη Ρωσική αγορά, όσο και
εκείνη των Ουκρανών (που ήταν και η πλέον ανερχόμενη τα τελευταία χρόνια). Προσέχουμε πρόσφατα ότι όχι μόνο μειώθηκε
η ζήτηση αλλά και ορισμένοι από τους πιο
πάνω αγοραστές να προσπαθούν να διαθέσουν τα ακίνητα τους. Σε ποιο βαθμό αυτός
ο επηρεασμός θα έχει αντίκτυπο στην Κύπρο θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του ποΤου Αντώνη Λοίζου
λέμου και τη διατήρηση των κυρώσεων της
F.R.I.C.S.
Ε.Ε./Κύπρου και ασφαλώς στον επηρεασμό
του τουρισμού που αποτελεί τον προπομπό
του ενδιαφέροντος για ακίνητα.
Ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου
(αύξηση κατ’ επέκταση του κόστους συγκοινωνιών και του κόστους
κατασκευής - μέχρι τώρα γύρω στο 10%) το κόστος ζωής κλπ,
μειώνει τη ζήτηση για τέτοιου είδους επενδύσεις, ιδιαίτερα με την
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επικρατούσα αβεβαιότητα. Οι δανειστικοί τόκοι αναμένεται σύντομα να αυξηθούν, αυξάνοντας το κόστος αγοράς, ενώ η προσπάθεια
που γίνεται τώρα για τη διαφοροποίηση του Φ.Π.Α. είναι ό,τι το
χειρότερο υπό τις επικρατούσες συνθήκες.
Όσο τα πιο πάνω δεν έφθαναν, έχουμε και τις εκλογές του 2023
με τα πολιτικά κόμματα να μη χάνουν ευκαιρίας να προτείνουν σε
κάποιου είδους πλειστηριασμούς, ποιος θα εισηγηθεί τις πιο ψηλές
ελαφρύνσεις (πως θα αναπληρώσουμε τις εκπτώσεις;).
Όλα τα πιο πάνω και άλλα (το πολιτικό μας θέμα επιπλέον) θα προκαλέσουν την ενδυνάμωση της ζήτησης προς τις «μεταχειρισμένες» μονάδες (που όχι μόνο είναι χαμηλότερου κόστους, αλλά και
δεν έχουν Φ.Π.Α.) και έτσι τουλάχιστον για αυτές τις μονάδες και
ιδιαίτερα αναφερόμενοι στις οικιστικές (όχι τουριστικές) μονάδες
αναμένουμε ότι η αυξητική τάση των τιμών θα συνεχιστεί. Γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης αυξημένου αριθμού τουριστών από
χώρες όπως η Γερμανία, Δανία, τις κάτω χώρες, τις Βαλτικές κλπ
(που όπως αναφερόμαστε είναι ο προπομπός της αγοράς ακινήτων), αλλά η διείσδυση σε αυτές δεν είναι εύκολη. Στον τομέα
των ακινήτων ίσως να ενδυναμωθεί η προσπάθεια προσέλκυσης
επισκεπτών από το Ισραήλ, από Αραβικές χώρες και ακόμα και από
αυτό το Ιράν (υπάρχουν όμως κυρώσεις εδώ) που θα είναι χρήσιμο
για το μέλλον.
Ζούμε σε μια παγκόσμια οικονομία και δυστυχώς τα δεδομένα μιας
χώρας επηρεάζουν άλλες συναλλαττόμενες χώρες. Έτσι η μερική εγκατάλειψη της Κύπρου από Ρώσους εκατομμυριούχους επηρεάζει τους τοπικούς ελεγκτές, νομικούς οίκους που με ένα καθ’
υπολογισμό αριθμό υπαλλήλων τους (ψηλά αμειβόμενοι) ξεπερνούν
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τις 5.000 (που θα επηρεάσει κυρίως τη Λεμεσό). Θα δούμε τα
αποτελέσματα σύντομα, διότι στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα πληροφορηθήκαμε όλων των ειδών νέα, περιλαμβανομένων και των
απολύσεων προσωπικού και περιορισμό στη δραστηριότητα ξένων
τραπεζών κλπ.
Ως εκ τούτου είναι με απογοήτευση που δεν παρατηρείται έντονη δραστηριότητα από τους developers που θα μπορούσαν από
τώρα να ετοιμαστούν [μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, πρεσβείες μας – άνκαι δεν έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες
των εκεί υπαλλήλων μας]. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γνωρίζουμε
ότι όχι όλες οι εθνικότητες τους είμαστε (ως Κύπρος) αρεστοί – ίδε
Γερμανούς τουρίστες στην Κρήτη (2 εκ.) σε σχέση με την Κύπρο
(200.000) παρ’ όλων των δικών μας προσπαθειών.
Είναι δύσκολη η πρόβλεψη για την κατάσταση της αγοράς ακινήτων κατά το έτος 2022, αλλά ό,τι και να συμβεί, η κατάσταση της
αγοράς δεν αναμένεται να είναι καλή και ίσως να διαπιστώσουμε
μια μείωση στις τιμές τουλάχιστον ±10% με την πιο μεγάλη μείωση να αναφέρεται σε μονάδες ψηλού κόστους που απευθύνονται
κυρίως προς τους ξένους, ενώ οι πύργοι θα αποτελούν πρόβλημα,
τόσο στην προοπτική διάθεσης-ενοικίασης τους, επιπλέον της μη
πληρωμής κοινοχρήστων.
Δυστυχώς, μας ήλθαν όλα μαζεμένα και η όποια πρόβλεψη είναι
πολύ δύσκολη.
Αντώνη Λοΐζου F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων, Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy

Το στεγαστικό ζήτημα και η νέα γενιά:
Τα συμπτώματα και οι αιτίες

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΉ εξαγγελία του προέδρου του ΔΗΣΥ για επιδότηση ενοικίων
και αγοράς πρώτης κατοικίας των νέων
παρέχει μια ευκαιρία ανασκόπησης του
στεγαστικού ζητήματος που αναδύεται. Παρόλο
που το θέμα δεν συζητήθηκε επαρκώς, η επιδείνωση της κατάστασης και οι επερχόμενες εκλογές
προσφέρουν μια ουσιαστική προοπτική επίλυσης.
Το παρόν άρθρο εξετάζει το κατά πόσον μια πολιτική επιδότησης αποτελεί βιώσιμη και δίκαια, βάσει οικονομικής επιβάρυνσης, επιλογή.
Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές ακινήτων-ενοικίων
διαμορφώνονται από την ευρύτερη αγοραστική δύναμη, σε συνάρτηση με την προσφορά. Η
κατάρρευση του 2013
συνοδεύτηκε με δραστική μείωση της εγχώριας
αγοραστικής δύναμης. Η
μετέπειτα
υιοθετηθείσα
οικονομική πολιτική, με
επίκεντρο τα ακίνητα και
κορωνίδα το Κυπριακό
Επενδυτικό
Πρόγραμμα
(ΚΕΠ), προσέλκυσε αγοραστές δυσανάλογης ισχύος.
Αυτό αλλοίωσε δραστικά
Του Φειδία
Θεοφάνους*
και δυσμενώς την αναλογία
εγχώριας-εξωτερικής ζήτησης, επιφέροντας μείζονα απόκλιση μεταξύ ακινήτων-ενοικίων και μισθολογικής πραγματικότητας.
Αυτά επέφεραν άνοδο στο κόστος στέγασης,
άνευ ισόποσης μισθολογικής βελτίωσης για τη
μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και ιδιαιτέρως των
νέων. Υπογραμμίζεται ότι ένα πλήρως νομότυπο
ΚΕΠ μεν, αλλά εδραζόμενο στον τομέα των ακινήτων δε, δεν θα απέτρεπε τέτοιες στρεβλώσεις.
Η υιοθετηθείσα πορεία έχει είτε γεννήσει είτε συντείνει σε μια σειρά προβλημάτων όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό και την απουσία αξιοπρεπούς διαβίωσης, με κύριους χαμένους τους νέους.
Αυτά ενισχύονται παρά τον τερματισμό του ΚΕΠ,
καθώς οι στρεβλώσεις εδραιώνονται. Ενδεικτικό
τούτου είναι το πρόγραμμα απόκτησης Μόνιμης
Άδειας Παραμονής σε ξένους υπηκόους, μέσω
αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας. Τέτοιες πρακτικές
ενισχύουν τις αυξητικές τάσεις στο κόστος στέγασης, χωρίς να δημιουργούν επαρκείς συνθήκες

μισθολογικής αντιστάθμισης.
Τα δεδομένα πλήττουν ανεπανόρθωτα τους
νέους. Ενδεικτικά, ο συνδυασμός χαμηλού μισθού-ψηλό ενοίκιο παρατείνει την παραμονή στη
γονική εστία. Στην περίπτωση διαμονής εκτός
γονικής εστίας, ο μισθός χρησιμοποιείται κυρίως
για στέγαση, με το υπόλοιπο να καθίσταται ανεπαρκές για κάλυψη αναγκών πέραν των βασικών.
Αυτά δυσχεραίνουν την προοπτική για αξιοπρεπή
και κοινωφελή διαβίωση, αναβάλλοντας για πολλούς την προοπτική δημιουργίας οικογένειας. Εάν
η αντιμετώπιση του στεγαστικού και των ευρύτερων συνεπειών αποτελούν όντως στόχους της
πολιτείας, τότε η κατάρτιση ενός πλάνου επίλυσης καθίσταται απαραίτητη.
Ορθολογιστικά, η επιδότηση αποτελεί επιφανειακή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αντί των
αιτιών. Το ανοδικό κόστος στέγασης ένεκα των
πρακτικών στον τομέα των ακινήτων, οι χαμηλοί
μισθοί και η αμυδρή προοπτική ισόποσων αυξήσεων θα καθιστούν ολοένα και περισσότερους νέους
εξαρτώμενους στην όποια στεγαστική επιδότηση.
Εφόσον το ζήτημα πλήττει την πλειονότητα των
νέων, η επιδότηση δεν προσφέρεται ως η αρμόδια πολιτική. Εάν δεν ληφθούν τομές που να
ρυθμίζουν τον τομέα των ακινήτων και συνεπώς
των ενοικίων, η όποια επιδότηση αποφασισθεί -

πέραν της μερικής απορρόφησης από πλευράς
προσφοράς - θα είναι προσωρινού και παροδικού
αντικρίσματος. Άνευ ρυθμίσεως, θα εντάξουμε
την οικονομία μας σε ένα φαύλο κύκλο, όπου θα
απαιτείται ολοένα και αυξανόμενη επιδότηση του
κόστους στέγασης.
Αποτελεί αντίφαση η χρήση δημοσίων πόρων για
ευρεία επιδότηση στέγασης, τη στιγμή που το
κράτος υποθάλπει τις στρεβλώσεις που γεννούν
το ζήτημα και όλα τα συναφή. Η αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων, αντί των αιτιών, δημιουργεί
μεγαλύτερο κόστος. Τίθεται και ένα ουσιαστικότατο ερώτημα κατανομής του κόστους και του
οφέλους μιας τέτοιας πολιτικής. Ένας σωστός μηχανισμός διαχείρισης αποτρέπει την επιφόρτωση
του φορολογουμένου με το κόστος στέγασης μιας
ολόκληρης γενιάς. Λόγω της κλίμακας του φαινομένου, το ζητούμενο είναι ο εξορθολογισμός των
συνθηκών που καθιστούν τα υφιστάμενα εισοδήματα ανεπαρκή ένεκα του αυξανόμενου κόστους.
O κύριος εξορθολογιστικός μηχανισμός είναι η
θέσπιση ορίων στην αγορά ακινήτων για ξένους
υπηκόους εκτός ΕΕ. Η ρύθμιση του τομέα απαιτεί μια ελεγχόμενη απεξάρτηση από την εξωτερική ζήτηση, που επιφέρει ανοδικές πιέσεις χωρίς
επαρκές αντιστάθμισμα από πλευράς εργοδότησης και μισθολογικής ανέλιξης. Ίσως χρειαστούμε

επίσης την κατάρτιση μιας σφαιρικής ρυθμιστικής
προσέγγισης με στόχους και όρια στις επιμέρους
κατηγορίες δαπανών.
Η στέγαση των νέων προϋποθέτει ένα πλάνο σε
κρατικό επίπεδο, που να διασφαλίζει επαρκή δημιουργία κατοικιών. Ένα σύστημα αδειοδοτήσεων
που να διέπει τους τομείς ακινήτων και κατασκευών με στόχους-ποσοστώσεις ανά κατηγορία οικοδόμησης θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί
σε αυτό το εγχείρημα. Είναι απαραίτητη η χρυσή
τομή και το μέτρο ανάμεσα στο δικαίωμα των
νέων για στέγαση, και των επιχειρηματιών-εργαζομένων στους τομείς ακινήτων και κατασκευών
για κερδοφορία. Η ανακατάταξη των δεδομένων
σε ένα βιώσιμο win-win situation είναι εφικτή. Η
επίδραση της ρύθμισης δύναται να ενισχυθεί από
συμπληρωματικές πολιτικές, οι οποίες σκιαγραφούνται στην εκτενέστερη μορφή του παρόντος κειμένου (Eastern Mediterranean Policy Note
(No.71) του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Υποθέσεων).
Εν κατακλείδι, η πρόταση της επιδότησης ισοδυναμεί με μια επιφανειακή αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Το ανοδικό κόστος στέγασης,
σε συνάρτηση με τους χαμηλούς μισθούς και την
αμυδρή προοπτική ισόποσων αυξήσεων, θα καθιστά ολοένα και περισσότερους πολίτες εξαρτώμενους στην όποια επιδότηση στέγασης. Το ζητούμενο είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων
στρεβλώσεων - όχι η συνεχής και μη βιώσιμη επιδότηση εις βάρος του φορολογουμένου. Ο κύριος
εκ των ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης είναι η παρέμβαση διά μέσου της θέσπισης ορίων στη δυνατότητα αγοράς ακινήτων από ξένους υπηκόους
εκτός ΕΕ. Αυτό προτείνεται σε συνάρτηση με μια
σφαιρική ρυθμιστική προσέγγιση, που να διασφαλίζει την επαρκή δημιουργία νέων κατοικιών. Με
τον εξέχοντα ρόλο της προαναφερθείσας παρέμβασης, η ευκταία επίλυση του στεγαστικού ζητήματος καθίσταται εφικτή με ευοίωνη προοπτική.
* Guest Teacher Πολιτικής Οικονομίας στο London
School of Economics and Political Science και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας

ΑΡΘΡΟ
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ΠΈΧΟΥΜΕ μεν 12 μήνες από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ωστόσο με
βάση τον τρόπο που εξελίσσονται τα
πράγματα, φαίνεται ότι ένα σημαντικό
στάδιο αυτής της διαδικασίας θα κριθεί έως τις
αρχές Μαρτίου. Από τη μια η κάθοδος διαφόρων ανεξαρτήτων υποψηφίων, όπως ο Μάριος
Ηλιάδης και ο Αχιλλέας Δημητριάδης, και από
την άλλη η επίσπευση των διαδικασιών από τα
μεγάλα κόμματα, φέρει τις ηγεσίες τους να βρίσκονται προ σημαντικών διλημμάτων. Οι Αβέρωφ Νεοφύτου, Στέφανος Στεφάνου, Νικόλας
Παπαδόπουλος και Μάριος Καρογιάν σε πρώτο
πλάνο, και Μαρίνος Σιζόπουλος, Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου και ΕΛΑΜ σε δεύτερο, πρέπει να
πάρουν τις επόμενες βδομάδες σημαντικές αποφάσεις που ίσως κρίνουν πολλά και σημαντικά
σε ό,τι αφορά την έκβαση της κορυφαίας εκλογικής διαδικασίας στην Κύπρο.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ
• Τον Νοέμβριο 2021 συμπληρώθηκαν 38 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη της ΤΔΒΚ
στη κατεχόμενη βόρεια Κύπρο.
• Εντωμεταξύ, τόσο ο ΤΚ ηγέτης Ερσίν Τατάρ
όσο και ο τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν κάνουν σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στην επιδίωξη τους για
λύση 2 κρατών στη Κύπρο, αγνοώντας προκλητικά το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ.
• Την στήριξη της ΕΕ στην προώθηση της πρότασης της Λευκωσίας που αφορά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των
δυο κοινοτήτων στην Κύπρο θα ζητήσει ο
Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης,
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Η Κύπρος σήμερα
κατά την διάρκεια
επαφών στις Βρυξέλλες.
• Τα ΜΟΕ προσφέρουν
πολύ
σημαντικές
ευκαιρίες, το ξεπέρασμα του αδιεξόδου
στο οποίο βρίσκονται
οι διαπραγματεύσεις Του Πάνου Δανού
για
ομοσπονδιακή B.Sc., FRICS
λύση δίδει την δυνατότητα να ανοίξει ο
δρόμος για επανέναρξη των επικεντρωμένων
στο αποτέλεσμα συνομιλιών, στο πλαίσιο
ενός λογικού χρονοδιαγράμματος.
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε την καθημερινότητα και συνεχίζει να αποτελεί απειλή για
τη δημόσια υγεία, ενώ επηρεάζει παράλληλα σημαντικά την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
• Ένα 70% των επιχειρήσεων στους Τομείς του
Λιανικού & Χονδρικού εμπορίου, την εστίαση/
ψυχαγωγία, τα τεχνικά επαγγέλματα και τις
υπηρεσίες, προχώρησαν σε αλλαγές στον
τρόπο λειτουργίας τους, πχ. διαδικτυακές
πωλήσεις, υπηρεσίες delivery, ψηφιακή αναβάθμιση και υβριδική εργασία από το σπίτι.
- Έχουμε περίπου 2000 κρούσματα την ημέρα
και 2-8 θανάτους. Σύντομα η αγορά και η κοινωνία θα ανοίξει πλήρως, σε μια προσπάθεια
επιστροφής στην κανονικότητα.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
• Όπως είναι γνωστό οι Τούρκοι εργαλειοποίουν
τους μετανάστες. Έτσι, περίπου 1000 άτομα

ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΎΞΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Κύπριοι αγοράζουν αστικά ακίνητα
για επένδυση, ενώ ξένοι επενδυτές
κυρίως από Ισραήλ, Λίβανο και
Ελλάδα αγοράζουν ξενοδοχεία και
εμπορικά ακίνητα
κάθε μήνα, περνούν την Πράσινη Γραμμή από
τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Η
Κύπρος αποτελεί την πρώτη χώρα σε αιτητές ασύλου στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι
ένα περίπου 20% των μαθητών στα Κυπριακά
σχολεία είναι μετανάστες. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι περίπου 40% των
εγκλημάτων στην Κύπρο γίνεται από παράνομους και παράτυπους μετανάστες. Η Κυπριακή Οικονομία επιβαρύνεται με πέραν των 250
εκτ. Ευρώ το χρόνο σε σίτιση και στέγαση
των εν λόγω μεταναστών. Η Κύπρος διεκδικεί
ουσιαστική βοήθεια από την ΕΕ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Ο πληθωρισμός ήταν περίπου στο 5% το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ήταν 6%.
• Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου
25.000€ στην Κύπρο (ελεύθερες περιοχές),
10.000€ στα κατεχόμενα (και στην Ελλάδα σε
18.000€). ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 21.000€.
• Είναι το μικτό εθνικό εισόδημα που προκύπτει
από τις επιμέρους αμοιβές των συντελεστών
παραγωγής για τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Υπάρχει μεγάλη έλλειψη για προσωπικό και το
Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει διαδικασίες εισαγωγής εργαζομένων από τρίτες χώρες.
ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Στη Κύπρο φαίνεται ότι μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουμε με εξαιρετικά συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, με καθολική αντίληψη της ανάγκης
για πιστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας όλων.
Μετά την αντιμετώπιση της κορύφωσης της
επιδημίας, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
στην επένδυση είναι ένα υπαρξιακό και σύνθετο
πρόβλημα για τον κλάδο της κτηματαγοράς. Η
διαμόρφωση μιας στοιχειώδους κανονικότητας
της παγκόσμιας αγοράς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως Κύπρος, καθότι το 20% του
ΑΕΠ μας εξαρτάται από τον κατασκευαστικό
τομέα και τις συναφείς επενδύσεις. Η επόμενη
μέρα δεν θα είναι η ίδια για τα ακίνητα.
• Υπάρχει αύξηση στις επενδύσεις. Κύπριοι
αγοράζουν αστικά ακίνητα για επένδυση, ενώ
ξένοι επενδυτές κυρίως από Ισραήλ, Λίβανο
και Ελλάδα αγοράζουν ξενοδοχεία και εμπορικά ακίνητα.
• Υπάρχει παράλληλα αύξηση στις τιμές λόγω
της ζήτησης, αλλά και του πληθωρισμού στα
κατασκευαστικά κόστη.

* Πάνος Δανός B.Sc., FRICS, CEnv.,
VRS, IPF, ASA
CEO του Ομίλου ΔΑΝΟΣ Διεθνείς Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων
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Η άδεια χρήσης δεν κληρονομείται
“Η άδεια χρήσης παύει να ισχύει και
τερματίζεται με τον θάνατο του αδειούχου”

Η

ΆΔΕΙΑ χρήσης ενός ακινήτου δημιουργεί στον αδειούχο μόνο δικαίωμα
στη χρήση του και με αυτή δεν παραχωρείται η αποκλειστική κατοχή του.
Το δικαίωμα αυτό είναι προσωποπαγές και απαντάται κυρίως σε συμφωνίες που η Δημοκρατία
ή οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης συνάπτουν με
πρόσωπα για τη χρήση του ακινήτου ως κατοικία
ή επαγγελματική στέγη. Οι όροι της άδειας χρήσης καθορίζουν το σκοπό
της χρήσης του ακινήτου
και περιέχουν απαγορεύσεις, όπως ο αδειούχος να
μην επιτρέπει τη χρήση του
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη
άδεια του ιδιοκτήτη και να
μην εκχωρεί, υπενοικιάζει ή παραχωρεί τη χρήση
Του Γιώργου Κουκούνη του σε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο. Με τη λήξη της
ισχύος της άδειας, ο αδειούχος υποχρεούται να
αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη με όλες τις
βελτιώσεις που έγιναν και τα κτίρια που τυχόν
ανεγέρθηκαν σε αυτό, χωρίς ο ιδιοκτήτης να υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του αδειούχου για
την αξία τους. Ρητά αναφέρεται στην άδεια ότι
ο αδειούχος αναγνωρίζει ότι η ενέργεια του ιδιοκτήτη να επιτρέψει στον αδειούχο και τα μέλη
της οικογένειας του να κατοικούν ή εργάζονται
στο ακίνητο ουδόλως δημιουργεί σχέση ιδιοκτήτη
και ενοικιαστή ή οποιοδήποτε δικαίωμα κατοχής ή
αποζημίωσης του.
Κατά κύριο λόγο, όταν πρόκειται για κατοικία, δεν
καταβάλλεται οποιοδήποτε αντάλλαγμα, αφού ο
σκοπός της παραχώρησης της άδειας χρήσης είναι

κοινωνικός. Η έννομη σχέση που δημιουργείται δεν
συνιστά ενοικίαση και η άδεια χρήσης είναι ανακλητή και τερματίζεται με το θάνατο του αδειούχου.
Η Δημοκρατία ή οι τοπικές αρχές ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν την άρνηση μελών της οικογένειας
του αδειούχου να εγκαταλείψουν το ακίνητο διεκδικώντας δικαίωμα κατοχής του. Εναπόκειται στις
ίδιες τις Αρχές κατά πόσο θα παραχωρήσουν νέα
άδεια χρήσης σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας του αδειούχου. Τυχόν άρνηση τους σε
αίτηση παραχώρησης άδειας χρήσης για το λόγο
ότι δεν τηρούνται τα σχετικά κριτήρια παρέχει
μόνο δικαίωμα στον αιτούντα να αποταθεί στο
Διοικητικό Δικαστήριο να ελέγξει την ορθότητα
της απόφασης, αφού η άρνηση παραχώρησης
εμπίπτει στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου. Η δι-

εκδίκηση δικαιώματος από μέλος της οικογένειας
του αδειούχου μετά το θάνατο του απασχόλησε
το Ανώτατο Δικαστήριο στην ομόφωνη απόφαση που εξέδωσε η Δικαστής κα Τ. Ψαρά – Μιλτιάδου στην Π.Ε.196/2014 ημερ.15.2.2022, όπου
πρωτόδικα η Δημοκρατία ως ιδιοκτήτρια κρατικής
οικίας εξασφάλισε διάταγμα εναντίον του να άρει
την παράνομη κατακράτηση ή επέμβαση του επί
της κατοικίας και να την παραδώσει στη Δημοκρατία. Το μέλος της οικογένειας του αδειούχου
υποστήριζε ότι η απόφαση της Δημοκρατίας να
πάρει μέτρα έξωσης εναντίον του χωρίς πρώτα να
ανακαλέσει την επίδικη άδεια χρήσης ήταν παράνομη και παραβίαζε το δικαίωμα του στην ειρηνική
απόλαυση της κατοικίας. Η θέση της Δημοκρατίας
ήταν ότι αυτός δεν είχε οποιοδήποτε δικαίωμα επί
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της κατοικίας και το δικαίωμα άδειας χρήσης που
είχε παραχωρηθεί στον αδειούχο έπαυσε να υφίσταται με το θάνατο του.
Το βασικό επιχείρημα του εφεσείοντα μέλους της
οικογένειας του αδειούχου ότι με βάση την άδεια
χρήσης ήταν και ο ίδιος δικαιούχος αυτής δεν έγινε αποδεκτό ούτε πρωτόδικα ούτε κατ’ έφεση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το επιχείρημα
αυτό καταρρέει από το ίδιο το περιεχόμενο της
άδειας χρήσης, η οποία ως συμφωνία ήταν προσωποπαγής και υφίστατο μεταξύ της Δημοκρατίας και του πατέρα του εφεσείοντα. Το δικαίωμα
διαμονής των άλλων προσώπων της οικογένειας
που κατονομάζονταν δεν δημιουργούσε ανεξάρτητο τέτοιο δικαίωμα, αφού ακριβώς η διαμονή
τους συναρτάτο με το πρόσωπο του δικαιούχου.
Τονίζεται επίσης ότι ορθά παρατήρησε ο πρωτόδικος δικαστής ότι με το θάνατο του αδειούχου,
εναπόκειτο στη Δημοκρατία, διά των αρμοδίων
υπηρεσιών, να παραχωρήσουν ή μη άδεια χρήσης
σε άλλο πρόσωπο της οικογένειας. Ο εφεσείοντας είχε υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα
να μεταβιβαστεί στο όνομα του η άδεια χρήσης,
το οποίο απορρίφθηκε.
Ως προς το άλλο επιχείρημα του εφεσείοντα ότι
δεν στάλθηκε επιστολή για ανάκληση της άδειας,
το Ανώτατο Δικαστήριο επιδοκίμασε την πρωτόδικη κρίση πως η άδεια χρήσης είχε τερματιστεί με το θάνατο του αδειούχου. Κατ’ επέκταση, εφόσον ο εφεσείοντας ουδέποτε κατέστη
αδειούχος της επίδικης κατοικίας, δεν υπήρχε και
η ανάλογη υποχρέωση του κράτους για ανάκληση
οποιασδήποτε άδειας. Ήταν ξεκάθαρο πως επί
της άδειας χρήσης δεν προνοήθηκε η μεταβίβαση
της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το Ανώτατο
Δικαστήριο κατέληξε ότι ορθά κρίθηκε πρωτόδικα
η στοιχειοθέτηση της παράνομης επέμβασης του
εφεσείοντα και απέρριψε την έφεση.
Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Οι αλλαγές στον ορισμό της φορολογικής
κατοικίας προπομπός εξελίξεων

Ο

Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο καθιστούν επιτακτική
την ανάγκη μίας σειράς φορολογικών
μεταρρυθμίσεων στο φορολογικό
μας σύστημα. Ήδη, τροποποιήσεις έχουν εισαχθεί, στοχεύοντας στην αποφυγή καταχρήσεων
του φορολογικού μας συστήματος, ενισχύοντας
την αξιοπιστία της Κύπρου ως ένα αξιόπιστο
κέντρο επενδύσεων. Μία
εξ΄αυτών διασαφηνίζει την
έννοια της φορολογικής
κατοικίας για εταιρείες.
Υπενθυμίζεται ότι, από το
2002 και μετέπειτα, ο όρος
«κάτοικος της ∆ηµοκρατίας», στην περίπτωση εταιρείας, σημαίνει εταιρεία
της οποίας ο έλεγχος και
Της Μαργαρίτας
Λιασή*
η διεύθυνση ασκούνται στη
∆ηµοκρατία και «µη κάτοικος ή κάτοικος εκτός της ∆ηµοκρατίας» ερμηνεύεται ανάλογα.
Σύμφωνα με την πάγια ερμηνεία του Νόμου, ο
τόπος ίδρυσης μίας εταιρείας δεν είχε καμία σημασία για τον καθορισμό της φορολογικής της
κατοικίας, καθώς το κύριο κριτήριο επικεντρωνόταν στον τόπο άσκησης του έλεγχου και της
διεύθυνσης της, το οποίο και πρακτικά μεταφραζόταν στον τόπο διεξαγωγής των συναντήσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου και στη φορολογική
κατοικία των μελών του, εφόσον πρακτικά οι
συναντήσεις των μελών γίνονται συνήθως στον
τόπο κατοικίας τους.
Παρόλο που ο τρόπος αντιμετώπισης της φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο δεν ήταν, και
δεν είχε υπαινιχθεί ποτέ ότι ήταν, καταχρηστικός,
θεωρήθηκε σωστό να διασαφηνιστεί, μετά από
σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Έκθεση Χώρας για την Κύπρο για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος
προχώρησε στην εισαγωγή ενός περαιτέρω κριτηρίου της φορολογικής κατοικίας των νομικών
προσώπων με βάση τη σύσταση της εταιρείας.
Το κριτήριο αυτό μπαίνει σε εφαρμογή από την
31η Δεκεμβρίου 2022 επιπρόσθετα του υφιστάμενου κριτηρίου «διαχείρισης και άσκησης ελέγχου», και στοχεύει να ευθυγραμμίσει την Κύπρο
με άλλες περιοχές δικαιοδοσίας και να περιορίσει
τις δυνατότητες για καταχρηστικό φορολογικό
σχεδιασμό.
Με την τροποποίηση εγκλωβίζονται οι λεγομένες
απάτριδες εταιρείες (stateless companies), καθώς εταιρεία που έχει συσταθεί ή εγγραφεί στη
∆ηµοκρατία και η οποία ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος
και η διεύθυνση ασκούνται εκτός της ∆ηµοκρατίας (και συνεπώς δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας), δεν θα μπορεί πλέον να εκφεύγει της
φορολογίας στην Κύπρο με το επιχείρημα ότι δεν

είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, έστω και
εάν δεν είναι φορολογικός κάτοικος πουθενά. Με
τη νέα πρόνοια, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί
στην Κύπρο θα θεωρούνται ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, εκτός εάν αποδείξουν ότι
είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος. Πρακτικά αυτό επιτυγχάνεται με την
προσαγωγή αποδεικτικών, όπως για παράδειγμα,
το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την
άλλη δικαιοδοσία.
Στην ουσία, η τροποποίηση αυτή φαίνεται να είναι όντως απλά διασαφηνιστική. Θα μπορούσε,
όμως, κάποιος να πει ότι αποτελεί και ένα προπομπό νέων εξελίξεων που θα πρέπει ως κράτος
μέλος να παρακολουθούμε. Για παράδειγμα, θα
πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την επικείμενη
πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την
εισαγωγή Οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για
φορολογικούς σκοπούς η οποία είναι ακόμη στα
στάδια δημόσιας διαβούλευσης.
Η πρόταση αποτελεί μία από τις βραχυπρόθεσμες, στοχευμένες πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις 18 Μαΐου 2021 σχετικά με τη
φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα,
με σκοπό την προώθηση ενός ισχυρού, αποδοτικού και δίκαιου συστήματος φορολογίας των
επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσι-

άζοντας ένα μακροπρόθεσμο και ένα βραχυπρόθεσμο όραμα που θα βοηθήσει την Ευρώπη να
ανακάμψει από την πανδημία COVID-19 και θα
συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών δημόσιων
εσόδων κατά τα επόμενα έτη. Παρόλο που η εν
λόγω πρόταση βρίσκεται ακόμη σε διαβούλευση
και η τελική της μορφή δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, αξίζει να αναφερθεί πως οι πρόνοιες της
ενδεχομένως να έχουν αντίκτυπο στους κανόνες
της φορολογικής κατοικίας, καθότι επιχειρεί να
υιοθετήσει δείκτες ελάχιστης υπόστασης για τις
επιχειρήσεις (εταιρείες και μη). Η προτεινόμενη
Οδηγία εξετάζει όχι μόνο τη φύση του εισοδήματος των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων αλλά και
τη φύση των συναλλαγών τους (διασυνοριακές
ή μη) καθώς επίσης και το κατά πόσο αποτελεί
τακτική της επιχείρησης να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διαχείριση των καθημερινών
πράξεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με σημαντικά καθήκοντα.
Η πρακτική αντιμετώπιση των κριτηρίων που επιχειρούνται να θεσπιστούν με την εν λόγω Οδηγία
ενδεχομένως να επηρεάσει και τους υφιστάμενους κανόνες φορολογικής κατοικίας. Συνεπώς,
συνίσταται η παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων.
* Principal, Tax Services, KPMG Limited
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ΦΠΑ πρώτης κατοικίας: Τι χρειάζεται να αλλάξει;

Η

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της νομοθεσίας του ΦΠΑ
που αφορά την επιβολή μειωμένου συντελεστή για την αγορά, ή ανέγερση της πρώτης
κατοικίας βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο
συζήτησης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής,
έχοντας ως αφετηρία την πιθανή λήψη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) κατά της Κύπρου, λόγω του
σημερινού καθεστώτος. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ;
Η αιτία
Το πρόβλημα ξεκίνησε από την τροποποίηση της Κυπριακής νομοθεσίας το 2016, που σχεδόν ομόφωνα
εγκρίθηκε από τη Βουλή. Μέχρι τότε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% εφαρμοζόταν για τα πρώτα 200 τ.μ.
σε περιπτώσεις πρώτης κατοικίας που δεν ξεπερνούσε
τα 275 τ.μ. Μετά την τροποποίηση, απαλείφθηκε το
όριο των τετραγωνικών μέτρων μίας κατοικίας, με την
πλειονότητα των βουλευτών να συμφωνούν ότι αυτό θα
λειτουργήσει θετικά κυρίως για νεαρά ζευγάρια που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια και για άτομα που κατοικούν εκτός του αστικού ιστού. Η αυστηρή επιστολή
του Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι που στάλθηκε στα μέσα του 2021 αναφερόταν στο
ζήτημα, επισημαίνοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που έπρεπε να διορθωθεί στη νομοθεσία
για τον ΦΠΑ, είναι η μη ύπαρξη του ανώτατου ορίου
εμβαδού του ακινήτου. Σε αυτό το σημείο εύλογα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έθεσε το ερώτημα το αν νοείται
άσκηση κοινωνικής πολιτικής για ακίνητα 300 τ.μ. αν όχι
μεγαλύτερων. Όπως γνωστοποιήθηκε, είχε προηγηθεί
αλληλογραφία μεταξύ Κύπρου – ΕΕ, όπου η στάση της
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν βοήθησε να οικοδομηθεί
εμπιστοσύνη για διάλογο επί του θέματος.
Τι ζητάει η ΕΕ
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός
από ωφελήματα, συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Η

συμμόρφωση προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, είναι ορισμένα
από αυτά. Τόσο ο χειρισμός της Κύπρου, που εκλήφθηκε ως προσπάθεια παραπλάνησης των Ευρωπαϊκών Οργάνων όσο και η υφιστάμενη νομοθεσία, δεν
ικανοποιούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
Η Κύπρος θα πρέπει επομένως να τροποποιήσει τον
νόμο με τέτοιο τρόπο ώστε να αίρονται οι ανησυχίες
των Ευρωπαίων. Πώς όμως θα γίνει αυτό;
Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεχόταν τη νομοθεσία του 2011 και την πρόνοιά της για
καθορισμό του ανώτατου ορίου στα 275 τ.μ. η λύση
είναι η προφανής. Αυτό διαφάνηκε άλλωστε και από
τις πλείστες τοποθετήσεις των επαγγελματικών φορέων και των ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι τεκμηρίωναν στους Κύπριους βουλευτές τις επιπτώσεις
για το σύνολο των αγοραστών και τη στρέβλωση που
θα προκληθεί στην αγορά από το ενδεχόμενο μίας
ριζικής αλλαγής στο καθεστώς ΦΠΑ, όταν μάλιστα
κάτι τέτοιο δεν ζητείται από τους Ευρωπαίους.
Τι δέον γενέσθαι
Κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών ακούστηκαν προτάσεις, όπως η θέσπιση ανώτατης αξίας ανά τετραγωνικό μέτρο, ως παράμετρο που
θα καθορίζει την επιβολή μειωμένου ή μη ΦΠΑ, στο
πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Προτάσεις όπως αυτή,
ναι μεν ηχούν ευχάριστα στα αυτιά μίας μερίδας κόσμου,
μπορούν όμως να καταστούν εύκολα επιζήμιες για την
οικονομία.
Αυτό, άλλωστε αποδείχθηκε όταν κάθε ένας από όσους
υπερασπίζονταν την πρόταση αυτή -η οποία δεν τέθηκε
ποτέ από τους Ευρωπαίους- έφερνε ένα δικό του ποσό,
ως το ιδανικό όριο. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων, ακούστηκε μάλιστα ως μέση τιμή πώλησης ένα
ποσό λίγο πάνω από €1.000 ανά τετραγωνικό μέτρο,

το οποίο δεν αντανακλά καθόλου την πραγματικότητα. Έχει
πραγματικά αγοράσει κάποιος
καινούρια κατοικία προς περίπου €1.000 το τετραγωνικό;
Άλλοι μάλιστα φορείς αναφέρονται σε αξία περί τα €2.500.
Επιτρέψτε μου να αμφισβητήΤου Γιώργου
σω και αυτό το ποσό, πράγμα
Μουσκίδη
το οποίο γνωρίζουν καλά όσοι
Διευθυντής FOX Smart
αγόρασαν κατοικία πρόσφατα.
Estate Agency
Αυτό που κυρίως όμως αποΠρόεδρος Κυπριακού
τυπώνεται από την απόκλιση
Συνδέσμου Ιδιοκτητών
μεταξύ των δύο αριθμών, είναι
Ακινήτων (ΚΣΙΑ)
ότι δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική βάση για να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς.
Είναι δυνατόν να θεσπιστεί νομοθεσία με υπολογισμούς
κατά προσέγγιση;
Η ανεδαφικότητα τέτοιων ισχυρισμών, καταδεικνύει και
το ίδιο το πρόβλημα: Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία
για τις τιμές πώλησης, πόσο μάλλον για τον ορισμό του
τι σημαίνει «μέση κατοικία» επί των τιμών της οποίας θα
μπορούσαν να καθοριστούν όρια αξίας.
Αν θεωρηθεί ότι στόχος του μειωμένου ΦΠΑ, είναι η
άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση της στέγασης των νέων ζευγαριών, αυτό πρέπει να γίνει στο
πλαίσιο ρεαλιστικών τετραγωνικών μέτρων οικοδομήσιμου εμβαδού και τεκμηριωμένης μελέτης που να βασίζεται στις σημερινές αξίες κατασκευής και πώλησης.
Φυσικά, θα πρέπει παράλληλα να δημιουργηθεί και ένα
αξιόπιστο μοντέλο υπολογισμού της αναπροσαρμογής
της αρχικής προτεινόμενης αξίας σε τακτά διαστήματα,
καθότι οι τιμές αλλάζουν σύμφωνα με τις συνθήκες της
αγοράς, τον πληθωρισμό, την τοποθεσία και άλλους παράγοντες. Ο επανακαθορισμός αυτός της αξίας, θα είναι
δύσκολο να γίνεται σε τακτική βάση στο μέλλον.
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ΠΑΚΕΤΑ
ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2022
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μειωμένο ΦΠΑ, δημιουργείται εκ των πραγμάτων, συγκριτικό μειονέκτημα στην ανάπτυξη των καθορισμένων αστικών περιοχών έναντι των νέων περιοχών στην
περιφέρεια των Σχεδίων Ανάπτυξης, σε αντίθεση με το
όραμα, τη στρατηγική και τις πολιτικές που καθορίζονται
στα Τοπικά Σχέδια. Θα καταβάλλεται ως αποτέλεσμα
ψηλή φορολογία, από τις αναπτύξεις που είναι επιθυμητές/αειφόρες σε κεντρικές περιοχές και χαμηλή φορολογία στην ανάπτυξη των πρώην γεωργικών περιοχών
που έχουν προκύψει από την αδικαιολόγητη εξάπλωση/
Urban Sprawl των πόλεων. Η εξάπλωση αυτή ενισχύει
τα δημοσιονομικά ελλείμματα αφού επιβαρύνει δυσανάλογα την ανάπτυξη των πόλεων με κοινωνικοοικονομικές
προεκτάσεις (περιβαλλοντικά, αστικά, κοινωνικά, πολιτικά προβλήματα) ενώ στοιχίζει στον Κύπριο φορολογούμενο. Το πρόβλημα διευρύνεται όχι μόνο λόγω της
ανισομέρειας μεταξύ αστικών και μη περιοχών, αλλά
ταυτόχρονα και λόγω των διαφορετικών τιμών μεταξύ
πόλεων. Η ενσωμάτωση τέτοιας πρόνοιας, ουσιαστικά
θα οδηγήσει σε αποκλεισμό των κατοίκων ορισμένων
πόλεων, από το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Η μέχρι τώρα εξέλιξη του θέματος, δείχνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών
αντιλήφθηκε τον παλμό της αγοράς. Αυτό που μένει να
αποδειχθεί είναι η έκβαση της προσπάθειας του Υπουργού Οικονομικών στην Ευρώπη, αλλά και το κατά πόσο
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι
θα κρατήσουν αποστάσεις από μη ρεαλιστικές προσεγγίσεις που ακούγονται εντός και εκτός Βουλής.
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Παρέχουν τουρκοκυπριακές
κατοικίες για εξοχικά

ΠΩΣ διαφαίνεται από απάντηση που
απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών
Νίκος Νουρής, σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Κουκουμά,
ακόμη και σήμερα παραχωρούνται τουρκοκυπριακά σπίτια, σε πρόσφυγες αλλά και μη πρόσφυγες, τα οποία και χρησιμοποιούνται κυρίως ως
εξοχικές κατοικίες. Ο κ. Νουρής, αναφέρει στην
απάντησή του, ότι έχουν παραχωρηθεί 44 σπίτια
στη Λεμεσό, ενώ στην Πάφο τα δύο τελευταία
χρόνια ο αριθμός των οικιών που έχουν μισθωθεί
ανέρχεται στις 93.
Συνολικά έχουν παραχωρηθεί 1650 κατοικίες για
καθαρά εξοχικούς σκοπούς, ενώ πρόσφυγες διαμένουν σε 4850 τουρκοκυπριακές κατοικίες.
Να αναφέρουμε ότι εκτός από τις κατοικίες, σε
τουρκοκυπριακή γη κτίστηκαν συνολικά 5867 κατοικίες.
Σ’ ό,τι αφορά την κατάσταση σε κάθε επαρχία,
η κατάσταση, σύμφωνα με την επιστολή του κ.
Νουρή είναι η παρακάτω:
• Στη Λάρνακα έχει παραχωρηθεί μόνο μια
εξοχική κατοικία.
• Στην επαρχία Πάφου δεν έχουν παραχωρηθεί, για καθαρά εξοχικούς σκοπούς
κατοικίες. Έχουν όμως μισθωθεί 93 κατοικίες σε πρόσφυγες και 20 κατοικίες σε
μη εκτοπισμένους, αφού προηγουμένως
έγινε εξέταση από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή.
• Στη Λεμεσό και σε επαρχιακές περιοχές
της πόλης παραχωρήθηκαν 44 τουρκοκυπριακές κατοικίες σε πρόσφυγες.
Να αναφέρουμε ότι στη Λευκωσία δεν έχουν παραχωρηθεί τουρκοκυπριακές κατοικίες ως εξοχικές.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με την επιστολή του κ.
Νουρή, το 2021 αναρτήθηκαν 14 κατοικίες τουρκοκυπρίων, με στόχο την ενοικίαση τους για εξοχικούς σκοπούς.

Α
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Αυτό μπορεί να γίνει σε 30, 40 ή και 50 χρόνια,
καθώς οι εν λόγω συμβάσεις είναι μακράς διάρκειας και προβλέπουν ιδιαίτερα χαμηλό
ενοίκιο. Το πώς βρέθηκαν αυτές οι
τουρκοκυπριακές εξοχικές κατοικίες πριν από αρκετά χρόνια
στην κατοχή μη προσφύγων
είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
έρευνας, καθώς αρκετοί από
αυτούς τους κατόχους δεν είναι τυχαίοι. Δέον να σημειωθεί ότι
πλείστοι από αυτούς τους μη πρόσφυγες, που κατέχουν τουρκοκυπριακές εξοχικές κατοικίες, δαπάνησαν χιλιάδες ευρώ προκειμένου να τις ανακαινίσουν και να
τις διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Συνεπώς,
δεν είναι εύκολη υπόθεση η ακύρωση των επίμαχων συμβάσεων εκμίσθωσης, καθώς το ύψος
των αποζημιώσεων που τυχόν θα επιδικαστούν
θα είναι τεράστιο.
Το θέμα ηγέρθη από το ΑΚΕΛ, με τον βουλευτή
του κόμματος κ. Γιώργο Κουκουμά να καταγγέλλει ότι, την ώρα που χιλιάδες πρόσφυγες
αδυνατούν οικονομικά να αποκτήσουν στέγη
και είναι στο νοίκι, τουρκοκυπριακές κατοικίες χρησιμοποιούνται ως εξοχικές κατοικίες
και μάλιστα, κατέχονται από μη πρόσφυγες.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν
παλαιότερα στη Βουλή, υπάρχουν διαθέσιμες
6.080 τουρκοκυπριακές κατοικίες, εκ των οποίων οι 4.738 χρησιμοποιούνταν για ιδιοκατοίκηση
και οι υπόλοιπες 1.342 ως εξοχικές κατοικίες.
Όσον αφορά τους κατόχους των 4.738 τουρκοκυπριακών κατοικιών που χρησιμοποιούνταν για
ιδιοκατοίκηση, μόνο οι 4.246 ήταν πρόσφυγες.
Σε σχέση με τις τουρκοκυπριακές κατοικίες που
χρησιμοποιούνταν ως εξοχικές κατοικίες, από
τους συνολικά 1.342 ενοικιαστές, μόνο οι 759
ήταν πρόσφυγες.

Έχουν
παραχωρηθεί
1650 κατοικίες για
καθαρά εξοχικούς
σκοπούς

Έχουν υποβληθεί 85 αιτήσεις και θα εξεταστούν
από την ειδική επιτροπή.
Να αναφέρουμε ότι γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη αποκλείει το ενδεχόμενο να ακυρωθούν συμβόλαια εκμίσθωσης
τουρκοκυπριακών περιουσιών, που έχουν στην
κατοχή τους πρόσωπα που δεν είναι πρόσφυγες.
Συγκεκριμένα, ακόμη και εάν υπάρχει αδήριτη
ανάγκη για παραχώρηση στέγης σε πρόσφυγες,
το κράτος και δη ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών, που είναι ο κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών, δεν νομιμοποιούνται να ακυρώσουν τις συμβάσεις εκμίσθωσης που έχουν στα
χέρια τους πρόσωπα που δεν είναι πρόσφυγες.
Και είναι πάρα πολλοί. Ο λόγος; Το πολύ σοβαρό
ενδεχόμενο η Δημοκρατία να καταδικαστεί στην
καταβολή αποζημιώσεων πολλών εκατομμυρίων
ευρώ.
Με βάση γνωμάτευση του τέως γενικού εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη, που να σημειωθεί δεν

αμφισβητήθηκε από τον διάδοχό του κ. Γιώργο
Σαββίδη, ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, δικαιούχοι τουρκοκυπριακών περιουσιών είναι μόνο
οι πρόσφυγες, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
Καθιστώντας, παράλληλα, σαφές ο κ. Κληρίδης
πως τουρκοκυπριακή περιουσία παραχωρείται
σε πρόσωπο που δεν είναι πρόσφυγας μόνο
στην περίπτωση που δεν επιδειχθεί ενδιαφέρον
από πρόσφυγες. Στην εν λόγω γνωμάτευση, που
διαβιβάστηκε στη Βουλή τον Φεβρουάριο του
2018, ο Κώστας Κληρίδης κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου, υποδεικνύοντας στους βουλευτές
ότι δεν πρέπει να τερματιστούν τα υφιστάμενα
συμβόλαια εκμίσθωσης των προσώπων που δεν
είναι πρόσφυγες, διότι, όπως εξηγεί, είναι πολύ
σοβαρό το ενδεχόμενο η Δημοκρατία να κληθεί
να καταβάλει χρηματικές αποζημιώσεις εφόσον
θα τερματιστούν μονομερώς.
Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, αυτό που μπορεί να
γίνει είναι να μην ανανεωθούν με τη λήξη τους.

Αδήριτη ανάγκη ο έλεγχος των παλιών κτηρίων

ΔΗΡΙΤΗ είναι η ανάγκη για λήψη μέτρων για έλεγχο των παλιών κτηρίων
που βρίσκονται, ειδικά στο κέντρο των
πόλεων, αλλά και πολυκατοικιών που
κτίστηκαν πριν σαράντα και πενήντα χρόνια.
Επιβάλλεται, το ταχύτερο δυνατό, οι αρμόδιοι
να βρουν τρόπους ώστε να γίνει έλεγχος και να
προωθηθούν τα απαραίτητα έργα συντήρησης,
πριν είναι αργά. Όπως είναι γνωστό, μέσα στον
Φεβράρη είχαμε την κατάρρευση μέρους κτηρίου
στο κέντρο της Λεμεσού.
Με βάση τη νομοθεσία η συντήρηση είναι ευθύνη
των ιδιοκτητών, αλλά όταν οι ιδιοκτήτες, είτε δεν
μπορούν να ανταποκριθούν, είτε αδιαφορούν, τα
επικίνδυνα κτήρια δεν μπορούν να αφήνονται,
γιατί αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ Λεμεσού Ντίνος Νικολαΐδης, τόνισε την αναγκαιότητα θέσπισης του «πιστοποιητικού καταλληλότητας κτηρίων».
Για το θέμα αυτό υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια τρεις διαφορετικές μελέτες του ΕΤΕΚ, με τις
οποίες εισηγείται όπως ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται έλεγχος των υφιστάμενων κτηρίων από εγκεκριμένους μηχανικούς. Το ζήτημα
φαίνεται να έχει σκαλώσει στις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες των Υπουργείων Εσω-

Λεμεσού, οι οποίες λόγω της θάλασσας και της
αλμύρας υπόκεινται σε μεγάλη έκθεση, και άρα
χρειάζονται πιο επισταμένη συντήρηση.

τερικού και Μεταφορών. Πάντως, η πρόταση
του ΕΤΕΚ είναι σε τέτοιο προχωρημένο και συγκεκριμένο βαθμό που είναι έτοιμα ακόμα και τα
έγγραφα για τις αιτήσεις. Όπως εξήγησε ο κύριος
Νικολαΐδης, το ΕΤΕΚ προτείνει διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου και τη

χρονολογία του. Για παράδειγμα, διαφορετικό και
πιο τακτικό έλεγχο χρειάζονται παλαιότερες οικοδομές με διαφορετικά υλικά ή διατηρητέα κτήρια
με συγκεκριμένου τύπου αρχιτεκτονική. Επίσης,
πιο τακτικό έλεγχο χρειάζονται γερασμένες πολυκατοικίες, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της

Ο δήμαρχος
Κληθείς να σχολιάσει το ζήτημα ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος. Όπως δήλωσε, ο «δήμος
απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε αριθμό ιδιοκτητών κατοικιών μέσα στα πλαίσια των
επιθεωρήσεων. Αρκετοί έχουν συμμορφωθεί και
έχει αρθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων
κτηρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις ο δήμος έχει
επέμβει και με δικά του κονδύλια σε επιδιορθώσεις.» Ακολούθως ο δήμαρχος ανέδειξε και αυτός
το ζήτημα του πιστοποιητικού καταλληλότητας,
λέγοντας πως «οι επιθεωρήσεις που προβαίνει ο
δήμος είναι κυρίως οπτικές. Πρέπει να εφαρμοστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας κτηρίων,
το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε επιτόπιους
ελέγχους.
Πολλά από αυτά τα κτήρια μπορεί να έχουν κτιστεί με δεύτερης ποιότητας υλικά.» Σε ερώτηση
για το αν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα κτήρια
είναι ακατάλληλα στον Δήμο Λεμεσού, απάντησε
πως πρόκειται για μερικές δεκάδες.

ΘΕΜΑ
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Σε μεγάλες μονοκατοικίες
τα νοικοκυριά της Κύπρου

Η ΔΙΑΜΟΝΉ σε κατοικία, ημιεφαπτόμενη και ανεξάρτητη, παρά σε διαμέρισμα
εξακολουθεί να επιθυμεί το 75% των νοικοκυριών της Κύπρου.
Εξάλλου, με βάση την έκδοση Housing in Europe
της Eurostat για το 2020, η Κύπρος έχει την τέταρτη ψηλότερη θέση και πολύ ψηλότερο μέγεθος από
τον μέσο όρο σε ό, τι αφορά το μέγεθος του μέσου
νοικοκυριού, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που
διαμένουν σε μία κατοικία.
Αυτά προκύπτουν από στοιχεία που κατέθεσε το
ΕΤΕΚ ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στο πλαίσιο συζήτησης για την επιβολή
μειωμένου ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία.
Σημειώνεται πως σε αντιπαραβολή με τα δεδομένα
της Eurostat για το 2012, το 2019 παρατηρείται μια
μικρή αύξηση στο ποσοστό νοικοκυριών που ζουν
σε διαμερίσματα αντί μονοκατοικίες.
Μεγάλες ηλικίες, μεγάλα σπίτια
Όπως αναφέρεται, αυτό συνάδει και από τη γενικότερη αντίληψη ότι λόγω ηθών, κουλτούρας και κοινωνικών – οικονομικών λόγων, τα παιδιά αποχωρούν
από το πατρικό τους σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Ουσιαστικά, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αυξημένες ανάγκες στο μέγεθος μιας κατοικίας, ενώ γενικότερα η δομή της κυπριακής κοινωνίας στηρίζεται
πάνω σε ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς, κάτι που
μεταφράζεται στη χρήση της κατοικίας ως χώρου
κοινωνικής συνεύρεσης, όχι αποκλειστικά ως χώρου
διημέρευσης.
Με δικό τους σπίτι επτά στα δέκα νοικοκυριά
Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι, παρά τη γενικότερη
αντίληψη που υπάρχει επί του προκειμένου, υπολογίζεται ότι επτά στα δέκα νοικοκυριά έχουν ιδιόκτητη στέγη.
Το ποσοστό αυτό (70%) φτάνει μόλις στον μέσο
όρο της ΕΕ και υπολείπεται της πλειοψηφίας αριθμού ευρωπαϊκών χωρών.
Τονίζεται ότι, βάσει των στοιχείων της Eurostat για
το 2012, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ήταν στο 75%
και ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Το ΕΤΕΚ σημειώνει το γεγονός ότι η πανδημία, όπως
επίσης και η ξεκάθαρη τάση που δημιουργήθηκε για
εισαγωγή της τηλεργασίας, οδηγεί στην αναζήτηση
πιο άνετων και ευρύχωρων/μεγαλύτερων σε μέγεθος κατοικιών, οι οποίες να εξυπηρετήσουν και αυτή
την ανάγκη.

Πώς κατέληξαν στα 140 τ.μ.
Το μέγεθος κατοικίας 140 τ.μ., σύμφωνα με το
ΕΤΕΚ, προέκυψε από στατιστικά της EUROSTAT
του 2012, τα οποία αφορούν την Κυπριακή Απογραφή Πληθυσμού και νοικοκυριών του 2011.
Αφενός σημειώνεται ότι το μέγεθος της μέσης κατοικία (2011) εφόσον έχει εξαρτώμενα είναι 171τ.μ.
Αφετέρου, μέχρι το 2010, ένας μεγάλος αριθμός
κατοικιών αφορούσε κατοικίες που ανεγέρθηκαν
την δεκαετία του 1970 και 1980 (δεκαετία με τον
μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών που ολοκληρωθήκαν
εντός αυτής), καθώς και τις αρχές 1990 για να στεγάσουν τους εκτοπισμένους.
Συναφώς. η εικοσαετία αυτή αφορούσε τη στέγαση

μιας γενιάς με διαφορετική νοοτροπία, κουλτούρα
και ανάγκες από ότι τα σημερινά ζευγάρια.
Το Επιμελητήριο στέκεται στο γεγονός ότι κατά την
τρέχουσα περίοδο υλοποιείται νεότερη απογραφή
πληθυσμού (2021), η οποία περιλαμβάνει και στοιχεία για τις κατοικίες των νοικοκυριών. Η απογραφή αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς τα
αποτελέσματα της θα δημοσιευθούν το προσεχές
φθινόπωρο.
Σε κάθε περίπτωση, το ΕΤΕΚ θεωρεί ως ορθότερο
το μέγεθος της μέσης κατοικίας που θα επιλεγεί να
είναι αντιπροσωπευτικό του τι αδειοδοτείται/ανεγείρεται τα τελευταία χρόνια και όχι αντιπροσωπευτικό του συνολικού κτηριακού αποθέματος.
Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν στατιστικά
στοιχεία που αφορούν άδειες οικοδομής (μέγεθος
και αξία) για τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα στοιχεία
αυτά λήφθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία στις
10 Φεβρουαρίου 2022 (άδειες οικοδομής για ανέγερση νέων κατοικιών, κατά εμβαδόν, αξία και αριθμό οικιστικών μονάδων).
Με βάση και την πληροφόρηση που δόθηκε από
την Στατιστική Υπηρεσία, γίνεται παραδοχή ότι

όταν γίνεται αναφορά στα στοιχεία αυτά σε μέγεθος τ.μ. υπονοείται συνολικό εμβαδό, δηλαδή το
εμβαδόν οικιστικού χώρου που περικλείεται από
τους εξωτερικούς τοίχους μιας οικοδομής
Με αυτή την παραδοχή/ επισήμανση σημειώνεται
πως για μία μέση τυπική κατοικία με ισόγειο και
όροφο (χωρίς υπόγειο), το συνολικό εμβαδό που
παρουσιάζεται στα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας δεν διαφέρει από το δομήσιμο εμβαδόν.
Σε ό, τι αφορά το μέσο τυπικό διαμέρισμα σημειώνεται πως θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή από
το συνολικό εμβαδόν στο δομήσιμο με μία προσαύξηση από το συνολικό στο δομήσιμο εμβαδόν της
τάξης του 15% (κλιμακοστάσια και κοινόχρηστοι
χώροι).
Πιο κάτω παρατίθενται στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας από την ενότητα (άδειες οικοδομής για
ανέγερση νέων κατοικιών, κατά εμβαδόν, αξία και
αριθμό οικιστικών μονάδων) για τα μεγέθη των κατοικιών (μέσος όρος) με βάση τις άδειες οικοδομής.
Το συνολικό εμβαδόν μίας μονοκατοικίας για το
2021 ανέρχεται στα 254 τ.μ., ενώ ενός διαμερίσματος στα 144 τ.μ.
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ΓΝΩΜΗ
Του Γιάννη Γραμματικού
Γενικού διευθυντή Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς

ΤΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ

ΣΤΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΈΣ
ΚΑΜΠΆΝΙΕΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΎΝ
ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΎ
ΕΠΙΤΟΚΊΟΥ
«Η επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου
επιτοκίου είναι αποκλειστικά του
πελάτη. Τα κριτήρια επιλογής
έχουν να κάνουν με το προφίλ και
το επάγγελμα του δανειολήπτη,
αλλά και τον βαθμό ανάγκης
του για σταθερό οικονομικό
προγραμματισμό. Ως κανόνα, τα
σταθερά επιτόκια είναι σήμερα
περίπου 1% υψηλότερα από τα
κυμαινόμενα και ενώ προσφέρουν
την ασφάλεια της σταθερής δόσης,
ταυτόχρονα οδηγούν σε λίγο
μεγαλύτερη μηνιαία επιβάρυνση.
Υπάρχει, δηλαδή, ένα δίλημμα που
πρέπει ο κάθε δανειολήπτης να
σκεφτεί και να απαντήσει σύμφωνα
με τα δικά του «θέλω» και τις
δικές του ανάγκες. Σε ό,τι έχει να
κάνει με την Τράπεζα Πειραιώς,
με πραγματικά στοιχεία του 2021,
ο ένας στους δύο πελάτες μας
που έλαβε στεγαστικό δάνειο
κυμαινόμενου επιτοκίου το πήρε
με τελικό επιτόκιο κάτω του 2,2%.
Από την άλλη, ο πελάτης μπορεί
να επιλέξει σταθερό επιτόκιο για
μεγάλα διαστήματα. Π.χ. σε δάνειο
συνολικής διάρκειας 20 έτη, το
σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα
5 έτη διαμορφώνεται σε 2,50%,
2,70% για 10 έτη και 3,00% για 15
έτη. Επιπλέον, υπάρχει επιλογή για
σταθερή δόση για όλη τη διάρκεια
αποπληρωμής».

Μίσθωση
ή αγορά
κατοικίας
με δάνειο;
«Το 2021, παρά
τη δύσθυμη
ψυχολογία εξαιτίας
της πανδημίας, η
ζήτηση για ακίνητα
προς πώληση ή
ενοικίαση σε όλη
την επικράτεια
πολλαπλασιάστηκε,
σηματοδώντας
τη δυναμική
επανεκκίνηση της
αγοράς αναφέρει
ο κ. Γιάννης Α.
Γραμματικός

ΠΌΣΟ συμφέρουσα είναι η λήψη
στεγαστικού δανείου για την απόκτηση ενός ακινήτου σήμερα;
«Θεωρούμε ότι η λήψη στεγαστικού
δανείου, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα
και για μια σειρά από λόγους: οι τιμές
των ακινήτων ήδη ανεβαίνουν και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουν την ανοδική
πορεία. Συγχρόνως, η αναπροσαρμογή
των αντικειμενικών αξιών από τις αρχές
του 2022 έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο
για επίσπευση των αγορών εντός του
έτους. Επιπλέον, όσον αφορά στην αγορά ακινήτου ως επένδυση, οι αποδόσεις
ενός ακινήτου είναι της τάξης του 3% με
4% σε μέσο όρο, χωρίς να συνυπολογίζεται η αναμενόμενη άνοδος της αξίας
του έναντι μηδενικών ή και αρνητικών
αποδόσεων στις καταθέσεις».
Με τα σημερινά δεδομένα τι συμφέρει πιο πολύ; Μίσθωση ή αγορά
κατοικίας με τραπεζική χρηματοδότηση;
«Η σύγκριση είναι σεβαστά υπέρ της
αγοράς. Η μηνιαία καταβολή ενοικίου
είναι ένα από τα πολλά σημαντικά έξοδα
μιας οικογένειας. Καλύπτει την ανάγκη
για στέγαση, δεν συσσωρεύει όμως κάποια αξία για το νοικοκυριό. Στην περίπτωση της αγοράς, με την αρωγή του
δανείου, ουσιαστικά μιλάμε για επένδυση. Το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία,
που παρέχει τεκμαρτό εισόδημα αν
ιδιοκατοικείται, ενώ υπάρχει η πιθανότητα κέρδους σε περίπτωση μελλοντικής
μεταπώλησης, καθώς παρόλο που οι
τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, προέρχονται
από μεγάλη πτώση στα πρώτα χρόνια
της κρίσης. Ο συνδυασμός των χαμηλότερων επιτοκίων για στεγαστικά με τα
ακριβότερα ενοίκια, εξαιτίας για παράδειγμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων,
η αγορά σπιτιού μπορεί να συμφέρει
σημαντικά έναντι του ενοικίου. Για παράδειγμα, έστω μια κατοικία εμπορικής
αξίας 100.000 ευρώ, η οποία ενοικιάζεται για 450 ευρώ το μήνα (5.400 ευρώ
ετησίας). Το κόστος αγοράς της για ιδιοκατοίκηση ανέρχεται σε 106.000 ευρώ,
με συνυπολογισμό περίπου 6.000 ευρώ
για διάφορα άλλα έξοδα μεταβίβασης.
Η ετήσια επιβάρυνση λόγω ΕΝΦΙΑ και
δαπανών συντήρησης ανέρχεται σε 400
ευρώ. Αν κάποιος πάρει δάνειο 80.000
ευρώ με επιτόκιο 3% και διάρκειας 30
ετών, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται
στα 340 ευρώ ή 4.080 ευρώ ετησίας,
δηλαδή χαμηλότερη κατά 24% του ενοικίου. Το ποσό ελάφρυνσης που προκύπτει ένα από το ενοίκιο αφαιρέσει κανείς
τη δόση του δανείου και τον επιμερισμό
του ετήσιου ΕΝΦΙΑ, είναι 77 ευρώ το
μήνα ή περίπου 1.000 ευρώ ετησίως».

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΉ
ΠΟΡΕΊΑ ΟΙ ΤΙΜΈΣ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
ΩΣ ΤΟ 2027
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ΓΕΝΙΚΌΣ διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής
της Τράπεζας Πειραιώς
εκτιμά ότι οι ετήσιοι ρυθμοί
ανόδου των εκταμιεύσεων στεγαστικών δανείων τα επόμενα χρόνια θα
είναι πάνω από 30%
Σημαντικά περιθώρια ανόδου διαφαίνονται για τις τιμές των ακινήτων στην
Ελλάδα, σε μία περίοδο που οι τράπεζες
έχουν τη ρευστότητα και τη διάθεση να
χρηματοδοτήσουν αυτού του είδους τις
επενδύσεις, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Όπως επισημαίνει μιλώντας στο «Βήμα»
ο κ. Γιάννης Α. Γραμματικός, γενικός διευθυντής Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής
της Τράπεζας Πειραιώς, το 2021 παρά
την πανδημία η ζήτηση στην κτηματαγορά σε όλη την επικράτεια πολλαπλασιάστηκε, σηματοδοτώντας τη δυναμική
επανεκκίνηση της, η οποία αναμένεται
με τα ισχύοντα δεδομένα να συνεχιστεί
απρόσκοπτα για τα επόμενα 5 έτη.
Μια βόλτα σε γειτονιές στα μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας είναι αρκετή για να γίνει αντιληπτή η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα
ακίνητα. Πού οφείλεται αυτό κατά τη
γνώμη σας;
«Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο της
παρατεταμένης κρίσης, η αγορά ακινήτων – υπέστη – ας μου επιτραπεί ο όρος
– σεβαστή καθίζηση, ωστόσο το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ξεκίνησε να ανακάμπτει
δυναμικά. Το 2021, παρά τη δύσθυμη
ψυχολογία εξαιτίας της πανδημίας, η
ζήτηση για ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση σε όλη την επικράτεια πολλαπλασιάστηκε, σηματοδοτώντας τη δυναμική
επανεκκίνηση της αγοράς, η οποία αναμένεται, με τα ισχύοντα δεδομένα, ότι θα
συνεχιστεί απρόσκοπτα για τα επόμενα
5 έτη.
Την προηγούμενη δεκαετία, ο τιμές των
ακινήτων υποχώρησαν σωρευτικά πάνω
από το 44%, προμηνύοντας, σε συνδυασμό με τις προοπτικές ισχυρής και
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας,
αύξηση των τιμών τα επόμενα χρόνια,
με προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό περί το
6% βραχυπρόθεσμα και 3% μακροπρόθεσμα. Ήδη από το χαμηλό του 2017 οι
τιμές έχουν ανέβει κατά 20% περίπου,
συμπαρασύροντας αντίστοιχα και τα
ενοίκια, κυρίως λόγω της σταθερής προσφοράς και της συνεχούς αυξανόμενης
ζήτησης.
Ακόμη και εν μέσω πανδημίας, το 2020,
ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8%, οι τιμές

αυξήθηκαν 4,3% στα οικιστικά και 1,2%
στα επαγγελματικά ακίνητα. Αυτό συνέβη γιατί η αγορά συνειδητοποίησε γρήγορα ότι η πανδημία είναι παροδική και ότι
η οικονομική δραστηριότητα θα αποκατασταθεί. Ήδη τα παραπάνω δεδομένα
οδήγησαν τις τιμές υψηλότερα το δεύτερο τρίμηνο του 2021 κατά 4,6% στα
διαμερίσματα σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι».
Σε αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες
κινούνται πιο επιθετικά στη στεγαστική πίστη. Πού διαμορφώνονται οι
εκταμιεύσεις εφέτος;
«Μετά από χρόνια αδράνειας στην αγορά των στεγαστικών δανείων, γίνεται
ξεκάθαρα ότι η ζήτηση των νοικοκυριών
αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν αυτή τη
στιγμή τεράστια ρευστότητα, την οποία
επιθυμούν να μετακυλίσουν στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουν στη χρηματοδότηση ιδιωτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη σχετική ζήτηση
των νοικοκυριών. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για στεγαστικά δάνεια είναι ξεκάθαρη, καθώς οι νέες αιτήσεις είναι διπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, συγχρόνων,
επτά στις δέκα αιτήσεις εγκρίνονται και
οδηγούν σε εκταμιεύσεις νέων δανείων.
Η, προς της κρίσης, εποχή χορήγησης 1
δις ευρώ στεγαστικών δανείων τον μήνα
έχει περάσει ανεπιστρεπτεί. Ωστόσο,
έχουμε αφήσει πίσω μας την επίδοση
των μόλις 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Για
φέτος εκτιμούμε ότι η αγορά θα υπερβεί
τα 900 εκατ. ευρώ νέων χορηγήσεων,
ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς έχουμε στόχο οι εκταμιεύσεις να υπερβούν τα 260
εκατ. ευρώ. Για τα επόμενα χρόνια, οι
ρυθμοί ανάπτυξης της αγοράς εκτιμώ ότι
θα ξεπερνούν το 30% ετησίως».
Για τι είδους ακίνητα ενδιαφέρονται
όσοι ζητούν στεγαστικό δάνειο;
«Αναφορικά στο πιο δημοφιλές προφίλ
ακινήτου, ο μέσος όρος του εμβαδού
κατοικίας που αναζητείται για αγορά είναι τα 95 τ.μ. Η μέση τιμή που θέτουν
οι χρήστες στην αναζήτησή τους για το
2021 διαμορφώνεται στις 160.000 ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τις
147.000 ευρώ του 2020. Όπως δείχνουν
τα στοιχεία, ο μέσος πελάτης αιτείται δάνειο της τάξης των 95.000 ευρώ για 20
έτη όντας διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 35% με
40%, τη στιγμή που η ελάχιστη συμμετοχή που απαιτείται από τις τράπεζες είναι
20%.
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Κτήρια μεικτής
χρήσης τα μεγάλα
ακίνητα

ΑΠΌ τις νέες τάσεις που έχουν αρχίσει να διακρίνονται στην ανάπτυξη
ακινήτων είναι και τα κτήρια μεικτής χρήσης. Η ανακατασκευή υφιστάμενων κτηρίων ή η ανάπτυξη νέων ακινήτων μεγάλης επιφάνειας έχουν επιτρέψει στους επενδυτές να φανταστούν από την αρχή τις χρήσεις των
ακινήτων, προκρίνοντας λύσεις που συνδυάζουν διαφορετικά στοιχεία.
Με τον τρόπο αυτό πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες της επιτυχίας και
μειώνεται το ρίσκο.
Τα παραδείγματα είναι πλέον αρκετά. Ένα από αυτά είναι ο πύργος του
Πειραιά των 34.000 τ.μ. και των 24 ορόφων συνολικού ύψους 84 μέτρων.
Το κτήριο που ανακατασκευάζεται αυτήν την περίοδο από το επενδυτικό
σχήμα των Dimand Real (σε συνεργασία με την EBRD) και την Prodea
Investments, θα διαμορφωθεί σε έναν πύργο εργασίας, εμπορίου, διαμονής και ψυχαγωγίας, καθώς θα φιλοξενεί καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια και πολυτελή διαμερίσματα. Ειδικότερα, περίπου 10.000 τ.μ. θα
αφορούν πολυτελή γραφεία, ενώ 7.000 τ.μ .θα αφορούν διαμερίσματα.
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Νέος χάρτης αξιών
στην αγορά ακινήτων

ΟΝ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ τέθηκαν νέες εκτός συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεαντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ται ότι η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη,
με το Υπουργείο Οικονομικών και η Χίος, η Σάμος, η Πάτμος, η Κάρπαθος, η
τις αρμόδιες επιτροπές να έχουν Ηλεία, η Ναύπακτος, τα Κύθηρα και άλλες
προχωρήσει σε αυξήσεις στο 55% των τι- περιοχές με σημαντική τουριστική δραστημών ζώνης σε όλη την επικράτεια. Με τις ριότητα, όπως η Μύκονος, η Κέρκυρα και η
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τις Κως, ήταν – με διαφοροποίηση ως προς τον
βαθμό – εκτός του συστήματος αντινέες εντάξεις περιοχών στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού
κειμενικού προσδιορισμού αξιών
της αξίας των ακινήτων,
ακινήτων, με αποτέλεσμα
13.808 περιοχές έχουν
ο ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται
Στο 8% υπολογίζεται
πλέον τιμή ζώνης και με
βάσει της κατώτερης
βάση αυτή θα υπολογίη μέση αύξηση στις τιμές τιμής ζώνης της δημοτικής ενότητας, στην
ζεται σχεδόν το σύνολο
ζώνης από τον Ιανουάριο οποία ανήκουν οι εν
των φόρων που επιβάλλονται στην ακίνη- για τις 13.808 περιοχές σε λόγω περιοχές. Σε περίπτωση που δεν είχε κατη περιουσία. Στις νέες
όλη την Ελλάδα
τιμές ζώνης που ανακοιθοριστεί η τιμή ζώνης της
δημοτικής ενότητας, λαμβανώθηκαν, στο 55% έρχονόταν υπόψη η κατώτερη τιμή
νται μέσες αυξήσεις 19,5%,
ζώνης του οικείου δήμου ή σε περίστο 21% η μέση μείωση φτάνει το
14,7%, ενώ για το 24% των ζωνών οι τιμές πτωση που δεν είχε καθοριστεί η τιμή ζώνης
παραμένουν αμετάβλητες. Συνολικά και του οικείου δήμου, η κατώτερη τιμή ζώνης
στις 13.808 περιοχές η μεσοσταθμική αύξη- της περιφερειακής ενότητας. Η ένταξη των
ση ανέρχεται στο 8%. Αυτό όμως δεν ση- περιοχών αυτών στο σύστημα αντικειμεμαίνει ότι θα αυξηθεί και ο ΕΝΦΙΑ. Μπορεί νικών αξιών σημαίνει ότι ο καθορισμός της
οι υπόλοιποι φόροι που συνδέονται με τις τιμής ζώνης βασίζεται στα χαρακτηριστικά
αντικειμενικές αξίες να αυξηθούν, όπως για της. Παράλληλα, η επέκταση του συστήμαπαράδειγμα το τέλος ακίνητης περιουσίας τος σε όλη την επικράτεια, εκτός από την
που επιβάλλουν οι δήμοι, αλλά και οι μετα- εξασφάλιση ομοιόμορφης αντιμετώπισης
βιβάσεις ακινήτων, ωστόσο ο ΕΝΦΙΑ για τα όλων των περιοχών, ικανοποιεί το πάγιο αίπερισσότερα ακίνητα θα παραμείνει σταθε- τημα πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης για
ρός. Βέβαια θα υπάρξουν επιβαρύνσεις και ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των
συγκεκριμένα σε περιοχές όπου τα ακίνητα ακινήτων.
υποφορολογούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί Οι πρωταθλητές
ζώνη στη Μύκονο, όπου η τιμή ήταν 1.200 Αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στα νόευρώ και αυξάνεται τώρα κατά 225%.
τια προάστια και τις νησιωτικές περιοχές
φέρνουν οι νέες τιμές ζώνης οι οποίες
πλέον εξισώνονται σε σημαντικό βαθμό με
98% του πληθυσμού
Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού τις εμπορικές τιμές. Στις νέες ζώνες (νέες
αξιών ακινήτων αποτελείται πλέον από εντάξεις και επεκτάσεις), οι οποίες ανέρχο13.8080 ζώνες, αντιπροσωπεύοντας το νται σε 3.643 (26% των συνολικών ζωνών
98% του πληθυσμού από 85% που ήταν του συστήματος), που μέχρι πρότινος ήταν
μέχρι πριν από τη μεταρρύθμιση, καθώς εκτός του συστήματος των αντικειμενικών
πολλές περιοχές της επικράτειας ήταν αξιών και λάμβαναν τη χαμηλότερη τιμή ζώ-

νης της δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή
της περιφερειακής ενότητας, εντοπίζονται
σημαντικές μεταβολές. Μεγάλη αύξηση,
κατά 229%, εντοπίζεται σε τρεις ζώνες της
Μυκόνου, καθώς υπολογίζονταν μέχρι σήμερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή
τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800 και
3.950 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων,
όπως το Λαγονήσι, από 750 σε 1.450 ευρώ
(αύξηση 93%), το Μαρούσι, από 1.300 σε
2.000 ευρώ (αύξηση 54%), το Χαλάνδρι,
από 1.250 σε 1.900 ευρώ (αύξηση 52%),
η Κέρκυρα, από 1.050 σε 1.600 ευρώ (αύξηση 52%) και η Νέα Αλικαρνασσός, από
650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%). Επίσης
στην Ιθάκη, από 600 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 250%), στη Ρόδο, από 700 σε 2.100
ευρώ (αύξηση 200%), στην Κω, από 650 σε
1.350 ευρώ (αύξηση 108%), στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800 σε 1.550 ευρώ
(αύξηση 94%), στην Κεφαλονιά, από 700
σε 1.250 ευρώ (αύξηση 79%), στη Χερσόνησο Ηρακλείου, από 600 σε 1.050 ευρώ
(αύξηση 75%), στην Ανάβυσσο, από 1.050
σε 1.700 (αύξηση 62%), στη Σκαφιδιά Ηλείας, από 650 σε 950 ευρώ (αύξηση 46%) και
στην Πάτμο, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση
38%).
Πτώση σε 1.509 ζώνες
Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές περιοχές
όπου μειώθηκαν οι τιμές ζώνης σε σχέση με
την τιμή που οριζόταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών. Ειδικότερα,
από τις ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση
της τιμής εμφανίζουν 1.509 ζώνες, δηλαδή
το 43% των νέων εντάξεων, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 18%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως:
η Φλώρινα, από 600 σε 300 ευρώ (μείωση
50%), η Χίος, από 800 σε 450 ευρώ (μείωση
44%), οι Πρέσπες, από 600 σε 400 ευρώ
(μείωση 33%), το Αμύνταιο, από 600 σε 450
ευρώ (μείωση 25%) και η Ορεστιάδα, από
500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).

Οι πρώτοι όροφοι θα φιλοξενούν εμπορικά καταστήματα επιφανείας
7.000 τ.μ., ενώ ο τρίτος όροφος του ακινήτου θα διαθέτει έναν πολυχώρο πολιτιστικών λειτουργιών, που θα συνδυάζεται και με χώρο εστίασης. Το έργο αποτελεί επένδυση της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ και
αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση στο τέλος του πρώτου εξαμήνου
του 2023.
Μεικτή χρήση γραφείων και καταστημάτων ή κατοικιών ενδέχεται να
προκριθεί και στο πλαίσιο της ανάπλασης του εμβληματικού κτιρίου του
Μινιόν στο κέντρο της Αθήνας. Η Dimand Real Estate προχώρησε στην
απόκτηση του ακινήτου αντί ποσού 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε από τους πιστωτές της FolliFollie, που ήταν ο κάτοχος του κτιρίου. Η θέση του ακινήτου πλησίον
της πλ. Ομονοίας, αλλά και η διαρρύθμισή του σε επιμέρους τμήματα,
θεωρείται ότι μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη διαφορετικών χρήσεων,
από εστίαση και εμπόριο, μέχρι γραφεία και διαμερίσματα. Οι σχετικές
μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Πύργος μεικτών χρήσεων επιφανείας της τάξεως των 70.000 τ.μ.
σχεδιάζεται και στον εμπορικό κόμβο που έχει δημιουργήσει η Lamda
Development στο τμήμα της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, που έχει πρόσοψη προς τη Λ. Βουλιαγμένης.
Ο πύργος αυτός πρόκειται να αποτελέσει ένα ακόμα αρχιτεκτονικό «τοπόσημο» για το Ελληνικό, με ύψος 150 μέτρων και ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
150 εκατ. ευρώ, με πιθανότερο επενδυτή το fund Brooklane Capital,
ενώ στην επένδυση θα συμμετάσχει με ποσοστό μειοψηφίας και η ίδια η
Lamda Development. Πάντως, επί του παρόντος οι σχετικές συζητήσεις
μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ …ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

ΡΟΝΙΚΌ περιθώριο 19 εργάσιμων ημε-

ρών είχαν στη διάθεσή τους συμβολαιογράφοι και φορολογούμενοι για να
κλείσουν τις ανοιχτές υποθέσεις μεταβί-

βασης ακινήτων και να προλάβουν να υπογράψουν
συμβόλαια με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες.
Η προθεσμία εξέπνευσε στις 31 Μαρτίου 2022 για
«φθηνές» μεταβιβάσεις ακινήτων, με τις πληροφο-

ρίες να αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομικών
δεν υπάρχουν σκέψεις για νέα παράταση, καθώς
οι εφορίες έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την εκκαθάριση των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων,
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υπογραφή των
συμβολαίων.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία της 31ης Μαρτίου
αφορούσε τις υποθέσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι πριν από την εκπνοή του 2021 υπέβαλαν στις ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα
myProperty της ΑΑΔΕ τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών και δωρεών.
Επίσης, έως το τέλος του μήνα οι μεταβιβάσεις
ακινήτων θα γίνονταν με βεβαίωση μηχανικού χωρίς την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Από την
1η Απριλίου 2022 όλα τα συμβόλαια θα υπογράφονται με τις νέες αντικειμενικές αξίες, ενώ στα
έξοδα των φορολογουμένων προστίθεται και το
κόστος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, το
οποίο φτάνει μέχρι και 1.000 ευρώ και η έκδοσή
του απαιτεί και αρκετή γραφειοκρατία, με πλήθος
δικαιολογητικών.
ΕΚΡΗΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 σε συνδυασμό με
την κατακόρυφη αύξηση του αφορολογήτου για
δωρεές και γονικές παροχές στα 800.000 ευρώ
από 150.000 ευρώ πάτησαν το γκάζι στις μεταβιβάσεις ακινήτων το 2021. Σύμφωνα με στοιχεία
της ΑΑΔΕ, από τον Μάρτιο του 2021 που ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα myΡroperty για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
75.700 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
ΑΛΜΑ ΦΟΡΟΕΣΟΔΩΝ
Η έκρηξη στις μεταβιβάσεις ακινήτων ανέβασε
κατά 60% τους φόρους που εισέπραξε το Δημόσιο. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων έφεραν 360 εκατ.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται:

των για ακόμη δύο χρόνια, και συγκεκριμένα έως

Κατάργηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέ-

Παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% σε όλα τα

το τέλος του 2024.

λους Ακίνητης Περιουσίας για τις μεταβιβάσεις

ακίνητα και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 που

Διατήρηση της έκπτωσης φόρου για εργασίες

ακινήτων. Το πιστοποιητικό ΤΑΠ εκδίδεται από

λήγει κανονικά το μέτρο.

επισκευής και ανακαίνισης ακινήτων. Το φορο-

τους δήμους και ταλαιπωρεί αρκετά τους φο-

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οι-

μπόνους εφαρμόζεται για δαπάνες ενεργειακής,

ρολογουμένους καθώς για να το πάρουν στα χέ-

κονομικών, οι αλλαγές στους κανόνες των συ-

λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων

ρια είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ακόμη και

ντελεστών ΦΠΑ που αποφάσισε στις αρχές του

που πραγματοποιούνται έως και τις 31 Δεκεμ-

πάνω από έναν μήνα, με αποτέλεσμα να καθυ-

περασμένου Δεκεμβρίου το Εcofin δίνουν τη δυνα-

βρίου 2022 και ήδη στο υπουργείο Οικονομικών

στερεί η σύναψη και υπογραφή συμβολαίων.

τότητα στην Ελλάδα να παρατείνει την αναστολή

εξετάζουν να το παρατείνουν τουλάχιστον κατά

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κληρονομιάς

του ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινή-

ένα έτος.

και άτυπων δωρεών. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να βάλει
τέλος στις επισκέψεις στην Εφορία για όσους

ευρώ στα κρατικά ταμεία. Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τον φόρο στη μεταβίβαση οικοδομών
ήταν αυξημένα σε σχέση με το 2020 κατά 69,08
εκατ. ευρώ, από τον φόρο στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων κατά 33,06 εκατ. ευρώ
και κατά 40,8 εκατ. ευρώ από τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Παράλληλα τα έσοδα από φόρους και
τέλη κληρονομιών αυξήθηκαν κατά 14,19 εκατ.
ευρώ και από φόρους και τέλη δωρεών, γονικών
και λοιπών παροχών κατά 3,74 εκατ. ευρώ.
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Με την οικοδομή να «ψηλώνει» συνεχώς και σε καθημερινή βάση να υποβάλλονται περίπου 500 ηλεκτρονικές δηλώσεις για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές
και δωρεές ακινήτων η κυβέρνηση δρομολογεί πακέτο
μέτρων για να δώσει έξτρα «ανάσα» στην οικοδομική
δραστηριότητα και να ανοίξει τον δρόμο για ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων.

κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοι-

ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

χεία, όπως χρηματικά ποσά και αυτοκίνητα. Εντός

«Ανεβάζει ταχύτητες»
η οικοδομική δραστηριότητα

του 2022 οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται

ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση εμφάνισε η συνολική οικοδομή δραστηριότητα στη χώρα. Σύμφωνα
με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον μήνα Οκτώβριο 2021 αυξήθηκε
κατά 18,4% και ανήλθε σε 2.122 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 513,1 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 2.352,2 χιλιάδες m3 όγκου.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2020 έως τον
Οκτώβριο 2021, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας) με
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 22.941 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.829,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 24.305,6 χιλιάδες m3 όγκου. Η
οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία είθισται να θεωρείται «ατμομηχανή» της εγχώριας ανάπτυξης, άρχισε να αλλάζει σελίδα από τις αρχές του 2018. Χρονιά κατά την οποία άρχισε
να καταγράφεται ύστερα από αρκετά χρόνια και αύξηση των τιμών.

σει η διασύνδεση της βάσης δεδομένων της ΑΑΔΕ

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty
από το γραφείο του συμβολαιογράφου με λίγα
κλικ από τον υπολογιστή.
Ψηφιοποίηση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, ενώ έχει ξεκινήμε το Κτηματολόγιο.
Μόνιμη ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά.
Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκαλύψουν στους δήμους την πραγματική επιφάνεια
των ακινήτων τους χωρίς να επιβαρυνθούν με
υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προσαυξήσεων και προστίμων. Η νέα
ρύθμιση για τη δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών θα συνοδεύεται με πέναλτι που θα είναι
τουλάχιστον 20%.

ΔΙΕΘΝΗ
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Εξαρτημένη
από τα έργα
υποδομής
η κινεζική ανάπτυξη

Η ΚΊΝΑ έδωσε δυναμική ώθηση στην οικονομία της, που ανέκαμψε
εξίσου απότομα όσο συρρικνώθηκε εν μέσω πανδημίας. Τα τελευταία
στοιχεία προδίδουν, όμως, ότι η ανάπτυξη της Κίνας παραμένει εξαρτημένη από τις επενδύσεις σε έργα υποδομής παρά τις συστάσεις που
επανειλημμένως της απευθύνουν διεθνείς οργανισμοί για «αναδιάταξη»
της οικονομίας της.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι δαπάνες για επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,2%. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον μέσον όρο των δύο τελευταίων ετών που
προτιμούν τώρα οικονομικοί αναλυτές και ινστιτούτα ώστε να αποφύγουν τις στρεβλώσεις που προκαλεί η σύγκριση των στοιχείων του 2021
με το 2020, όταν η κινεζική οικονομία βυθιζόταν στην ύφεση της πανδημίας. Μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, το Πεκίνο ενέκρινε

Η μεσαία τάξη των ΗΠΑ
μένει χωρίς κατοικίες
T

Ο ΌΝΕΙΡΟ της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας φαίνεται πως
στην εποχή της πανδημίας μένει
όνειρο για τη μεσαία τάξη στις
ΗΠΑ, που βλέπει έτσι κι αλλιώς το βιοτικό
της επίπεδο να υποχωρεί. Αιτία, η εκτόξευση των τιμών των κατοικιών, αλλά και
η ανεπάρκειά τους, καθώς η πανδημία έχει προκαλέσει ελλείψεις
σε πρώτες ύλες όπως ο
χάλυβας και η ξυλεία
με αποτέλεσμα η ζήτηση για κατοικίες να
υπερβαίνει σημαντικά
την προσφορά. Την
ίδια στιγμή, πάντως,
ανάλογα προβλήματα
υπάρχουν και στην Ευρώπη, όπου οι τιμές των
ακινήτων εξακολουθούν να
κινούνται ανοδικά, με την Ισλανδία
να καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall
Street Journal επικαλείται νέα μελέτη της
εθνικής ένωσης μεσιτικών εταιρειών των
ΗΠΑ (NAR), σύμφωνα με την οποία στα
τέλη του 2021 υπήρχε έλλειψη περίπου
411.000 κατοικιών για την κυρίως εισοδηματική κατηγορία Αμερικανών που ορίζονται ως μεσαία τάξη, δηλαδή για όσα νοικοκυριά συγκεντρώνουν ετήσιο εισόδημα
από 75.000 έως 100.000 δολάρια.
Η μελέτη της NAR διαπιστώνει μάλιστα
πως το πρόβλημα είναι γενικότερο για
όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες αμερικανικών νοικοκυριών με εξαίρεση μόνο
τους πλούσιους.
Και βέβαια, η δυσκολία στην ανεύρεση
προσιτής κατοικίας μετατρέπεται σε όλο
και σκληρότερη δοκιμασία όσο μειώνεται
το εισόδημα ενός νοικοκυριού, με το ισχυρότερο πλήγμα να δέχονται όσα αμερικανικά νοικοκυριά συγκεντρώνουν ετήσιο εισόδημα από 50.000 έως 75.000 δολάρια.
Και όπως τονίζει το σχετικό ρεπορτάζ του
Fortune, τη ζήτηση εκτοξεύει διαρκώς και

η ένταξη της «γενιάς της χιλιετίας» στους
επίδοξους αγοραστές.
Ρεπορτάζ της ιστοσελίδας BusinessInsider
επικαλείται στοιχεία της βάσης δεδομένων
Redfin, σύμφωνα με τα οποία τον Ιανουάριο η μέση τιμή κατοικίας στις ΗΠΑ έφτασε τις 365.000 δολάρια καταγράφοντας
ιστορικό υψηλό ρεκόρ. Σημειωτέον
ότι μόλις τον Ιανουάριο του
2019, προτού εισβάλει η
πανδημία στις δυτικές
οικονομίες, η μέση τιμή
μιας κατοικίας στις
ΗΠΑ δεν υπερέβαινε
τις 285.000 δολάρια
. Στις αρχές Ιανουαρίου, 41% των κατοικιών
πουλήθηκαν σε τιμές
υψηλότερες από την αρχική
τιμή που ζήτησαν οι πωλητές,
ενώ πολλά σπίτια παραμένουν υποψήφια για πώληση μόλις για μία εβδομάδα,
αφού η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την
προσφορά.
Η ανεπάρκεια κατοικιών εξωθεί τους
επίδοξους αγοραστές σε εσπευσμένες
επιλογές και στη σχετική έρευνα του
BusinessInsider, το 82% των ερωτηθέντων αγοραστών κατοικιών δήλωσε πως
έχει μετανιώσει εν μέρει για την επιλογή
του και συνήθως αυτό αφορά τη βιασύνη
με την οποία αναγκάστηκε να αποφασίσει.
Οπως επισημαίνει το BusinessInsider, η
κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς, καθώς
οι εργολάβοι δεν βρίσκουν βασικές πρώτες ύλες για την ανέγερση κατοικιών όπως
η ξυλεία και ο χάλυβας που είναι σε έλλειψη. Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η
κατασκευή 5,24 εκατ. κατοικιών. Τα στοιχεία της Redfin φέρουν τη μέση τιμή μιας
κατοικίας στις ΗΠΑ να έχει αυξηθεί κατά
16% μέσα στους τελευταίους 12 μήνες
μέχρι τον Ιανουάριο, μήνα που ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών,
καθιστώντας απρόσιτες τις κατοικίες για

Αιτία,
η αύξηση της
ζήτησης και η
μεγάλη έλλειψη
σπιτιών

την πλειονότητα των Αμερικανών. Μιλώντας στο BusinessInsider, η Ντάριλ Φεϊργουέδερ, επικεφαλής των οικονομολόγων
της Redfin, απέδωσε την εκτόξευση των
τιμών στη μεγάλη ζήτηση που υπερβαίνει
σαφώς την προσφορά και τόνισε πως
«κερδισμένοι είναι οι έμπειροι αγοραστές
κατοικιών και οι επενδυτές».
Και στο μεταξύ, στοιχεία της Federal
Reserve φέρουν την αξία των ακινήτων
που ελέγχει το πλουσιότερο 1% των Αμερικανών να έχει αυξηθεί κατά 772% από
το 1989 έως σήμερα.
Σε ό,τι αφορά τη Γηραιά Ηπειρο, σχετικό
ρεπορτάζ του Bloomberg διαπιστώνει πως
το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι εξαιρετικά οξύ στην Ισλανδία, αλλά σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η αιτία δεν
είναι το υψηλό κόστος της ενέργειας ούτε
το έμφραγμα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
αλλά η «φούσκα» των τιμών των κατοικιών. Η «μεγάλη έλλειψη» ακινήτων εξωθεί
τις τιμές των κατοικιών σε πολύ ταχύτερη
άνοδο από εκείνη των μισθών, υπογραμμίζει ο Σνόρι Τζάκομπσον, ιδρυτής της συμβουλευτικής Jacobsson Capital, που προβλέπει πως «αν συνεχιστεί αυτή η τάση
θα δεχθεί πιέσεις η ισλανδική κορώνα και
θα κινδυνεύσει η οικονομική σταθερότητα
στη χώρα».
Οι μειώσεις των επιτοκίων που αποφάσισε η Τράπεζα της Ισλανδίας εν τω μέσω
της πανδημίας εκτόξευσαν τη ζήτηση και
οδήγησαν τις τιμές των κατοικιών στην
πρωτεύουσα Ρέικιαβικ σε άνοδο 18%
μέσα στο περασμένο έτος. Είχε προηγηθεί
σταθερή άνοδός τους όμως από τη χρηματοπιστωτική κρίση και μετά.
Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 και
μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι τιμές
των κατοικιών στη νησιωτική χώρα της βόρειας Ευρώπης εκτοξεύθηκαν κατά 150%,
καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε
όλη την Ευρώπη.
• Bloomberg, Wall Street Journal,
BusinessInsider, Fortune

επενδυτικά σχέδια στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της
υψηλής τεχνολογίας συνολικού ύψους 45,4 δισ. γουάν, ποσό αντίστοιχο
των 7 δισ. δολαρίων. Το ΔΝΤ, όμως, όπως και πολλοί διεθνείς οργανισμοί,
έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει πως είναι υπερβολική η εξάρτηση της
Κίνας από τις επενδύσεις σε έργα υποδομής και ακίνητα, με αποτέλεσμα
να έχει διαμορφώσει μια οικονομία με μεγάλες ανισορροπίες. Μολονότι αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο έχει επιτύχει να διασφαλίσει δεκαετίες
ραγδαίας ανάπτυξης, οι επικριτές του επισημαίνουν πως έχει ως παρενέργεια την υπερχρέωση της κινεζικής οικονομίας και την υπερβολική
εξάρτησή της από το χρέος. Η ιδιαιτερότητά της αυτή εγκυμονεί συνεχώς τον κίνδυνο μείζονος χρηματοπιστωτικής κρίσης και πλεονασματικής
παραγωγικής δυνατότητας, κάτι που έχει άλλωστε συμβεί στο παρελθόν
στις βιομηχανίες του χάλυβα και του άνθρακα.
Οι διεθνείς οργανισμοί συνιστούν επίσης στο Πεκίνο να καταβάλει προσπάθειες για να αυξηθεί το μερίδιο που αντιπροσωπεύει στην οικονομία η
κατανάλωση των νοικοκυριών ώστε να επαναφέρει την ισορροπία στην
οικονομία. Πράγματι, οι επενδύσεις στην Κίνα αντιπροσωπεύουν το 43%
του ΑΕΠ της και είναι από τα υψηλότερα αντίστοιχα ποσοστά ανάμεσα
στις μεγάλες οικονομίες. Την ίδια στιγμή, η ιδιωτική κατανάλωση αντιπροσωπεύει το 38%. Πάντως, ο Τζάστιν Γιφού Λιν, πρώην οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας που πέρυσι ήταν σύμβουλος του Κινέζου
προέδρου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «δεν υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία
που να επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι η κατανάλωση στηρίζει την ανάπτυξη». Ο ίδιος τονίζει μάλιστα πως το υψηλό επίπεδο επενδύσεων σε νέες
υποδομές και εξοπλισμό δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να
είναι πιο παραγωγικοί, ενώ αυξάνει τα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα
τελικά να ενισχύεται και η κατανάλωση.

Bloomberg

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Έρχονται εκατόν κατοικίες
στο παραλιακό μέτωπο Μαζωτού

Θεμελίωση του
Limassol Blu
Marine
της Leptos
Η σκυροδέτηση του θεμελίου του Πύργου 1 της ανάπτυξης Blu Marine στη
Λεμεσό ξεκίνησε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 14:00 και ολοκληρώθηκε
το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 18:00.
Πρόκειται για μια τιτάνια προσπάθεια με
τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 28 ώρες
συνεχούς σκυροδέτησης, 3 μονάδες
παραγωγής σκυροδέματος, 5 αντλίες
για τη τοποθέτηση του σκυροδέματος,
40 μπετονιέρες, 300 δοκιμές κύβων και
120 δοκιμές καθιζήσεων. Στο θεμέλιο
ύψους 3 μέτρων τοποθετήθηκαν συνολικά 3800 m3 σκυροδέματος και 1.100
τόνοι σιδήρου. Για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης εργασίας, εργάστηκαν
συνολικά 140 άτομα μέρα και νύχτα.
Η κατασκευή του Limassol Blu Marine
του Ομίλου Leptos, θα συμβάλει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία μέσω
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τόσο στον τομέα των κατασκευών
όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. To
Limassol Blu Marine έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και μεγάλο αριθμό αγοραστών
πολυτελών διαμερισμάτων καθώς στοχεύει να αναδείξει την περιοχή ως προνομιακή τοποθεσία για νέες κυπριακές
και ξένες εταιρείες που ασχολούνται
με την καινοτομία, την τεχνολογία, τη
χρηματοδότηση κλπ.
Το Limassol Blu Marine είναι μια ανάπτυξη διεθνών προτύπων πολλαπλών
χρήσεων, που βρίσκεται στη δυτική
ακτή και στην καρδιά της Λεμεσού, σε
μια περιοχή που γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Ένα ακμάζον
επιχειρηματικό κέντρο, και εν μέσω
μιας μεγάλης αστικής αναγέννησης που
έχει προγραμματιστεί από το Δήμο Λεμεσού, το Limassol Blu Marine βρίσκεται μπροστά από την Ακταία Οδό, μια
περιοχή που περιλαμβάνει τη Μαρίνα
Λεμεσού, το My Mall, το Dubai World
Cruise Terminal, ένα διεθνές γήπεδο
γκολφ και την κατασκευή του μεγαλύτερου ολοκληρωμένου θερέτρου καζίνο στην Ευρώπη.
Το Limassol Blu Marine παρουσιάζει
έναν μοναδικό προορισμό για κάθε
ανάγκη. Η ανάπτυξη αποτελείται από
ειδικά σχεδιασμένα γραφεία και πολυτελή διαμερίσματα που έχουν όλα
απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα.
Ο Όμιλος Leptos πρωτοπορεί στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών
για περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Όμιλος διατηρεί μια διεθνή παρουσία και
ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε
περισσότερες από 75 χώρες, δημιουργώντας έργα εξαιρετικής ποιότητας και
αισθητικής που αναβαθμίζουν τη ποιότητα ζωής και εργασίας.

Η

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ Αρχή, άναψε πράσινο φως
στην μετατροπή τεμαχίων σε ένα οικόπεδο 100
οικιστικών τεμαχίων και στην κατασκευή έργων
υποδομής, ιδιοκτησίας της εταιρείας YJ Cyprus
Group, στην κοινότητα Μαζωτού της επαρχίας Λάρνακας.
Eιδικότερα, το προτεινόμενο έργο αφορά μετατροπή τεμαχίων σε ένα οικόπεδο το οποίο θα αποτελείται από 100
οικιστικά τεμάχια και την κατασκευή έργων υποδομής (οδικό
δίκτυο, δίκτυο άρδευσης, δίκτυο ομβρίων, δίκτυο τηλεπικοινωνιών, δίκτυο ηλεκτροδότησης, χώρο πρασίνου, παραλιακό
πεζόδρομο και χώρους στάθμευσης).
Ο κύριος του έργου προτίθεται να ανεγείρει περίπου 100
οικίες και βιολογικό σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων
για εξυπηρέτηση των κατοικιών, με την προϋπόθεση ότι θα
εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες.
Τα τεμάχια εμπίπτουν σε Τουριστικές Ζώνες (Τ2α και Τ2ε) και
έχουν απόσταση 1 km από το όριο της οικιστικής ζώνης της
κοινότητας Μαζωτού και 1700 μέτρα από τον πυρήνα της
ίδιας κοινότητας. Τα τεμάχια καλλιεργούνται με σιτηρά ενώ
σε δύο τεμάχια (456 και 278) υφίσταται ελαιώνας.
Σε απόσταση 1 km από το προτεινόμενο έργο υπάρχουν κυρίως τουριστικές - οικιστικές αναπτύξεις.
Επίσης, η ευρύτερη περιοχή μελέτης σε ακτίνα 1 km εμπίπτει σε Πολεοδομικές Τουριστικές Ζώνες (Τ2α και Τ2ε), Ζώνη
Προστασίας – Αρχαιολογικοί Χώροι, χώροι φυσικής καλλονής,
προστατευόμενα τοπία, δάση, γεωμορφώματα, ποταμοί, γεωτρήσεις κλπ (Ζ1) και γεωργικές Ζώνες (Γ3). Σε απόσταση

1100 μέτρων στα ανατολικά υπάρχει πέρασμα πουλιών.
Τα τεμάχια έχουν συνολικό εμβαδό 87.823 τ.μ.
Οι χώροι του προτεινόμενου έργου και η έκταση που θα καταλαμβάνουν είναι οι πιο κάτω:
• Χώροι δημόσιου Πρασίνου: 8.269 τ.μ.
• Χώρος Κοινοτικού εξοπλισμού: 2.481τ.μ.
• Δημόσιοι δρόμοι: 2.897 τ.μ
• Δημόσιοι Πεζόδρομοι : 2.233 τ.μ.
• Σύνολο δημόσιων δρόμων και Πεζόδρομων: 5.130
τ.μ.

• Εμβαδό του υπό δημιουργία οικοπέδου: 71.738 τ.μ.
• Χώρος στάθμευσης εντός Δημόσιου Πρασίνου 835
τ.μ.
• Υποσταθμοί ΑΗΚ: 1 (8,5*4,5 m)
• Κατασκευή Χωμάτινου Καναλιού Ομβρίων για διατήρηση υφιστάμενου μη εγγεγραμμένου υδατορέματος, σύμφωνα με την Υδρολογική και Υδραυλική
Μελέτη. Το κανάλι για μήκος 190 μέτρων θα είναι
ανοικτό, ενώ θα είναι κλειστό κάτω από δρόμους
μήκους 65 μέτρων.

AKTEA RESIDENCES 3

Νέο έργο από τη Cybarco,
στην καρδιά της Λεμεσού
Η Cybarco, η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης πολυτελών
ακινήτων, έχει ξεκινήσει τις πωλήσεις και τις εργασίες
ανέγερσης του νέου της έργου Aktea Residences 3, που
αποτελεί συνέχεια της σειράς των boutique πολυκατοικιών
που αναπτύσσει σε κεντρικά σημεία της Λεμεσού. Αποτελείται από δυο κτίρια με 29 διαμερίσματα ενός, δύο, τριών

υπνοδωματίων και ενός ρετιρέ, εκ των οποίων τα έξι έχουν
ήδη πωληθεί. Οι τιμές των διαμερισμάτων ξεκινούν από
€320,000. Το Aktea Residences 3 βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία κοντά στο The Oval, σε απόσταση αναπνοής
από την ακτή της Λεμεσού και τα παραλιακά της εστιατόρια και μπαράκια.

H Cyfield
παρέδωσε
τους τίτλους
ιδιοκτησίας του
City Home 95
ΈΧΟΥΝ εκδοθεί και παραδοθεί στους
ιδιοκτήτες οι τίτλοι της πολυκατοικίας
City Home 95, που ανέγειρε η Cyfield.
Η πολυκατοικία βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία, στην οδό Ρήγα Φεραίου (παράλληλα με τη λεωφόρο Κένεντυ και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ευελιξία και ψηφιοποίηση στις τράπεζες
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της Ελληνικής
Τράπεζας συμπεριλαμβάνεται το ανανεωμένο «Hellenic Bank
mobile app», στο οποίο οι χρήστες ξεπερνούν τους 200.000.
Η σύνδεση στον λογαριασμό αλλά και ταυτοποίηση πραγματοποιείται βιομετρικά και το «Contact Pay» κάνει τις καθημερινές συναλλαγές τόσο απλές όσο η αποστολή ενός μηνύματος,
καθώς ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ή να λάβει χρήματα

από και προς τις αποθηκευμένες επαφές του κινητού του,
από και προς λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας. Προσφέρεται επίσης, η δυνατότητα να μεταφέρουν δωρεάν μέχρι
1.000 ευρώ σε χώρες της Ευρώπης (SEPA), η ανακτήσουν του
ΡΙΝ του ή η προσωρινή παγοποίηση της κάρτας, η παραγγελία βιβλιάριων επιταγών, η αίτηση για δημιουργία λογαριασμού,
δανείων και ασφαλιστικών προϊόντων, κ.ά.

κάθετα με τη λεωφόρο Νίκης).
Είναι

μια

μοντέρνα

πολυκατοικία

αποτελούμενη από 8 διαμερίσματα,
ιδανική για άτομα που επιθυμούν να
ζουν στο κέντρο της πόλης, αλλά σε
ήσυχη περιοχή.
Κοντά στην πολυκατοικία βρίσκονται
σχολεία, καταστήματα υπηρεσίες,
ενώ υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς
όλα τα σημεία της Λευκωσίας.
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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, κτήριο, 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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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €6,000 Έγκωμη
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#20780
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€3,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21895
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#24949
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30394
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€2,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33334
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34555
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,700
Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38301
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,000 Στρόβολος
ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#25868
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000
Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21951
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900
Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27298
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €8,000
Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35986
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,300
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19305

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€2,000 Έγκωμη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37611

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,500 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29063

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,900 Τσέρι
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17247

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700
Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31440

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29005
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,500 Λακατάμεια
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16806
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41153
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €6,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18812
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,000 Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19313
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €8,000 Έγκωμη
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26564
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500
Άγιος Δομέτιος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31367
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €1,500 Λυθροδόντας Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38112
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17896
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29557
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,800
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27573
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €3,000 Κλήρου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16729
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €6,000 Δευτερά
Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#36575

VILANOS REAL ESTATE AGENTS LTD
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟ €400
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €4,000 Γέρι ιδιωτική
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35957
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι €4,000 Λευκωσία 21
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30595
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή
Κάτω Αμίαντος, 2 υπν., 90τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο,1 σαλόνι, 1 κουζίνα, τζάκι, wc, €160,000,
Code:1241373. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πελένδρι, 2 υπν. 80τ/μ κ/χ, 902τ/μ γη, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, εντοιχισμένα, ηλ.συσκευές,
€120,000,Code:851151.25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Κ.
Πλάτρες ανεξάρτητη, 2 υπν.,100τ/μ κ/χ, 81
τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ.συσκευές,
βεράντα, 2 wc, €145,000, Code:1182597.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή
Αγία Φύλα στη Λεμεσό, 2υπν., διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, 1 μπάνιο, ντουζ, a/c, παρκινγκ,2 wc,
ηλεκτρικές συσκευές €1600. Code:1312156,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κ.Πολεμίδια,
2υπν., επιπλωμένη, διαθέτει, σαλόνι, κουζίνα,a/c, μπάνιο,2wc, ηλεκτρικές συσκευές,
πάρκινγκ, €1300. Code: 1283122. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 3 υπν., στη περιοχή
Ύψωνας, Λεμεσός, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ανεξάρτητη, 1 μπάνιο, 2 wc, παρκινγκ,
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1,200.
Code: 1204342, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estates Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Επιπλωμένη 3υπν., στη
περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, a/c,
ηλεκτρικές συσκευές,2 βεράντες, €2000.
Code: 1318334. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estates Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή
Αγία Φύλα, 3υπν., 1 επίπεδα, σαλόνι, κουζίνα,
1 wc, full a/c, 1 μπάνιο, καλυμμένα παρκινγκ,
αποθήκη. €1,700. Code:1312911, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (πολυτελές) στην περιοχή
Εκάλη, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα ενιαία, 2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συσκευές, 2 parking, κήπος, βεράντα, full a/c, €2000.
Code: 1312166, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, 3υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, 2 επίπεδα, 2 wc, μπάνιο, ηλεκτρικές
συσκευές, €1050 Code:1289346. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία, στη περιοχή Τριμίκλινη,
3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές,
αποθήκη, 3 wc, a/c,c/h, πάρκινγκ, €1000.
Code:1306255, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (ανώγειος) στη περιοχή Κάτω Πολεμίδια, 3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι, πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη,
3wc, 1 μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1600.
Code:1308233, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€1,200 Μονή κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39886
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40128
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800
Παρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19708
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26437
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26438

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΡΟ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ- INTERNET
Τηλ. 25 77 11 88, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο-

Μονιάτης 4υπν, 130 τ/μ κ/χ, 357τ/μ γη, 2 σαλόνια, 2 επίπεδο, 2 κουζίνες, τζάκι, αποθήκη, 2wc, 2 μπάνια, 3 βεράντες, παρκινγκ, τίτλο €195,000, Code: 883467
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

www.vilanosproperties.com.cy

www.vilanosproperties.com.cy

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό
Λεμεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38689
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€3,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα,
κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#35510
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17567
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18627
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27955
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €700 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#292
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800
Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41267
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700
Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41296
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700
Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41294

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31260
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31262
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31263
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40027
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €530 Στρόβολος 3
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41099
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €630 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41245
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €580 Έγκωμη
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41273
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €600 Λευκωσία 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41331
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €630 Στρόβολος
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41354
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16441
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
ημι-υπόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16670
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17135
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλαντζιά 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#17465
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα
€550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18044

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Αγλαντζιά
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18814

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλαντζιά 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35868

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €2,000 Παλλουριώτισσα 6 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40681

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €580 Στρόβολος 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18832

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €950 Στρόβολος
7 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37835

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
2 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18842

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Έγκωμη 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38356

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €900 Αγλαντζιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41066

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18926

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Αγλαντζιά 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022
ΑΑ505/ Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19359
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Αγλαντζιά
2 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19466
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Στρόβολος 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40114

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €670 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40115
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €700 0 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40437

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €800 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39395

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Άγιος Δομέτιος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40442

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €800 Λευκωσία
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. &
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38664

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Έγκωμη
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41098

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €620 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39466

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €850 Στρόβολος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41242

Nobody knows REAL ESTATE like us!
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤA–ΑΠΟΘΗΚΕΣ–ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
1. Γραφείο Γλάδστωνος 274τ/μ κ/χ,αποθήκη,5 γραφεία, κουζίνα I.D 852588 €1400
2. Γραφείο Αγ.Φύλα 180τ/μ κ/χ, 5 γραφεία,reception,Α/C, wc I.D 853420 €3000
3. Γραφείο Αγ.Αθανάσιος 464 τ/μ κ/χ, 7parking. wc, a/c, κουζίνα. I.D799395 €9300
4. Γραφείο Βιομ.Αγ.Αθανασίου 150τ/μ κ/χ, full a/c, 3 γραφεία, 1 wc I.D 10500 €1500
5. Γραφείο Λ.Μακεδονίας 160τ/μ κ/χ,2 parking,5 γραφεία,1 κουζίνα I.D851933 €2000
6.Γραφείο Αγ.Φύλα 100τ/μ κ/χ,7 γραφεία.2 επίπεδα, wc, κουζίνα, Ι.D808649 €2000
7. Γραφείο Εναέριος 265τ/μ, κ/χ, wc, αποθήκη, κουζίνα I.D 8857 €2500
8. Γραφείο Αγ.Νικόλαος 250τ/μ κ/χ,parking, wc I.D9746 €2500
9.Γραφείο Κ.Λεμεσός 517τμ κ/χ, w/c, κουζίνα, parking I.D11306 €3000
10. Γραφείο Λινόπετρα 218 τ/μ κ/χ, wc, reception, κουζίνα I.D10081 €3300
11. Γραφείο Μέσα Γειτονιά 327 τ/μ κ/χ,2 wc, κουζίνα, parking I.D 9331 €3900
12. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 180τ/μ κ/χ, a/c, parking, wc, αποθήκη, I.D 795891 €1200
13. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 260τ/μ κ/χ,πατάρι, wc,κουζίνα, I.D 795892 €2200
14. Κατάστημα Λεμεσός 100τ/μ, 2 wc,1 επίπεδο, κουζίνα I.D 853335 €1000
15. Κατάστημα Γλάδστωνος 18τ/μ, με 1 wc, κουζίνα,1 επίπεδο I.D 852072 €1200
16. Κατάστημα Ομονοίας 150τ/μ, wc ,1 επίπεδο, κουζίνα I.D 851906 €1300
17. Αποθήκη Τσίρειο, 400 τ/μ κ/χ, wc, κουζίνα, I.D 796863 €1000
18 . Αποθήκη Μονοβόλικος 350τ/μ κ/χ,.τριφασικό ρεύμα ,wc, κουζίναI.D9281€750
19. Αποθήκη Βιομ.περ.Αγ.Αθανασίου 750τ/μ, wc, parking I.D9257 €3200
20. Αποθήκη Ζακάκι 405τ/μκ/χ,πάρκινγκ I.D 10726 €1800
21. Αποθήκη Βιομ.περιοχή Αγ.Συλάς 1500τ/μ κ/χώρος για parking, I.D9283 €5000
22. Αποθήκη Άγ. Αθανασίος 1000τ/μ κ/χ,3 γραφεία, κουζίνα, 2 wc, I.D 801345 €5,500
23. Αποθήκη Λιμάνι 360τ/μ κ/χ, με reception,γραφείο, 1, wc, I.D 808008 €1200
24. Αποθήκη Αγ.Συλάς, 300τ/μ κ/χ, 1 κουζίνα,1 επίπεδο 1 wc, I.D9279 € 1000
25. Αποθήκη Oμονοίας 850τ/μ κ/χ, 1 wc, τριφασικό ρεύμα, I.D 9292 €2500
26. Αποθήκη Aγ.Αθανασίου 500τ/μ κ/χ, τριφ., ρεύμα, 2 wc, κουζίνα I.D 7796 €2,200
27. Αποθήκη Παλόδια 380τ/μ κ/χ,2676 οικόπεδο+γραφείο, ραμπα εκφορτωσης €1100
28. Αποθήκη Βιομ. Αγ. Αθανασίου,750τ/μ κ/χ, 1 γραφείο, 2 wc, I.D7797 €3300
29 Κτίριο Ζακάκι, 625 τ/μ κ/χ 3 levels ,φωτιστικά, I.D811205 €10,000
30. Κτίριο Πολεμίδια 205τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, reception5 γραφεία, I.D795894 €1,800
31. Κτίριο Βιομ. Αγ.Αθανασίου1500τμ,(1300τμ ισόγειο. + 200μ πατ) I.D 1500 €7500
32. Κτίριο πλησίον Λιμάνι 470τ/μ κ/χ, 3 ορόφοι I.D4197 €5100

Τηλ: 25 77 11 88 Λεμεσός
Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Website: www.vilanosproperties.com.cy
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €680 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41255
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος
3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41358
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €950 Έγκωμη 2
όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#292
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Στρόβολος
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16295
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος
3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35759

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας
Φυλάξεως, (δωμάτιο)., πλήρως επιπλωμένο,
ίντερνετ, A/C, συμπεριλαμβάνει νερό, ρεύμα και κοινόχρηστα από €400 CODE:5997
/ 836809, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή
Μέσα Γειτονια, 1υπν, κουζίνα, 1 wc, μπάνιο, παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, €900.
CODE:1263751, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν, διαθέτει
κουζίνα, σαλόνι, 2 μπάνια, 2 wc, ηλεκτρικές
συσκευές, €1350. Code:1318361, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην περιοχή Γερμασόγεια 2υπν. Επιπλωμένο, διαθέτει κουζίνα,
σαλόνι, μπάνιο, 1wc, καλυμμένο παρκινγκ,
ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1000. Code:
1312148. 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή
Καθολική 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
2 wc, 1 μπάνια, a/c, ηλ.συσκευές, €900.
Code:1307194, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Τσιρείου 2υπν, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, 1 μπάνιο, a/c, €1200 . Code:1292165, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Νεάπολη 2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, αποθήκη, wc, μπάνιο, a/c, παρκινγκ,
ηλεκτρικές συσκευές, €2000. Code:1307085,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη, a/c,
€1,200. Code:879750, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Κάτω
Πολεμίδια,2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, κοινό πάρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές,
a/c, €1000. Code:1281926, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην Αγία Ζώνη,
3υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρκινγκ,
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1500.
Code:1317168, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,300
Πολεμίδια Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €1,200 Γερμασόγεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ. διαμ. €1,000 Μουτταγιάκα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Πύλα ισόγειο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35509
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#31014
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38595
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,200 Λάρνακα 5 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35429

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35430

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €2,000 Λεμεσός
ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35424

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €6,500
Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35420

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39391
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100
Παραλίμνι 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Α δ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#9026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Λεμεσός 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39887
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40015
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,500 Άγιος Αθανάσιος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40072
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα Γειτονιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38190
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολεμίδια Κάτω
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €4,000 Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35418
3 υ/δ διαμ. €3,500 Γερμασόγεια 4 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,200 Λάρνακα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35754
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Τερσεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16238

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Λεωφ.
Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €700
Code: 1305569. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο
Λεμεσού, 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, παρκινγκ,
κουζίνα, 2 wc, a/c €1,400 Code:1314410.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο
Λεμεσού 140τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, parking, κουζίνα,
αποθήκη, 5 wc, €1,500 Code:1278903.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Μονοβόλικος,1427 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα,
€6500 Code:1282965. Τηλ.25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Λιμάνι,
703τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα,
€3000, Code:1112085. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Αγία
Φύλα,160τμ κ/χ, Υπόγειο, 2wc, κουζίνα, a/c,
parking, €480 Code:1261931. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39391

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#15443

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Ναάφη,
131τ/μ κ/χ ,κουζίνα, πάρκινγκ, wc, €1,900.
Code: 1286425. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγίας Ζώνης 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2
wc, €1,200 Code: 1282805, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος
Σπυρίδωνας 250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, 8 διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 parking,
κουζίνα, αποθήκη, 5 wc, €4,000 Code:93606.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#38599

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ βιομηχανικό τεμάχιο 6261

τ.μ. στον Άγιο Σύλα στον Ύψωνα. Ζώνη
Βα4, ΣΔ90%, ΣΚ60%, με εγγεγραμμένο
δημόσιο δρόμο. Τιμή πώλησης: €150000
τη σκάλα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο
σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο
Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E
Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000
Έγκωμη 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιανεξάρτητη κατοικία 3 υπνοδωματίων κοντά στη οδο Περικλέους στο Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα με κήπο και
καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τιμή 215,000.
Α 103502. FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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/real-estate-development/housesvillas/limni-luxury-houses/limni-40-41house-1/

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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/real-estatedevelopment/houses-villas/limni-luxuryhouses/limni-5/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
σε ¾ 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/real-estatedevelopment/houses-villas/alexandroupolihouses/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού
€415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38586
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €480,000
Λευκωσία 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38475
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€75,000 Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#37220
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €125,000
Πέρα Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#30403
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €45,000
Μιτσερό κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38561
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€98,000 Παλαιομέτοχο 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39672
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €155,000
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31722
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα
€200,000 Αγλαντζιά a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#26153
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €255,000 Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27602
2 ΠΩΛΕΙΤΑΙ υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27598
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €81,000
Τεμβριά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39673
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€111,500 Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40813

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €115,000
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31718

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €295,000
Ευρύχου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30415

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€175,000 Στρόβολος κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €299,000
Ψιμολόφου πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#21185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €201,600 Γέρι κήπο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40402

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€300,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#18913

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €220,000
Δάλι Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17273
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €225,000 Τσέρι κήπο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €345,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33555
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €360,000
Αγία Βαρβάρα κήπο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17908

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€230,000 Αγλαντζιά συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ, 22452040
www.21finder.com Ν#28026
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €235,000 Λακατάμεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39741
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€239,000 Τσέρι κήπο, a/c πρύ νοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Ρ γγ.& Ρ δ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21885
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €239,000 Κοκκινοτριμιθιά κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39550
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Καϊμακλί κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30674
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Καϊμακλί a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32166

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31681
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€370,000 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35206
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €580,000 Έγκωμη a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26158
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €590,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32666
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €113,000 Παλαιομέτοχο καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€125,000 Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29772

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €240,000 Δάλι 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37049

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000
Έγκωμη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18085

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€259,000 Λακατάμεια 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41371

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Στρόβολος
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#26202

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €279,000
Λακατάμεια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39409

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €470,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27568

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39043
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000
Κλήρου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ξενόνας σπιτιού €600,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27574
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#34950

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €300,000 Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36127

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000
Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33712

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000
Τσέρι κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#27588

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#25562

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €380,000
Παλλουριώτισσα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21546

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €380,000
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34255
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €385,000 Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16546
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Άγιος Δομέτιος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Μάμμαρη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/ Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40550
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40930
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#36401
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €283,000
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40929
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €290,000 Παλλουριώτισσα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26307
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €900,000
Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#33604
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,150,000
Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29766
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c, πρόνοια
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16024
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €340,000
Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#21785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Μέσα Γειτονιά, 4υπν., 240 τμ κ/χ,279 τμ γη, με τίτλο, ηλ. συσκευές, κουζίνα ανεξάρτητη, κήπος, 2 wc, μπάνιο, a/c €380,000-Code: 977139 Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €420,000 Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19350

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33790

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30817

Τηλ: 25771188 Λεμεσός

Πανιώτης (Γερμασόγεια) 589τ/μ, 80% Σ/Δ, γωνιακό, τίτλος €300,000
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Μονιάτης 1338 τ/μ, 30%Σ/Δ, ζώνη οικιστική, εφάπτεται εγγ. δρόμου, τίτλο €140,000Code: 822156 Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ:25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Λατσιά κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#25601
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Αγλαντζιά Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#32350
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,900,000 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29063
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €4,500,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#24641

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,500,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31099

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €400,000
Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38404

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ /δ σπίτι €170,000 Ψιμολόφου Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26155

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι €1,450,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39993

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Νικητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31281

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€86,000 Απεσιά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €450,000 Λευκωσία 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34512
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€550,000 Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30612

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€150,000 Λόφου 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40061

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#14607
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,100,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#21795
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900,000
Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37203
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000
Πέρα Ορεινής κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#25853
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€325,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#37272
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €750,000 Τσέρι 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37316

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο
Χωριό Παρεκκλησιά Λεμεσός (κωδ 2-507).
Όμορφη και ανεξάρτητη υπο κατασκευή οικία
3 υπνοδωματίων στο χωριό Παρεκκλησιά στην
Λεμεσό. Η οικία θα προσφέρει 3 επίπεδα με
υπόστεγο στον χώρο της αυλής, με συνολικό
εσωτερικό χώρο τα 208τ.μ και 30τ.μ Βεράντες.
Το μέγεθος του οικοπέδου είναι 425τ.μ και διατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό
κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί με πλήρη
θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α.
330.000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties Ltd,
Τηλ. 99355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 υπνοδωμάτια προς πώληση στα Κάτω Πολεμίδια
Λεμεσός. (κωδ 2-499)
Υπο κατασκευή ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4
υπνοδωμάτια προς πώληση σε μια ήσυχη περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός. Το έργο
πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα και διατίθεται η
επιλογή να τροποποιηθούν τα σχέδια εσωτερικά σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η οικία
διαθέτει εσωτερικό χώρο τα 175 τ.μ και μπορεί να επεκταθεί έως τα 195 τ.μ. Το μέγεθος
οικοπέδου είναι ενδεικτικά 220 τ.μ. Εξαιρετική
ποιότητα κατασκευής με ενεργειακή κλάση Α.
Θα προσφέρεται πλήρως θερμομόνωση και
Φωτοβολταϊκό σύστημα 3 KW. 335,000+ΦΠΑ,
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99 355005

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€172,000 Αγρός κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#28727
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€89,000 Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#37506
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000
Μανδριά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. Αρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37766
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€300,000 Μέσα Γειτονιά Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40230
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λιμνάτης κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34740
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000
Κορφή ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29841
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€800,000 Μέσα Γειτονιά συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26578
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€1,500,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39265
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€600,000 Μέσα Γειτονιά a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#28299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€5,500,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα,
κήπο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35431
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€660,000 Σαϊττάς κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#33238
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€1,200,000 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37496
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €315,000
Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#31940

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία Πετρόκτιστη 1υπν., 46τμ
κ/χ, στη περιοχή Αγία Φύλα, κουζίνα, μπάνιο, τίτλος, €195.000. Code:1304967.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Φασούλα, ενωμένη, 140 τμ κ/χ, 234 τμ οικοπέδου, 2 επίπεδα, ξεχωριστή κουζίνα, wc,
a/c, μπάνιο, αποθήκη, τίτλο, €295.000
Code:1289311,
25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 2υπν., στη περιοχή Μονάγρι,100τμ κ/χ, 73τμ οικοπέδου, διαθέτει
1 σαλόνι, κουζίνα, 2wc, 1 μπάνιο, κήπος,
€180.000, Code:1242081, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Παλώδια,NEW,υπό-ανέγερση ,ανεξάρτητη, 155τμ
κ/χ, 222 τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, ηλ.
συσκευές, 3 wc,2 μπάνια, κουζίνα, πρόνοια
A/C, αποθήκη, κήπος, €290.000+ΦΠΑ ,
Code:1228915. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Εκάλη,
NEW, Υπο-ανέγερση 160 τμ κ/χ, 200τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 3
wc, πρόνοια για a/c και c/h, €365.000+ΦΠΑ,
Code:1204417. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία, 3υπν., στη περιοχή Παλώδια,
NEW, Υπο-ανέγερση,155 τμ κ/χ, 222τμ οικόπεδο, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια,
3 wc, πρόνοιες για a/c και c/h. €290,000+ΦΠΑ,
Code:1228913. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 180 τμ κ/χ, 706τμ οικόπεδο, πέτρινη, σε 1 επίπεδο, στη περιοχή
Αγία Φύλα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μπάνιο, wc, βεράντα, τίτλο €300.000,
Code:826722. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 260τμ κ/χ, 567 τμ οικόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα ,2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα, πισίνα, 2
μπάνια, πλυσταριό, 3 wc, a/c & c/h, €400.000,
Code:827809. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.,γωνιακή στη περιοχή
Εκάλη, 159 τμ κ/χ, 160 τμ οικοπέδου, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα ενιαία, κήπο, 3wc, 2
μπάνια, πρόνοια για a/c & c/h,βεράντα, καλ.
Παρκινγκ €279.000+ΦΠΑ ,Code:915041.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3 υπν., στη περιοχή Παρεκλησιά, καινούργια υπο-ανέγερση, 137τμ
κ/χ, 440τμ οικοπέδου, 2 επίπεδα, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, αποθήκη, 2 wc,
πρόνοια για a/c & c/h, €390,000+ΦΠΑ.
Code:1321942, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.(Ημιτελής), Καινούργια
στο χωριό Αψιού 115τμ κ/χ, 610τμ οικοπέδου,
2 wc, αποθήκη βεράντα 44τμ. ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, πρόνοια για a/c και c/h, €170,000.
Code:983934, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Περβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#34023

Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €400,000 Πύλα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €543,240
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, Η/Θ, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17637
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000
Τερσεφάνου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27367
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€225,000 Μενεού κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39330
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €160,000
Τερσεφάνου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39613
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €50,000 Αγίοι Βαβατσινίας κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39743

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 240 τμ κ/χ, 279 τμ οικόπεδο, στη περιοχή Μέσα Γειτονιά, γωνιακή,
ανεξάρτητη, ηλ. Συσκευές, δωμάτιο υπηρεσίας, 2 επίπεδα διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 3 wc,
a/c, 2 μπάνια, καλυμμένα πάρκινγκ, €380,000, Code:977139.
Τηλ: 25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €175,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27929
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €185,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34785
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€199,000 Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41348

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικία 2υπν.,στην περιοχή Καθολική 127τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, 1 μπάνιο, 1 wc, βεράντες, a/c, ηλ.
Συσκευές, τίτλος, €315,000, Code:1285288.
Τηλ:25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €215,000 Λειβάδια
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40317
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €235,000
Αραδίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#32554
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27553
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Ορόκλινη a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#21888
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Πύλα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30872
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €254,950
Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18491
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €260,000 Ζύγι κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36770
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €280,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27528
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20794
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €375,000
Ορόκλινη κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Find er Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ 1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17867
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000
Αραδίππου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37145
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €525,000 Πύλα κήπο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41291
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €580,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#35545
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000
Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40667

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτη το σπίτι €1,100,000
Μοσφιλωτή a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#24964

κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΡ 505/Ε
Ρ Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21462

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000
Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040
www.21finder.com Ν#38901

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Κίτι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000
Ορόκλινη 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39881
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €260,000 Αραδίππου
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36737
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26734
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €250,000 Τερσεφάνου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39420
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33551
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €2,500
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27791
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €1,250 Μενεού
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36120
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Λειβάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38280
4 υ/δ σπίτι €1,500 Ψευδάς κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40638
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €599,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#26928

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31127

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €860,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#28910

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30970
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €4,200 Ορόκλινη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39661

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,522,900 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#28876

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Πέρα
Χωριό - Νήσου 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40512

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,018,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16136

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος
3 όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32501

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική
πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση περπατήματος από τη θάλασσα και της παγκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τριάδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά περπάτημα από τη θάλασσα και πισίνα, €470,000
+ ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά,
μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα, με πισίνα
σε ήσυχη τοποθεσία, €375,000 Ref. 1734 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €220,000 Στρόβολος
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €95,000 Έγκωμη 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#292
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €114,000 Λευκωσία
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40413
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €118,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41151
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €130,000 Στρ όβολος
3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40352
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λακατάμεια
1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16027
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λακατάμεια
ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24795
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40960
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38603
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Άγιος Δομέτιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39249

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €89,000 Τσέρι 1 όροφο, a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Lt! d Εγγ..& Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19664

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40778

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €95,000 Καϊμακλί 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#20715

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40780

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €100,000 Τσέρι 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37825
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €107,000 Λατσιά 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16734
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Καϊμακλί 4
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33009
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €115,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40706
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €117,000 Έγκωμη 1
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19384
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €123,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40392

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39687
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40480
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €160,000 Λακατάμεια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39593
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος ισόγειο, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26672
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος
ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38787
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λακατάμεια 2
όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €290,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €178,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €319,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35255

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €180,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40284

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €175,000 Δάλι 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37331

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο κάτω εξαιρετικό διαμέρισμα
κοντά στο Σατιρικό θέατρο 3 υπνοδωματίων. Τιμή €243.000. Κωδικός A-114679 FOX
Smart Estate Agency Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel:
+357 22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €160,000 Λευκωσία
5 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21978
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €163,000 Έγκωμη 2
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27118
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26554
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €165,000 Λατσιά 4 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39254
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €175,000 Στρόβολος
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37539
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €190,000 Δάλι Κωνστάντια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40806
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €192,500 Λακατάμεια 1
όροφο, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41302
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €215,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
ΕΡ γ.& ΑΡ /χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39600
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €219,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41110
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €235,000 Αγλαντζιά 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €254,100 Στρόβολος
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39532
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €259,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν #38388

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €310,000
Έγκωμη 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39809
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ρετιρέ διαμ. €190,000
Αγλαντζιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37270
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €300,000 Άγιος Δομέτιος 2 όροφο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505 /Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#32942
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €490,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36485

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 36τμ κ/χ,
στην περιοχή Πέτρου και Παύλου, a/c, αποθήκη, μπάνιο wc,τίτλο €115.000 Code:797954,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 45τμ κ/χ,
στην περιοχή Δικαστήρια, διαθέτει κουζίνα, ντους, μπάνιο, a/c, c/h, €100,000,
Code:10989, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν., 75τμ κ/χ, στη περιοχή Αγιος Τύχωνας, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
wc, μπάνιο, a/c & c/h, παρκινγκ, €225.000,
Code:1280315. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50τμ κ/χ, στη
περιοχή Κάτω Πολεμίδια NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει σαλόνι, μπάνιο, πρόνοια για a/c &
c/h, κουζίνα ενιαία, παρκινγκ, €150.000+ΦΠΑ
Code:1255299, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50 τμ κ/χ, στη περιοχή Άγιος Ιωάννης, NEW, Υπο-ανέγερση ,διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, wc, πρόνοια για
a/c & c/h,παρκινγκ, αποθήκη, €150.000+ΦΠΑ
Code:1252985, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 90τμ κ/χ, στην
περιοχή Πάνθεα, καινούργιο, Υπο-ανέγερση, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, πρόνοια
για a/c & c/h, αποθήκη, παρκινγκ, τίτλος,
€305.000+ΦΠΑ, Code:1320373, 25771188,

Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 99τμ κ/χ, στη
περιοχή Μέσα Γειτονιά, καινούργιο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, a/c, μπάνιο, wc, μεγάλη
βεράντα €310.000+ΦΠΑ, Code: 1316764,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν.,77 τμ κ/χ, στην
περιοχή Κάτω Πολεμίδια, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, βεράντα, παρκινγκ, αποθήκη, τίτλος,
€160.000, Code:1322343. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 105τμ κ/χ, στη
περιοχή Λεωφ. Νίκου Παττίχη, διαθέτει σαλόνι, shutter, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2wc, 2 παρκινγκ
τίτλος €190.000, Code:935470. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 119 τμ κ/χ, περιοχή Γερμασόγεια, καινούργιο, διαθέτει κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, ντούζ, 2 wc,πάρκινγκ, αποθήκη,€330.000, Code: 1313228, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 97τμ κ/χ, στη
περιοχή Εκάλη, NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει
σαλόνι, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, αποθήκη,
ντούζ, παρκινγκ, αποθήκη, €250.000+ΦΠΑ,
Code:1251586. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα, 4 υπν. 178 τμ κ/χ, στη
περιοχή Αγ.Φυλάξεως, καινούργιο, πρόνοια
a/c και c/h, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 2
wc, εντοιχισμένα, μεγάλες βεράντες παρκινγκ,
€320.000+ΦΠΑ. Code:935482. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφο-Διαμέρισμα 3υπν., 192 τμ
κ/χ, στη περιοχή Εκάλη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,2 μπάνια, θέα, 2 wc, εντοιχισμένα, a/c,
παρκινγκ, τίτλο, €320.000, Code:1105306.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μοντέρνο υπό κατασκευή πολυτελές Ρετιρέ 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια
ήσυχη περιοχή της Εκάλης στην Λεμεσό. Το
Ρετιρέ θα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, με το κυρίως να προσφέρει En-Suite. Στο ρετιρέ θα
υπάρχουν σύνολο 3 αποχωρητήρια. Διαθέτει
ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους 97τ.μ και
μια μεγάλη βεράντα 27τ.μ. με θέα. Το συγκεκριμένο ρετιρέ θα έχει επίσης ιδιωτικό Roof
garden 55τ.μ στην ταράτσα, με απεριόριστη
θέα πόλης και θάλασσας. Υπάρχει αποθήκη
4τ.μ και ένας καλυμμένος χώρος στάθμευσης.
Η ενεργειακή κλάση είναι Α. €270,000+ΦΠΑ,
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €99,000
Λεμεσός 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39256
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 1
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35114

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Λεμεσός (Κλονάρι - Κελλάκι) 121 σκάλες, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, τίτλο,
€300,000 Code:5679&854047. Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39176
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς 1
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/ χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35113
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39178
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €115,000 Αρακαπάς 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35115
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35117
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς
ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
L td Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39179
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €430,000 Γερμασόγεια
ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39549

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Τερσεφάνου 2
όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40379
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €79,000 Ορόκλινη
1 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39398

2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λειβάδια 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41326
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#27379
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40141
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Αραδίππου
ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40544
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €150,000 Λειβάδια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40876
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λάρνακα
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40934
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €199,000
Πύλα 1 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24694
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €225,000 Λάρνακα
ισόγειο, κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#32151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €136,000 Λάρνακα
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36204

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη
2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#22006

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/ δ διαμ. €60,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40364

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €100,000 Αλεθρικό
ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39464

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια
Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#36989

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €105,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €78,000 Λάρνακα 3
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32396

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €115,000 Λάρνακα
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39462

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Λάρνακα 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#32074

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €150,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40657

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €109,000 Λάρνακα 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40220

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €158,000 Αραδίππου ισόγειο, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#18023
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €195,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39839

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 Περιβόλια Λάρνακα 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#22173

Τηλ:25771188 Λεμεσός

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €128,000 Τερσεφάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39888

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €135,000 Αραδίππου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμίδεια
ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#20745
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 3
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
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Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29324
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €380,000 Ορόκλινη
5 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#21922
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη
ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26093
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €26,000
Τερσεφάνου 1 όροφο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40167
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €59,000 Κίτι
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40429

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Έμπα ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27632
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Πόλη
Χρυσοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27630
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €130,000 Γεροσκήπου 3 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27633
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 Πάφος
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27650

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ.
βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές. Τιμή €198.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή
Κάππαρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική
αυλή, κοινόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και
γήπεδο τέννις, €159,000 Ref. 2438 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγίας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά
από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με βεράντα και δίπλα από όλες
τις απαραίτητες ανέσεις, €115,000 Ref.
2558 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα
2 ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel:
+357 22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση με
μεγάλη βεράντα, €155,000 Ref. 2347 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, 200μ από τον κυκληκό κύμβο
της Αγίας Τριάδας, με βεράντα και κοινόχρηστη πισίνα, €68,000 Ref. 2672 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό
χωράφι στη Δευτερά 2346τ.μ. στο δρόμο του Grammar School, με συντελεστή
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων.
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με κήπο δώματος που έχει
θέα θάλασσα, 5 λεπτά οδήγημα από τη
θάλασσα, €185,000 Ref. 655 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Λακατάμια 566τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 100% και δυνατότητα
3 ορόφων 13,5 μέτρων. 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά
περπάτημα από τη θάλασσα, 5 λεπτά
από τη καινούργια μαρίνα του Πρωταρά,
€235,000 Ref. 895 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 2855τ.μ. στο
Παλιομέτοχο κοντά στο Β’ Δημοτικό σχολείο, με συντελεστή δόμησης 60% και
δυνατότητα 2 ορόφων 8,5 μέτρων. Τιμή
€136.500. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση περπατήματος από τη θάλασσα και της
παγκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας
του Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά
περπάτημα από τη θάλασσα και πισίνα,
€470,000 + ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά, μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα,
με πισίνα σε ήσυχη τοποθεσία, €375,000
Ref. 1734 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ.
και αυλή κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή
€174.000 το καθένα. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.
σε εμπορικό κτήριο σε μία από τις πιο
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας.
Τιμή €161.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό τεμάχιο 33.782τ.μ.
στο Καλό Χωριό Ορεινής. Τιμή €235.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτηνοτροφικό τεμάχιο 4014τ.μ.
στο Καπέδες με μικρό σπιτάκι και διάτρηση. Τιμή €40.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με
πισινό σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία
στον Άγιο Δομέτιο κοντά στην Έγκωμη.
Τιμή €300.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφογραφεία 298 τ.μ. σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Λευκωσίας.
Αποτελούνται από 10 δωμάτια, server
room, reception area, 2 τουαλέτες και κουζίνα. Επίσης διαθέτουν κεντρικό σύστημα
θέρμανσης/κλιματισμού, διπλά τζάμια και 4
χώρους στάθμευσης. Τιμή 620.000 ευρώ.
Ο-113158 FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΠΩΛΕΙΤΑΙ φροντιστήριο στην Λακατάμια
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 85Τ.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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εμπορικό κτήριο 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

25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό Κελλακίου 10,490 τ/μ (9 Σκάλες),
6% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο και τίτλο,
CODE:971016, €250,000, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο9
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό Κελλακίου 10,490τ/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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Λάνεια,
3345τ/μ (2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο,
τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια 117τ/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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή Παραλιμνίου, με συνολική έκταση 471 τ.μ.,
€99,000 + ΦΠΑ Ref. 1217 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε τουριστική
ζώνη, περιοχή Κάππαρη, με συνολική έκταση 541 τ.μ., σε απόσταση 500
μέτρων από τη θάλασσα, €180,000
+ ΦΠΑ Ref. 1844 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027,
99729494,
23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή
Σωτήρας, με συνολική έκταση 535 τ.μ.,
€75,000 + ΦΠΑ Ref. 2568 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή Παραλιμνίου, με συνολική έκταση 566 τ.μ.,
€60,000 + ΦΠΑ Ref. 2704 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σπίτια προς ενοικίαση με κήπο
στην Λευκωσία για σοβαρούς μας πελάτες.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικίες προς πώληση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικίες με πισίνα προς ενοικίαση στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς αγορά μεταχειρισμένα μέχρι 10 χρονών για
σοβαρούς μας πελάτες στην Ακρόπολη,
Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, Άγιοι
Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός.

«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικίαση
στην περιοχή Λατσία, Δασούπολη, Ακρόπολη, Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη,
Άγιοι Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ 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
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή 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

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

Πληροφορίες: Kolatsis Estates
Agency,
Τηλ: 25 342466, Α.Μ.310, Αρ.Αδ.94,
email: kolatsisestates@gmail.com

Πωλείται
Οικία στην Έγκωμη απέναντι από το
Χίλτον Παρκ 4 υπνοδωματίων συν
σοφίτα 23 χρονών σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας.
Οι εσωτερικοί χώροι 275 τ.μ. σε 270
τ.μ. οικόπεδο. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μάρμαρα, παρκέ, κεντρική θέρμανση κλιματισμός, πιεστικό,
parking, τζάκι, και τέσσερα wc.
Τιμή € 360,000 Τηλ.: 95928415
Ιδιοκτήτης. Χρίστος
Μεσίτες αποκλείονται

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

• ΓΡΑΦΕΙΑ • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΠΟΘΗΚΕΣ • ΚΤΗΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΤΗΛ:25771188
www.vilanosproperties.com.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κατοικίας σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικίαση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας
και κοντά στα Πανεπιστήμια. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγωγείο στην περιοχή Έγκωμης. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικιστικά οικόπεδα στο κέντρο
της Λευκωσία για ανάπτυξη. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση πολυκατοικιών στις περιοχές Ακρόπολη, Δασούπολη, Έγκωμη, Αγλαντζιά, Λυκαβητός,
Άγιοι Ομολογητές για πελάτες μας από το
εξωτερικό. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ από πελάτη του γραφείου μας Γεωργικό Τεμάχιο στην επαρχία
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
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ 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

Προκατασκευασμένα σπίτια
Στα Μέτρα σας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ
Στο Ζακάκι, την πιο περιζήτητη περιοχή της Λεμεσού και δίπλα στοv Νέο
παραθαλάσσιο δρόμο (Μαρίνα – Νέο
Λιμάνι). Mέσα στη ζώνη Κα5, πωλείται
μεγάλο οικιστικό ακίνητο 6,727 Τ.Μ.
Δόμηση 100%. Ιδεώδες είτε για άμεση
ανάπτυξη ή για ασφαλή και κερδοφόρα επένδυση. Πραγματική ευκαιρία!!!
Τιμή €3,200.000.

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

• 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 τίτλοιδιοκτησίας
Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000
ΚΩΔ. STEL 504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο ιδιοκτησίας • Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν
552.00 m² Τιμή €200,000 ΚΩΔ. STEL. 512
• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €115,000
ΚΩΔ. R-2048
• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρομο, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000
ΚΩΔ. LAK702
• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ.
DAL647
• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 540.00 m² Τιμή €130,000
ΚΩΔ. YER5D
• Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000
ΚΩΔ. YER517
• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 30% • Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή €135,000
ΚΩΔ. KAL 2541

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

Πωλείται
Πραγματική ευκαιρία!!! Στην ανερχόμενη και εξελισσόμενη περιοχή του νέου
Καζίνο και στο νέο δρόμο του νέου λιμανιού. Μεγάλο οικιστικό τεμάχιο 6,727
Τ.Μ, ζώνης Κα5, 100% συντελεστή δόμησης, 50% κάλυψης, κατάλληλο
για τριώροφη πολυκατοικία. Ιδεώδης για developers ή και για επένδυση.
Πληροφορίες: Kolatsis estate agency, A.M.310, Τηλ. 25 342466, email:
kolatsisestates@gmail.com

Πωλείται
Βιομηχανικό Τεμάχιο 7 δεκαρίων, με δρόμο, στη Βιομηχανική Περιοχή
Τσερίου. Μερική ανταλλαγή με άλλο ακίνητο οπουδήποτε εξετάζεται. Τιμή
€650.000. Τηλ. 99415557.

Πωλείται
διαμέρισμα στο Παραλίμνι 2 δύο υπνοδωμάτια τιμή 70000 εβδομήντα
χιλιάδες ευρώ τηλέφωνο 99800108

Πωλείται
Κατοικία
• Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τριάδας, ολοκαίνουργιο με χώρο για
κατασκευή ιδιωτική πισίνας, σε οικόπεδο 360τ.μ. και καλυμμένο χώρο
140τ.μ., €325,000 + ΦΠΑ. Ref: 2222

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

C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139, https://sweethome.cy/

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

ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητο διαμέρισμα 85
τ.μ., 1 επίπεδο, 4ου, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερο, ενεργ.
κλ. Α+, κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση, ιδανικό για φοιτητές, Αιγάλεω, σε
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε
μοντέρνο κτίριο κατοικιών με μηδενικές
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση
Α+) πωλείται οροφοδιαμέρισμα δ΄ορόφου
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής με απεριόριστη
θέα, επιφάνειας 85τμ. Αποτελείται από
μεγάλο ενιαίο χώρο σαλόνι τραπεζαρίας
κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια και λουτρό.
Διαθέτει wc, τζάκι, κουφώματα αλουμινίου
θερμοδιακοπής με διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα από γρανιτοπλακάκια,
θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου με ατομικό λέβητα,
εξωτερικό κέλυφος θερμοπρόσοψης 10
cm, ηλεκτρικά ρολά και σίτες, σύστημα
θυροτηλεόρασης, προεγκατάσταση συναγερμού, ηλιακού συλλέκτη τριπλής ενέργειας, ηλεκτρικών τεντών, κλιματιστικών,
εφαρμογές smart home. Συνοδεύεται από
στεγασμένη θέση στάθμευσης pilotis και
αποθήκη 12τμ υπογείου. Όλοι οι χώροι
της κατοικίας διαθέτουν φυσικό φωτισμό
και αερισμό και έχουν πρόσβαση σε εξώστη. Πρόκειται για μία σύγχρονη κατοικία
σε προνομιούχο σημείο της πόλης ικανή
να καλύψει τις ανάγκες μίας μοντέρνας
οικογένειας. Αναμένεται στα μέσα του
2023 . Κλείστε ραντεβού στα γραφεία
μας και ανακαλύψτε την σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
remax-ktiriodesign.gr/231711001-1275.
Αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονικές μελέτες,
ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών,
έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις, σε συνεργασία με την
KALLASarchitects.http://kallasarchitects.
gr, τιμή 230.000€ (231711001-1275). RE/
MAX Κτίριο Design, 2104914908
ΝΙΚΑΙΑ Ανω Νεάπολη, οροφοδιαμέρισμα
70 τ.μ., 1ου, προσόψεως, διαμπερές, 2
υ/δ, κατασκευή ‘07, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, τέντες, ενεργ. κλ. Γ, άριστη
κατάσταση, κουφώματα: Αλουμινίου, χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Σίτες, Φωτεινό,
Βαμμένο, Το ( Η διάθεση του ακινήτου
γίνεται κατά αποκλειστικότητα από το
γραφείο μας.) 20/1/2022 10:29 πμ, τιμή
120.000€ (e-agents1181193). Homelliers,
6937390054.
ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητη μεζονέτα 140
τ.μ., 2 επίπεδα, 6ου, προσόψεως, 4 υ/δ,
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερη, ενεργ.
κλ. Α+, κατάλληλη και για επαγγελματική
χρήση, ιδανική για φοιτητές, Αιγάλεω, σε
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε
μοντέρνο κτίριο κατοικιών με μηδενικές
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση
Α+), πωλείται μεζονέτα 5ου-6ου ορόφου
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής, με απεριόριστη
θέα, επιφάνειας 140τμ. Το α΄ επίπεδο
αποτελείται από μεγάλο ενιαίο χώρο σαλόνι τραπεζαρίας κουζίνας, ένα υπνοδωμάτιο και λουτρό ενώ στο β΄ επίπεδο, με
το οποίο υπάρχει επικοινωνία με εσωτερική
κλίμακα και ανελκυστήρα, υπάρχουν τρία
υπνοδωμάτια, ανοιχτός χώρος γραφείου
και λουτρό. Η ιδιοκτησία διαθέτει, τζάκι,
κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής με

διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα
από γρανιτοπλακάκια, θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
με ατομικό λέβητα, εξωτερικό κέλυφος
θερμοπρόσοψης 10 cm, ηλεκτρικά ρολά
και σίτες, σύστημα θυροτηλεόρασης,
προεγκατάσταση συναγερμού, ηλιακού
συλλέκτη τριπλής ενέργειας, ηλεκτρικών
τεντών, κλιματιστικών, εφαρμογές smart
home. Συνοδεύεται από δύο στεγασμένες
θέσεις στάθμευσης pilotis και αποθήκη 12
τμ υπογείου. Όλοι οι χώροι της κατοικίας
διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό
και έχουν πρόσβαση σε εξώστη. Πρόκειται
για μία σύγχρονη κατοικία, σε προνομιούχο σημείο της πόλης ικανή να καλύψει τις
ανάγκες μίας μοντέρνας οικογένειας. Αναμένεται στα μέσα του 2023 . Κλείστε ραντεβού στα γραφεία μας και ανακαλύψτε
την σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το remax-ktiriodesign.
gr/231711001-1276.
Αναλαμβάνουμε
αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων
νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις,
σε συνεργασία με την KALLASarchitects.
http://kallasarchitects.gr, τιμή 370.000€
(231711001-1276).
RE/MAX
Κτίριο
Design, 2104914908
ΑΜΕΡΙΚΗΣ διαμέρισμα 31 τ.μ., 1 επίπεδο,
ημιυπόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘78, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, καλή κατάσταση, ΑΘΗΝΑ,
Διαμέρισμα, 31 τ.μ, κατασκευή 1978, 1
δωμάτια, Ημιυπόγειο, Ενεργειακή κλάση:
Ε, Διάφορα Χαρακτηριστικά: μπάνιο, μπάνιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: καλή κατάσταση, Μέσα μαζικής μεταφοράς: πλησίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική θέρμανση πετρελαίου, κωδικός ακινήτου: 29838,
www.realestateone.gr, τιμή 26.000€ (ID:
29838). Real Estate One.
ΝΙΚΑΙΑ Ανω Νεάπολη, οροφοδιαμέρισμα
70 τ.μ., 2ου, προσόψεως, διαμπερές, 2
υ/δ, κατασκευή ‘07, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, τέντες, ενεργ. κλ. Γ, άριστη
κατάσταση, κουφώματα: Αλουμινίου,
χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Σίτες, Φωτεινό, Βαμμένο, Στην (ίδια πολυκατοικία
διατίθεται ημιυπόγειο διαμέρισμα 40τμ
αξίας 50,000 και οροφοδιαμέρισμα 2ου
70τμ , 120,000 . Η διάθεση του ακινήτου
γίνεται κατά αποκλειστικότητα από το
γραφείο μας.) 20/1/2022 10:29 πμ, τιμή
130.000€ (e-agents1179758). Homelliers,
6937390054.
ΒΟΥΛΑ Πανόραμα, νεόδμητη μεζονέτα
200 τ.μ., 4 επίπεδα, ισόγεια, προσόψεως, διαμπερής, 3 υ/δ, κατασκευή ‘09,
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, κήπος, πισίνα, ενεργ.
κλ. Ε, χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Σοφίτα,
Εσωτερική Σκάλα, Διπλά Τζάμια, Βεράντες, Πολυτελές, Φωτεινό, Νεόδμητο,
Ανακαινισμένο 20/1/2022 10:29 πμ, τιμή
500.000€ (e-agents1169813). Homelliers,
6937390054.
ΑΝΑΛΗΨΗ διαμέρισμα ρετιρέ 68,4 τ.μ., 1
επίπεδο, 3ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘88, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Δ, καλή κατάσταση, 1 κουζίνα/
ες, χαρακτηριστικά: Φωτεινό. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ημ: 15/06/2022 https://www.
eauction.gr/Auction/Details/154982 Κωδικός Ακινήτου: 0218_GAL0122_54 Τιμή:
90.000€ 20/1/2022 10:29 πμ, διαθέσιμο από Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, τιμή
90.000€ (e-agents1298934). Retama Real
Estate.
Δ. ΠΑΛΛΉΝΗΣ μεζονέτα 150 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, 5 υ/δ, κατασκευή ‘12, 3
μπάνια, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, τέντες, θέα θάλασσα, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. κλ. Β, άριστη κατάσταση, Κωδικός ακινήτου: 1810

- Παλλήνη Πευκοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα
συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. ισόγειο .
Αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 3 μπάνια . Είναι κατασκευασμένη το
2012 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινίστηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση ατομική - πετρέλαιο, θέα σε θάλασσα, κουφώματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι,
πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, πάρκινγκ, αποθήκη 7 τ.μ., κήπο,
τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, ηλεκτρικές
συσκευές, τέντες, σίτες, διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ, playroom, δορυφορική κεραία, ανοιχτωσιά, εσωτερική
σκάλα, μπαλκόνια 40 τ.μ. απόσταση από
θάλασσα 750 μέτρα - Τιμή: 440.000 € Στο
Πευκοχώρι, σε ένα από τα ποιο οργανωμένα συγκροτήματα της περιοχής, βρίσκεται
αυτή η πολυτελείς, γωνιακή μεζονέτα των
150τ.μ. Αποτελείται από πέντε υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, τρία μπάνια, μπαλκόνι
και αίθριο με BBQ. Έχει απεριόριστη θέα
και μεγάλο ατομικό κήπο. Το σπίτι διαθέτει αποθήκη, πάρκινγκ, μπάρμπεκιου και
στην τιμή περιλαμβάνετε η επίπλωση και
ο οικιακός εξοπλισμός. Η αξία αυτού του
ακινήτου είναι 440.000€. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Το
μεσιτικό γραφείο ‘’Dimitris Real Estate? λειτουργεί βάση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μεσιτείας σύμφωνα
με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α. Τα
χαρακτηριστικά των ακινήτων έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες του
εντολέα. Η μεσιτική αμοιβή του γραφείου
μου ανέρχεται στο ποσοστό του 2% σύν
το Φ.Π.Α.24% επί της πραγματικής τιμής
του οριστικού συμβολαίου., τιμή 440.000€
(1810). Dimitris Real Estate, 2374063414.
ΠΑΤΡΑ Λεμεσού 8, Πάτρα 264 41, Ελλάδα, διαμέρισμα 55 τ.μ., 1 επίπεδο, 3ου,
εσωτερικό, 1 υ/δ, κατασκευή ‘74, μπάνιο,
κλιματισμός, ηλιακός, τέντες, ελεύθερο,
ενεργ. κλ. Δ, ιδανικό για φοιτητές, Πάτρα,
Αγία Σοφία: Πωλείται ανακαινισμένο Διαμέρισμα 55τ.μ. στον 3ο όροφο χωρίς θέρμανση θερμοπομπού. Αποτελείται από 1
υπνοδωμάτιο, 1 σαλονοκουζίνα και μπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το 1974, βαμμένο
και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, κλιματισμό, ενεργειακή κλάση
Δ, δάπεδα από πλακάκι, νυχτερινό ρεύμα,
τέντες, καλωδιακή τηλεόραση, ηλιακό
θερμοσίφωνα. Το ακίνητο προτείνεται ως
επενδυτικό. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή εργαζόμενους και επιτρέπονται τα κατοικίδια.
Τιμή 37.000€ | Κωδικός Ακινήτου: 26093
Κτηματομεσιτικό γραφείο Αγγελόπουλος ?
Τσεκούρας AT Real Estate Website: www.
atrealestate.gr Επικοινωνήστε μαζί μας:
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@
atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέφωνο: 2610-620180 & 2610-226723 Για

Πωλείται
Διαμέρισμα 75τ.μ Ιλίσια, Ζωγράφου
με άριστο προσανατολισμό σε ήσυχη περιοχή κοντά σε Μέσα Μαζικής
μεταφοράς και 5’ από το Μετρό
στάση Μέγαρο Μουσικής
• 1ος όροφος, γωνιακό, προσόψεως, φωτεινό, απεριόριστη θεά σε
πάρκο
• 3υ/δ, σαλόνι μικρό, κουζίνα ,μπάνιο
• πλήρως ανακαινισμένο, με εξολοκλήρου αλλαγή ηλεκτρικών-υδραυλικών εγκαταστάσεων
• καινούργιες τέντες, air condition,
πόρτα ασφαλείας, πλυντήριο πιάτων, ηλεκτρική κουζίνα, κουφώματα με 2πλα ενεργειακά τζάμια.
Πλακάκια σε όλο το διαμέρισμα.
• υποδοχή για φυσικό αέριο ή καυστήρα πετρελαίου, ελάχιστα κοινόχρηστα
ΤΙΜΗ: 165000 ΕΥΡΩ
ΣΥΖΗΤΙΣΙΜΗ
Τηλέφωνο: 6978012435 κ. Ελένη

περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το atrealestate.gr/26093, τιμή 37.000€
(26093). ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,
2610620180.
ΕΞΑΡΧΕΙΑ διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, κατασκευή ‘70, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, καλή
κατάσταση, ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ). Διαμέρισμα 52τμ., 1ου ορόφου, με 1 υ/δ,
ανεξάρτητη κουζίνα, 1 μπάνιο. Διαθέτει
κλιματισμό, ανελκυστήρα, πόρτα ασφαλείας και κεντρική θέρμανση πετρελαίου.
Είναι κατασκευής του 1970 και έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2018., τιμή 150.000€
(231101162-5).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ διαμέρισμα 25 τ.μ., ισόγειο, κατασκευή ‘70, ενεργ. κλ. Ζ, καλή
κατάσταση, χαρακτηριστικά: Φωτεινό,
τιμή 290€ (e-agents1184566). Homelliers,
6937390054
ΚΕΝΤΡΟ Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Θεσσαλονίκη 546 22, Ελλάδα, διαμέρισμα 70 τ.μ.,
1 επίπεδο, 2ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή ‘60, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση,
φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, απεριόριστη θέα, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Υπό έκδοση,
ιδανικό για φοιτητές, www.clockrealestate.
gr - Κωδικός ακινήτου 11699 - Ζήσης Χάρης - 6978031032 - Θεσσαλονίκη, Κέντρο:
Ενοικιάζεται ανακαινισμένο Διαμέρισμα
70τ.μ. πολυτελείας, προσόψεως στον 2ο
όροφο με ασανσέρ με ατομική θέρμανση φυσικού αερίου. Αποτελείται από 2
υπνοδωμάτια, 1 σαλονοκουζίνα και 1 WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1960, βαμμένο
και διαθέτει θέα στην πόλη, κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή οικογένειες ή εργαζόμενους. Το διαμέρισμα είναι
ελκυστικό λόγο της κεντρικής τοποθεσίας
του και της εκπληκτικής κατάστασης του
ακινήτου. Τιμή 590€ | Κωδικός Ακινήτου:
11699 Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το clockrealestate.gr/11699.
Clock Real Estate, 6974274465
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ διαμέρισμα 130 τ.μ.,
3ου, προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή ‘78,
2 μπάνια, επιπλωμένο, κλιματισμός, τζάκι,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, απεριόριστη
θέα, υπόγειο πάρκιν, αποθήκη, ενεργ.
κλ. Ε, ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου:
2056899 - Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο
Ελληνορώσων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
130 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται από 3
υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, 2 μπάνια. Είναι
κατασκευασμένο το 1978 με ενεργειακή
κλάση Ε και ανακαινίστηκε το 2020. Διαθέτει απεριόριστη θέα, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, πατώματα από πλακάκι
και ξύλο, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, πάρκινγκ,
αποθήκη, τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα,
ηλεκτρικές συσκευές, διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, ανοιχτωσιά, εσωτερική σκάλα, μπαλκόνια 50 τ.μ. - Τιμή: 1.500 €, τιμή
1.500€ (2056899). Geo-AKT Realty.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ διαμέρισμα 40 τ.μ., 1ου, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘10, μπάνιο,
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας,
ενεργ. κλ. Γ, ιδανικό για φοιτητές, άριστη
κατάσταση, Βρίσκεται σε ένα από τα καλύτερα σημεία, πολύ κοντά στο κέντρο
της πόλης (δίπλα στην Λ. Δωδώνης), δίπλα σε στάση αστικού για ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε
σούπερ-μάρκετ, φούρνο, φαρμακείο,
καφετέριες κ.α. Ιδανικό σπίτι για φοιτητές
- φοιτήτριες. Διαθέσιμο από 1/3/2022. Μεσιτικό Γραφείο Γη και Σπίτι. Περισσότερα
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 2651021857 - 6909081843 - 6946466300

- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθεσή
σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περιγραφής του ακινήτου είναι σύμφωνες με τα
στοιχεία που έχει δώσει ο εντολέας στο
γραφείο μας. τιμή 300€ (N644).
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 42 τ.μ., 1ου, διαμπερές, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή
‘80, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ελεύθερο,
ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘18, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 42 τ. μ. 1 ου ορόφου στην
περιοχή Καλλίπολη του Πειραιά. Είναι κατασκευής του 1980 αλλά ανακαινισμένο
το 2018 (μπάνιο - κουζίνα) και αποτελείται
από 1 σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο και
1 μπαλκόνι περιμετρικά. Διαθέτει δάπεδα από μάρμαρο και ξύλο, κουφώματα
αλουμινίου με μονά τζάμια και κεντρική
θέρμανση πετρελαίου. Τα κοινόχρηστα
κυμαίνονται στα 15 € και δεν επιτρέπονται
τα κατοικίδια. Ιδανική κρίνεται η τοποθεσία του, καθώς πλησίον βρίσκονται ΜΜΜ,
πλατείες, πάρκα, εμπορική αγορά, μάρκετ
κ.α., τιμή 350€ (25865). ΜΕΣΙΤΙΚΟ eakinita.
com.
ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 137-139, Πάτρα
262 21, Ελλάδα, γκαρσονιέρα 34 τ.μ., 1
επίπεδο, 3ου, εσωτερική, 1 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση,
ελεύθερη, ενεργ. κλ. Γ, ιδανική για φοιτητές, Πάτρα, Πάτρα - Κέντρο: Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα 34τ.μ. στον 3ο όροφο με
ασανσέρ με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου. Αποτελείται από 1 υπνοδωμάτιο, 1
κουζίνα, και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1993, βαμμένη και διαθέτει κουφώματα
αλουμινίου, ενεργειακή κλάση Γ, δάπεδα
από πλακάκι, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι
ιδανική για φοιτητές ή εργαζόμενους χωρίς
μηνιαία κοινόχρηστα. Τιμή 300€ | Κωδικός
Ακινήτου: 26096 Κτηματομεσιτικό γραφείο
Αγγελόπουλος Τσεκούρας AT Real Estate
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@
atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέφωνο : 2610-620180 & 2610-226723.
ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό,
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός,
τέντες, απεριόριστη θέα, ενεργ. κλ. Β,
ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου: 22670
- Πάτρα Νοσοκομείο Δημοτικό πάρκινγκ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. στον 1o
όροφο. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1993 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινίστηκε το 2021. Διαθέτει
θέρμανση αυτόνομη - πετρελαίου, θέα σε
πάρκο, κουφώματα αλουμινίου, πατώματα
από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας με τρίαινα,
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, τέντες, σίτες,
διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, σκαλιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 τ.μ.
απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα απόσταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 460
€ Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου Αικατερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότερα ακίνητα μπορείτε να δείτε στο site μας www.
idealproperty.gr. IDEAL Property.
ΓΛΥΦΑΔΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 120
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή ‘87, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός,
τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες,
απεριόριστη θέα, πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ενεργ. κλ. Β+, ανακαινισμένο, ανακαίνιση
‘19, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: φωτεινό,
ηλιακός, μεγάλες βεράντες, εντοιχισμένες
συσκευές, κουφώματα αλουμινίου, διπλά
τζάμια, τύπος δαπέδων πλακάκι & ξύλο,
νυχτερινό ρεύμα, επιτρέπονται κατοικίδια,
οικιστική ζώνη, προσανατολισμός νοτιοδυτικός, πρόσβαση: άσφαλτο, πλησίον
θάλασσα (έως 500μ), πλησίον πλατεία
(έως 100μ), πλησίον τράπεζες (έως 200μ),
πλησίον αγορά (έως 100μ). HK CAPITAL
INVESTMENTS REAL ESTATE IK ΤΗΛ: 210
0108293, 6987221138, 698 287 2320,
τιμή 1.600€ (2937-M).

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

