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ΜΕΓΑΛΕΣ αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε 
τον περασμένο Ιούλιο στις πόλεις Πάφο, Λάρνακα 
και Λεμεσό. Στη Λευκωσία είχαμε οριακή αύξηση και 
στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου οριακή μεί-
ωση. Σε παγκύπρια κλίμακα είχαμε αύξηση 39% σε 
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021 
και 41% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. 
Σταθερά κινήθηκαν και οι πωλήσεις ακινήτων σε αλ-
λοδαπούς τον περασμένο Ιούλιο. 

Σελ. 8

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 39%
Μεγάλες αυξήσεις στις 
πωλήσεις ακινήτων σε Πάφο, 
Λάρνακα και Λεμεσό 

ΘΕΜΑΤΑ
Διαχρονική 
θέση του 
ΣΚΕΚ να 
κτυπηθεί η 
παράνομη κτηματομεσιτεία

Σελ. 9

Ιστορικό ρεκόρ στα 
στεγαστικά δάνεια 
 Σελ. 10

Περί ΦΠΑ των νέων 
οικιστικών μονάδων
 Σελ. 11

Αυξημένα ενοίκια και μικρή 
διαθεσιμότητα για φοιτητική 
στέγη

Σελ. 13

Πόσο κοστίζουν τα 
εμπορικά καταστήματα ανά 
επαρχία. 

Σελ. 14

Οι νέες τάσεις στο real 
estate και πως κινείται η 
αγορά

Σελ. 15

Πύργοι στο κέντρο της 
Λευκωσίας για στέγαση 
κυβερνητικών υπηρεσιών 

Σελ. 17

Ποια η αξία του Προεδρικού 
Μεγάρου και της Βουλής. 

Σελ. 14

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ οι διαδικασίες ώστε 
να λάβει σάρκα και οστά το σχέδιο 
ενοίκιο έναντι δόσης, γνωστό και 
ως «mortgage to rent».
Το σχέδιο θα καλύπτει συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες πληθυσμού και το 
συνολικό του κόστος θα ανέλθει 
στα 400 εκ. ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κρι-
τήρια επιλογής των δικαιούχων κα-
θώς και ο αριθμός της περιμέτρου 
των δικαιούχων έχουν κλειδώσει. 
Δικαίωμα για ένταξη στο σχέδιο 
θα έχουν όσα άτομα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου είτε οι ίδιοι είτε τα ανή-
λικα τέκνα τους ήταν δικαιούχοι 
οποιονδήποτε επιδομάτων/παρό-
χων από το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 
Υφυπουργείο Πρόνοιας ή το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων 
με Αναπηρίες. Έχουν χωριστεί σε 
13 κατηγορίες. 

  Σελ. 4

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΈΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του ΕΤΕΚ 
προχωρεί η διαδικασία καταρτισμού 
Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτηρίων. Την πρόταση υπέβαλε ο 
Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος 
Κωνσταντή και στη συνέχεια ανα-
λύθηκε σε τηλεδιάσκεψη σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς.  Ο κ. Κωνσταντή χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη τον 
καταρτισμό του συγκεκριμένου μητρώου και με δηλώσεις του στην εφημερίδα 
μας τόνισε ότι το ΕΤΕΚ θα ασκήσει πίεση ώστε να υλοποιηθεί η πρόταση το 
συντομότερο δυνατό.                                                                                  Σελ. 5

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ παρουσιάζονται οι Κύπριοι που 
προχωρούν σε αγορές και ανεγέρσεις κατοικιών, πε-
ριορίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα και κατ’ επέκταση 
την αξία τους. Αυτό αποδεικνύεται από στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου που φανερώνουν ότι η 
μείωση του εμβαδού των οικιστικών κτηρίων έφτασε το 
11.7% την περίοδο Γενάρη – Μάη 2022, σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021.                         Σελ. 4

«Κουρεύουν»
τα τετραγωνικά 
των νέων οικιών 
οι Κύπριοι

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τραγική η κατάσταση 
λόγω αύξησης του 
κόστους ανέγερσης 
κατοικίας

Σελ. 3

Από τα ψηλότερα 
στεγαστικά επιτόκια 
στην Ευρωζώνη 
πληρώνουν οι Κύπριοι

Σελ. 5

ME ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ 

Μητρώο Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτηρίων

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Δεκατρία χρόνια 
δουλειάς για 100 
τετραγωνικά

Σελ. 23

Πανευρωπαϊκή 
πρωτιά της 
Ελλάδας στο 
Airbnb

Σελ. 24

Είδος προς 
εξαφάνιση 
οι φθηνές 
κατοικίες 
για τους 
Πορτογάλους

Σελ. 25

Όλες οι λεπτομέρειες για «mortage to rent»

Το συνολικό 
κόστος θα 

ανέλθει στα 400 
εκ. ευρώ 
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Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί 
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο 

έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

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

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

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

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟ
€22.00

Τιμή €2

άποψη

Λύση στο πρόβλημα εξεύρεσης στέγης, 
ειδικά για νέα ζευγάρια θα δώσει σί-
γουρα το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης, 
γνωστό και ως «mortgage to rent». Οι 
διαδικασίες προχωρούν και το σχέδιο 
θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες 
πληθυσμού. Όλες τις πληροφορίες θα 
τις βρείτε στο σχετικό ρεπορτάζ της 
εφημερίδας μας.  Θέμα που ξεχωρίζει 
και ο Καταρτισμός Μητρώου Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας Κτηρίων με εισήγηση 
του ΕΤΕΚ.  Από την άλλη συνεχίζεται η 
ανοδική πορεία στις πωλήσεις ακινή-
των με παγκύπρια αύξηση τον Ιούλιο 
39%.  Μεγάλες αυξήσεις τον Ιούλιο, 
είχαμε στην Πάφο, Λάρνακα και Λεμε-
σό. Τέλος, εκτός από όλα τα άλλα θέ-
ματα, σημαντικές είναι οι πληροφορίες 
ότι η κρίση επηρέασε τους συμπατρι-
ώτες μας που θέλουν να αποκτήσουν 
ιδιόκτητη στέγη, αφού κουρεύουν τα 
τετραγωνικά των νέων οικιών για σκο-
πούς εξοικονόμησης. 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

περιεχόμενα

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

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

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

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

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454 
Τηλ.: 22401900, Φαξ: 22668607

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Διεύθυνση: Σταδίου 58, 5280, Παραλίμνι
Τηλέφωνο: 23815100
Τηλεομοιότυπο: 23829195
fadlo@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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΚΥΠΡΟΣ 
Σελ. 5
•  Σχετική πρόταση υπέβαλε προς τα αρμόδια 

τμήματα το ΕΤΕΚ.
 Προχωρεί ο καταρτισμός μητρώου 

ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων. 
• Είναι το πέμπτο στη σειρά μετά την Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Γερμανία και Λετονία.
 Από τα ψηλότερα στεγαστικά επιτόκια στην 

Ευρωζώνη πληρώνουν οι Κύπριοι. 
Σελ. 6
• Οι άδειες οικοδομής και οι τελικές εγκρίσεις. 

Άρθρο του Θ. Πολυβίου 
Σελ. 7
• Κομβικής σημασίας τα ακίνητα για την 

ανάπτυξη της οικονομίας. Άρθρο του Μ. 
Χατζηπαναγιώτου 

Σελ. 8
• Παγκύπρια η αύξηση ανήλθε στο 39% και τον 

Ιούλιο στο 41%.
 Μεγάλες αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων σε 

Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό τον Ιούλιο. 
 Σταθερές οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς που 

έφτασαν τις 515. 
Σελ. 9
• ΣΚΕΚ: Η φωνή των κτηματομεσιτών της 

Κύπρου. 

• Διαχρονική θέση του ΣΚΕΚ να κτυπηθεί η 
παράνομη κτηματομεσιτεία στην Κύπρο. 

Σελ. 10
• Η Λεμεσός κερδίζει τη μερίδα του λέοντος 

στα ακίνητα.
• Ιστορικό ρεκόρ στα στεγαστικά δάνεια.
Σελ. 11
• Περί ΦΠΑ των νέων οικιστικών μονάδων.
Σελ. 12
• Η χρησιμότητα της γενικής εκτίμησης 

ακινήτων από το Κτηματολόγιο. Άρθρο του 
Μ. Κυναιγείρου 

• Βιωσιμότητα: Το μεγάλο στοίχημα των 
κυπριακών πόλεων. Άρθρο του Γ. Αρμευτή 

• Η τεχνολογία μεταμόρφωσε και το κυπριακό 
real estate. Άρθρο του Γ. Μισιρλή

Σελ. 13
• Ξεκίνησε νωρίτερα φέτος η μάχη εξεύρεσης 

φοιτητικής στέγης.
• Αυξημένα ενοίκια και μικρή διαθεσιμότητα για 

φοιτητική στέγη. 
Σελ. 14
• Πόσο κοστίζουν τα εμπορικά καταστήματα 

ανά επαρχία.
• Ποια η αξία του Προεδρικού Μεγάρου και της 

Βουλής. 

Σελ. 15
• Οι νέες τάσεις στο κυπριακό real estate και 

πως κινείται η αγορά.
Σελ. 16
• Στεγαστικές πολιτικές την περίοδο της 

ανάκαμψης.
• Εξορθολογισμός ενοικίων στις βιομηχανικές 

ζώνες. Άρθρο του Μ. Γρηγορίου
• Ακάμας: Μια λανθασμένη πορεία. Άρθρο του 

Γλ. Κωνσταντινίδη.
Σελ. 17 
• Ο Υπ. Συγκοινωνιών δρομολογεί την 

προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
 Πύργοι στο κέντρο της Λευκωσίας για 

στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών.
Σελ. 18
• Ελλιπής προστασία ιδιοκτήτη από 

κακοπληρωτή ενοικιαστή. Άρθρο του Γ. 
Κουκούνη 

• Πως θα λυθεί το πρόβλημα των ασυντήρητων 
κτηρίων. Άρθρο της Μ. Ισιδώρου

Σελ. 19
• Δημόσια έργα & ενστάσεις επί πληρωμή 

Άρθρο του Αντ. Λοΐζου 
• Προτάσεις ΕΤΕΚ για την ενεργειακή πολιτική
 Του Ντ. Νικολαΐδη
Σελ. 20

• Ανακατασκευή των οδών Αργυρουπόλεως και 
Ιπποκράτους και τμήματος της Τσερίου.

 Βελτιώνεται το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας. 
Σελ. 21  
• Αναμένεται να υλοποιηθούν από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων.
 Σημαντικά έργα το 2022 για βελτίωση του 

οδικού δικτύου της Κύπρου. 
Σελ. 25 
• Μειώνει κατά ¾ τον ΦΠΑ η Ισπανία. 
• Είδος προς εξαφάνιση οι φθηνές κατοικίες για 

τους Πορτογάλους.
• Κατασκευαστική φούσκα απειλεί την Κίνα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22
• Επανεκκινεί ο κλάδος των κατασκευών. 
• Εξώσεις και κατασχέσεις στην αγορά 

ακινήτων.
Σελ. 23
• Δεκατρία χρόνια δουλειάς για 100 

τετραγωνικά.
Σελ. 24 
• Πανευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στο 

Airbnb.
• 187.605 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης 

σε όλη την Ελλάδα.σ

χρηστικά ιστορίες ρετρό
Το Κάστρο των Πατησίων! ΟΛΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
του μοναδικού Νεογοτθικού κτηρίου της Αθήνας

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

3 • Σε δύσκολη θέση 
επιχειρηματίες ανάπτυξης 
γης και πολλοί πολίτες. 

 Τραγική η κατάσταση λόγω 
αύξησης του κόστους 
ανέγερσης οικίας.

Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία 
της Αθήνας, την άλλοτε αρχοντική και 
σήμερα στην επικαιρότητα μονίμως 
για δυσάρεστους λόγους, Πλατεία 
Αμερικής, υπάρχει ένα κτήριο που 
ξαφνιάζει. Στον αριθμό 54 της οδού 
Θήρας, ανάμεσα σε πολυκατοικίες 
και απέναντι σε ένα μοντέρνο δημό-
σιο σχολείο, το τελευταίο που θα πε-
ρίμενε να αντικρύσει κανείς είναι ένας 
Νεογοτθικός πύργος, μέσα σ’ έναν 
πυκνό, εγκαταλελειμμένο κήπο, που 
πλέον κατοικείται μόνον από γάτες. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα , οι οδοί 
Πατησίων και Αχαρνών ήταν οι κύριες 
οδικές αρτηρίες που οδηγούσαν στις 
εξοχές και αποτέλεσαν την πρώτη 
επέκταση του σχεδίου πόλεως Αθη-
νών.
Εκεί εγκαταστάθηκε η αστική τάξη, 
σε μονοκατοικίες με κήπους, από τις 
οποίες ελάχιστες δυστυχώς έχουν δι-
ασωθεί. ́ Οπως αναφέρει στην έκθεσή 
της η εισηγήτρια του ΥΠΕΧΩΔΕ κυρία 
Ιωάννα Σωτηρίου για το συγκεκριμέ-
νο ακίνητο, πρόκειται για ένα από 
τα σπάνια δείγματα εφαρμογής του 
νεογοτθισμού που εκπορεύθηκε από 
την Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα 
και μάλιστα μια ιδιαίτερα επιτυχημένη 
εκδοχή αυτού του στυλ.Βρίσκεται 
κεντρικά τοποθετημένο σε μεγάλη, 
για την αστική πυκνότητα της πόλης, 
κατάφυτη ιδιοκτησία. Στην εποχή 

του αποτελούσε πρότυπο « βίλας 
εξοχής». Ο νεογοτθισμός εκφράζεται 
εύγλωττα με την φρουριακού τύπου 
αρχιτεκτονική του, που χρησιμοποι-
εί με μέτρο στοιχεία του ανάλογου 
λεξιλογίου, όπως τα στηθαία τύπου 
επάλξεων, τα οξυκόρυφα τόξα των 
ανοιγμάτων, οι ιδιότυποι πεσσοί του 
κεντρικού πρόπυλου, οι ρόδακες, τα 
εμβλήματα κλπ.
Ταυτόχρονα όμως το κτήριο διαρ-
θρώνεται άψογα με βάση επιτηδευ-
μένους κανόνες του νεοκλασικού λε-
ξιλογίου, έχοντας τριμερή διάρθρωση 
με κεντρική μορφολογική ενότητα, 
διαβάθμιση της διακόσμησης, μέτρο 
και ρυθμό με την επανάληψη στοιχεί-
ων σε άλλη κλίμακα, κορνίζες ανοιγ-
μάτων, ταινία στέψης κλπ. Σήμερα, 
παρόλο που περιβάλλεται ασφυκτι-
κά από πανύψηλες, ακαλαίσθητες 
πολυκατοικίες, αποτελεί μιαν όαση 
αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας και φυ-
σικού τοπίου, δηλαδή ένα τοπόσημο 
(landmark). Πολεμίστρες, λοιπόν, οι-
κόσημα, δυο πανύψηλοι κάκτοι που 

4 • Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 400 εκ. 
ευρώ.

 Προχωρούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του 
σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης.

• Συγκρατημένοι οι Κύπριοι.
 Κουρεύουν τα τετραγωνικά των νέων κτηρίων. 

δεσπόζουν στην είσοδο, αλλά και η 
ολοφάνερη εγκατάλειψη δίνουν τρο-
φή στη φαντασία κάθε περαστικού, 
που έχει τη δική του εκδοχή για το 
μοναδικό αυτό κτήριο. Κάποιοι μάλι-
στα κάνουν σχετικές αναρτήσεις στο 
internet.
Κάστρο, ή μοναδικό αρχιτεκτονικό 
δείγμα, σίγουρα αποτελεί μια ανά-
σα ρομαντισμού και παράδοσης στα 
πραγματικά δύσκολα θέματα της 
πολύπαθης αυτής περιοχής. Κά-
που κάνει τα όποια προβλήματα να 
φαντάζουν παροδικά και όχι άλυ-
τα! Εξ άλλου η ομορφιά μπορεί να 
δράσει κατευναστικά στα πάθη και 
τη μελαγχολία των ανθρώπων, πα-
λαιών και νέων κατοίκων. Κτισμένο 
το 1914, ιδιοκτησία της αρχοντικής 
κεφαλονίτικης οικογένειας Τυπάλδου 
(Tipaldus) της Χρυσής Βίβλου με ρίζες 
από τη Νάπολη της Ιταλίας, ακατοί-
κητο από το 1993, χαρακτηρισμένο 
διατηρητέο το 2008, έχει αντέξει 
σεισμούς, καιρικά φαινόμενα, αλλά 
και ανθρώπινες εισβολές. Σε πείσμα 
όλων αυτών, ο Πύργος στέκει όρθι-
ος και περήφανος. Θα μπορούσε να 
αναπαλαιωθεί και να αξιοποιηθεί ώστε 
να αποτελέσει ένα φάρο αισιοδοξίας 
και ένα μήνυμα ότι το όνειρο παραμέ-
νει ζωντανό και το κέντρο της Αθήνας 
ούτε γκετοποιείται ούτε ερημώνεται!
Πηγή: www.lifo.gr

 Ενοίκιο 
 έναντι Δόσης 
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1715 Οικόπεδο στην Καλιθέα στην Λεμεσό 532m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €165,000.

1950 Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 849m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €380,000.

2706 Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 1323m2 με Σ/Δ 60% Τιμή 

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.

17471 Οικόπεδο στον Άγιο Γεώργιο Χαβούζας στην Λεμεσό 680m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €600.000.

18262 Οικόπεδο στην Καθολική Κέντρο Λεμεσού 1514m2 με Σ/Δ 160% Τιμή Πωλήσεως €3.200.000.

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 

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.       

ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ

Τραγική η κατάσταση λόγω αύξησης 
του κόστους ανέγερσης οικίας 

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ βρίσκονται τόσο επιχει-
ρηματίες ανάπτυξης γης όσο και συμπο-
λίτες μας, που ξεκίνησαν τη διαδικασία 
απόκτησης στέγης, λόγω της συνεχιζό-

μενης αύξησης στις τιμές των κατασκευαστικών 
υλικών. Να τονίσουμε ότι οι τιμές είχαν ανέβη ήδη 
στα ύψη, χωρίς να υπολογίζεται η αύξηση ειδικά 
του τελευταίου χρόνου, στις τιμές των κατασκευ-
αστικών υλικών. 
Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, με βάση στοι-
χεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ότι 
σε τιμές του 2020 και χωρίς να υπολογίζονται οι 
τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των κατασκευαστι-
κών υλικών των δύο τελευταίων χρόνων, οι τιμές 
για απόκτηση στέγης – οικίας ή διαμερίσματος – 
έχουν ανέβη στα ύψη. 
Με βάση πάντα τα στοιχεία της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας το κόστος για απόκτηση οικίας ανέρχεται 
στα 1059 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) και 
του διαμερίσματος τα 992 ευρώ το τ.μ. 
Για παράδειγμα, με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, 
για ανέγερση ενός διαμερίσματος 120 τ.μ., με τι-
μές πάντα του 2020, απαιτούνται 119.000 ευρώ, 
ενώ για οικία 200 τ.μ. το κόστος ανέρχεται στις 
211.800 ευρώ. 
Φυσικά σήμερα το κόστος αυτό θα πρέπει να 
προστεθεί και το αυξημένο κόστος στα κατα-
σκευαστικά υλικά που πλησιάζει, τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, το 30%. 
Για τους πρώτους πέντε μήνες του 2022, πάντα 
σε τιμές του 2020, η αύξηση στο κόστος κατα-

σκευής ανήλθε στο 19.91%.
Κάνοντας μια σύγκριση με το κόστος για ανέγερση 
οικίας το 2010, τότε που υπήρχε η περίοδος της 
σημαντικής αύξησης της ζήτησης στον κατασκευ-
αστικό τομέα, θα δούμε ότι η μέση τιμή κατασκευ-
ής ανερχόταν στα 946 ευρώ, σε σχέση με 1059 
ευρώ σήμερα, όπως προαναφέραμε. 
Σ’ ό,τι αφορά τα διαμερίσματα αντί, όπως προα-

ναφέραμε, 992 ευρώ σήμερα το 2010 αυτό ανερ-
χόταν στα 807 ευρώ το τ.μ. 
Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι σε 
πιο δύσκολη θέση βρίσκονται όσοι ξεκίνησαν τη 
διαδικασία απόκτησης στέγης με τα δεδομένα του 
2020, ενώ σήμερα αυτά άλλαξαν. Και φυσικά σε 
τραγικότερη μοίρα βρίσκονται οι επιχειρηματίες 
ανάπτυξης γης, που πώλησαν ήδη οικίες ή διαμε-

ρίσματα στα χαρτιά και τώρα είναι αντιμέτωποι με 
τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των κατασκευα-
στικών υλικών.
Όπως είναι φυσικό αυτά όλα οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι για να ξεκινήσει κανείς σήμερα την ανέ-
γερση μιας οικίας θα πρέπει να υπολογίσει με κάθε 
λεπτομέρεια όλα τα έξοδα, αν δεν θέλει να βρεθεί 
μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. 
Να αναφέρουμε ότι με βάση πάντα τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας μεγάλη μείωση είχα-
με το 2020 στο κόστος κατασκευής ξενοδοχείων 
και γενικά τουριστικών καταλυμάτων, όπως το 
μέσο κόστος κατασκευής το 2020 ήταν €1.179, 
ενώ ένα χρόνο πριν ήταν στα €1.746. Το 2010, το 
μέσο κόστος κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας 
ήταν €1.113 ενώ το 2000 στα €1.060. 
Για τουριστικά καταλύματα το μέσο κόστος κατα-
σκευής ήταν €1.427 το τ.μ. το 2020, ενώ το 2021 
€1.211 το τ.μ. Το 2018 αυτό το κόστος ανερχό-
ταν στα 977 ευρώ το τ.μ. 
Σ’ ό,τι αφορά την ανέγερση άλλων κτηριακών 
εγκαταστάσεων όπως εστιατορίων, κλινικών, κ.ά., 
με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η 
κατάσταση έχει ως εξής: 
Το κόστος κατασκευής εστιατορίου το 2020 
ανερχόταν στα €1.264 από €1.081 ανά τ.μ. το 
2019 και €1.501 το τ.μ. το 2018. Για κλινικές και 
εργαστήρια το μέσο κόστος ήταν €1.195 το τ.μ. 
το 2020, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα €813 και 
τέλος για εκκλησίες €1.576 το τετραγωνικό.
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Προχωρούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή 
του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ είναι πλέον οι Κύ-
πριοι και γενικά οι πολίτες οι οποίοι προχω-
ρούν σε αγορές και ανεγέρσεις κατοικιών,  
αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας Κύπρου τόσο το μέγεθος τους 
όσο και η αξία τους παρουσιάζουν συρρίκνω-
ση. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα οικιστικά 
κτήρια το εμβαδόν μειώθηκε μεταξύ Ιανουα-
ρίου-Μαΐου 2021 και Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 
κατά -11,7%. Μείωση παρουσίασε για την 
ίδια χρονική περίοδο και η αξία των οικιστι-
κών κτηρίων, κατά -13%. Σε ό,τι αφορά τον 
μήνα Απρίλιο του 2022 με βάση τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Κύπρου ο αριθμός των αδειών 
οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές 
αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις ανήλθε 
στις 560. Η συνολική αξία των αδειών αυτών 
έφθασε τα 144,8 εκατ. ευρώ και το συνολικό 
εμβαδόν τις 127,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέ-
τρα, ενώ με τις άδειες αυτές προβλέπεται να 
ανεγερθούν 601 οικιστικές μονάδες. Με βάση 
τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την περίοδο Ια-
νουαρίου- Απριλίου 2022, εκδόθηκαν 2.511 
άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.524 την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, 
σημειώνοντας μείωση 0,5%. Η συνολική αξία 
των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 1,6% και το 
συνολικό εμβαδόν κατά 6,7%, ενώ ο αριθμός 
των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση 
της τάξης του 7,4%. «Οι άδειες οικοδομής συ-
νιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική 
δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα», 
σημειώνει η Στατιστική Υπηρεσία. 
Στο μεταξύ, οι αξίες ακινήτων σε Λάρνακα και 
Αμμόχωστο σημείωσαν αύξηση το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων «RICS 
Cyprus Property Price Index with KPMG in 
Cyprus».
Τα διαμερίσματα έχουν τις μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις σε αξίες, ενώ καταστήματα και απο-
θήκες έχουν σημειώσει μειώσεις. Η επαρχία 
Λεμεσού δεν έχει σημειώσει αυξομειώσεις 
στις αξίες, υποδεικνύοντας ότι οι αξίες σταθε-
ροποιούνται.
Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφο-
ρος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και 
Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανά-
πτυξης Γης, δήλωσε ότι το αυξανόμενο κατα-
σκευαστικό κόστος και η αυξητική τάση του 
πληθωρισμού παραμένουν παράγοντες που 
αναμένονται να επηρεάσουν συνολικά την 
αγορά ακινήτων.
Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, 
RICS Chief Economist, σχολίασε ότι η «οικο-
νομία παραμένει σχετικά ανθεκτική προς το 
παρόν, αν και η πρόσφατη υποτίμηση των 
προοπτικών ανάπτυξης από την Κεντρική 
Τράπεζα είναι ενδεικτική των αναπόφευκτων 
προκλήσεων που προκύπτουν από την άνο-
δο των τιμών της ενέργειας». Παράλληλα, 
προσθέτει, «τα σχόλια και οι απόψεις από 
τους συμμετέχοντες στο RICS Commercial 
Property Monitor που κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα, ήταν αρκετά θετικές, και αυτό αντικατο-
πτρίζεται επίσης στις πρόσφατες τιμές ακινή-
των ανά την Κύπρο που σημειώνουν αύξηση. 
Τα οικιστικά ακίνητα, καθώς και γραφειακοί 
χώροι είναι ακόμα δυο σημαντικές κατηγορί-
ες ακινήτων που συνεχίζουν να καταγράφουν 
ψηλές επιδόσεις».

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ 
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή του σχεδίου Ενοίκιο έναντι 
Δόσης, γνωστό και ως «mortgage to 
rent». Σύμφωνα με σχετικές πληροφο-

ρίες τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, καθώς 
και ο αριθμός της περιμέτρου των δικαιούχων 
έχουν κλειδώσει. 
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο 
θα είναι όσα άτομα κατά την 31η Δεκεμβρίου είτε 
οι ίδιοι είτε τα ανήλικα τέκνα τους ήταν δικαιού-
χοι οποιωνδήποτε επιδομάτων / παροχών από το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
το υφυπουργείο Προνοίας ή το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Και έχουν 
χωριστεί σε 13 κατηγορίες. Πρώτο, δικαιούχοι θα 
είναι οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος. Δεύτερο, λήπτες του δημοσίου βοηθήματος. 
Τρίτο, λήπτες επιδομάτων βαριάς κινητικής ανα-
πηρίας. Τέταρτο, λήπτες επιδόματος φροντίδας 
σε παραπληγικά άτομα. Πέμπτο, λήπτες επιδό-
ματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα. Έκτο, 
λήπτες χορηγίας σε τυφλούς. Έβδομο, λήπτες 
επιδόματος διακίνησης. Όγδοο, έχει αποφασιστεί 
όσοι δικαιούχοι θα είναι μέλη πολύτεκνοι ή πεντα-
μελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου 
για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω (με ετήσιο 
μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 51.258 ευρώ). 
Το εισοδηματικό κριτήριο των 51.258 ευρώ για το 
ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλι-
μακωτά κατά 5.120 ευρώ για κάθε πρόσθετο παιδί 
πέραν των τεσσάρων ετών. Ένατο, δικαιούχοι θα 
είναι μέλη μονογονεϊκής οικογένειας. Δέκατο, δικαι-
ούχοι επιδόματος συνταξιούχου με χαμηλά εισοδή-
ματα. Ενδέκατο, δικαιούχοι θα είναι οι λήπτες κοι-
νωνικής σύνταξης. Δωδέκατη κατηγορία, οι λήπτες 
σύνταξης ανικανότητας. Δέκατη τρίτη και τελευ-
ταία κατηγορία, οι λήπτες σύνταξης χηρείας.
Η διεύρυνση της λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ για 
αγορά και διαχείριση ακινήτων από τρίτους, στο 
πλαίσιο του «mortgage to rent» θα έχει συγκεκρι-
μένα κριτήρια και αγοραία αξία ενυπόθηκου ακί-
νητου κάτω από 250 χιλιάδες ευρώ. Αξία σαφώς 
μειωμένη από τις 350 χιλιάδες ευρώ που ορίζεται 

ως πρώτη κατοικία στην Κύπρο. Όπως είχε εξη-
γήσει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, το κρά-
τος θα επιδοτεί τη δόση του δανειολήπτη που θα 
έχει το δικαίωμα επαναγοράς για 15 χρόνια και η 
ΚΕΔΙΠΕΣ δικαίωμα πώλησης μετά από 5 χρόνια. 
«Θεωρούμε ότι αυτό το Σχέδιο που στον αρχικό 
σχεδιασμό του Υπουργείου φαίνεται πως αφορά 
γύρω στις 2.000 κατοικίες, θα μπορεί να αρχίσει 
στις αρχές του 2023, αφού πρώτα εγκριθεί από 
τις εγχώριες αρχές, την ΚΕΔΙΠΕΣ και φυσικά τη ΓΔ 
Ανταγωνισμού» είχε εξηγήσει σχετικά.
Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Οικονομικών έχει 
ανακοινώσει ότι, το Σχέδιο Ενοικίου έναντι Δόσης 
«mortgage to rent», το οποίο θα καλύπτει συγκε-
κριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, συμπεριλαμ-
βανομένων των μη βιώσιμων του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, 
θα έχει συνολικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ. 
Αναμένονται οι εγκρίσεις για το Σχέδιο από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Στοίχημα η επιτυχία
Μεγάλα ερωτηματικά προκύπτουν όσον αφορά 
στην επιτυχία του Σχεδίου, καθώς οι προσδοκίες 

για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, ένα άλλο μεγαλεπήβολο πλά-
νο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στην Κύπρο με κρατική παρέμβαση, είχε 
περιορισμένη επιτυχία. Οι αρχικές προσδοκίες μι-
λούσαν για δάνεια 15.000 δανειοληπτών, και τε-
λικά εγκρίθηκαν λίγο περισσότερα από 1.000 για 
το πρόγραμμα. Οι 2.000 κατοικίες για εισαγωγή 
στο Σχέδιο ενδεχομένως πάλι να είναι κάτω των 
προσδοκιών και να μην προσεγγιστεί καν ο στό-
χος. Η κουλτούρα του Κύπριου θα πρέπει να «τε-
σταριστεί» για εισαγωγή σε ένα τέτοιο Σχέδιο. Θα 
πρέπει να συμφωνήσει πως το σπίτι δεν είναι δικό 
του και θα είναι του κράτους – ΚΕΔΙΠΕΣ. Βάσει 
αποτελεσμάτων του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, υποβλήθηκαν 
6.393 αιτήσεις, και από αυτές το 30% παρέμειναν 
ημιτελείς, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις 
που δόθηκαν, ενώ 1% των αιτήσεων αποσύρθηκε 
από τους αιτητές. 
Συνεπώς, υποβλήθηκαν 4.374 πλήρως συμπλη-
ρωμένες αιτήσεις (69%). Σύμφωνα με την ερμη-
νεία του υπουργείου Οικονομικών, η χαμηλότερη 
από την εκτιμώμενη συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία 
αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία ενός 
σημαντικού αριθμού δανειοληπτών να προβούν σε 
αποκάλυψη των εισοδηματικών και περιουσιακών 
τους στοιχείων. Κάτι αντίστοιχο δεν αποκλείεται 
να επαναληφθεί και για το Σχέδιο «mortgage to 
rent». 
Από τις 4.374 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις 
είχαν εγκριθεί 802 αιτήσεις ή το 18%. Συνολικά το 
62% των συμπληρωμένων αιτήσεων (2.697 αιτή-
σεις) είχαν απορριφθεί, ενώ 17% (ή 759 αιτήσεις) 
κατατάσσονται ως μη βιώσιμα δάνεια. Περίπου 
2% των αιτήσεων βρίσκονταν υπό αξιολόγηση. 
Βάσει εκτιμήσεων, οι 802 εγκεκριμένες αιτήσεις 
αντιστοιχούσαν σε ποσό μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.
«Η υπέρβαση εισοδηματικών και περιουσιακών 
κριτηρίων αποτελεί τον κυριότερο λόγο απόρρι-
ψης (32%), γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει, 
τουλάχιστον εν μέρει, κάποια οικονομική δυνατό-
τητα εξυπηρέτησης ή διακανονισμού των δανεί-
ων», ανέφερε το ΥΠΟΙΚ χαρακτηριστικά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου 

Σ Ε ΠΡΩΤΗ φάση θα αφορά δάνεια που δι-
αχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ (δηλαδή του πρώην 
Συνεργατισμού) και σε δεύτερη φάση τα δά-
νεια που θα αγοράζει η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Τα χαρακτηριστικά του σχεδίου έχουν ως εξής;
• Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με δάνεια εξα-

σφαλισμένα με την πρώτη κατοικία τους ή την 
πρώτη επαγγελματική τους στέγη αγοραίας αξίας 
μέχρι €350.000, τα οποία ήταν «κόκκινα» κατά την 
31/12/2019, ανεξαρτήτως αν συμμετείχαν ή όχι σε 
οποιαδήποτε κυβερνητικά σχέδια.

• Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα αποκτά τα ακίνητα στο 50% με 60% 
της αγοραίας αξίας τους, με το υπόλοιπο ποσό του 
δανείου, που είναι συνδεδεμένο με το ακίνητο, να 
διαγράφεται.

• Παράλληλα με την απόκτηση του ακινήτου από την 
ΚΕΔΙΠΕΣ θα υπογράφεται σύμβαση ενοικίασης του 
ακινήτου με ετήσιο ενοίκιο το οποίο θα ανέρχεται 
μεταξύ του 2% και 3% της αγοραίας αξίας του ακι-
νήτου, αναλόγως της κατάστασης του ενοικιαστή, 
ενοίκιο το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανά τακτές 
χρονικές περιόδους στη βάση συγκεκριμένης φόρ-
μουλας που θα αποφασιστεί.

• Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες και διαμένοντες 
στο ακίνητο κατά την 31/12/2021 είναι πέραν των 
65 ετών, θα διαμένουν στην κατοικία εφ’ όρου 
ζωής, νοουμένου ότι καταβάλλεται το σχετικό ενοί-
κιο.

• Όλοι όσοι συμμετέχουν στο σχέδιο θα έχουν τη δυ-
νατότητα επαναγοράς του ακινήτου τους εντός 5 
ετών, στην αξία απόκτησής του από την ΚΕΔΙΠΕΣ 

μείον οποιωνδήποτε ενοικίων έχουν καταβληθεί. Δι-
καίωμα επαναγοράς με βάση τους ίδιους

 όρους έχουν οι Α’ βαθμού συγγένειας των ιδιοκτη-
τών (τέκνα, πατέρας / μητέρα).

• Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου των 5 ετών, η 
ΚΕΔΙΠΕΣ θα μπορεί να πωλήσει το ακίνητο.

• Μετά τα πρώτα 5 χρόνια, ο ιδιοκτήτης έχει το πρώ-
το δικαίωμα για αγορά του ακινήτου στην τιμή προ-
σφοράς που έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ από ιδιώτη.

• Το ετήσιο ενοίκιο για ορισμένες κατηγορίες θα κατα-
βάλλεται από τη Δημοκρατία (καθώς και οι οποιεσ-
δήποτε αυξήσεις). Οι κατηγορίες που καλύπτονται 
είναι οι κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, όπως αυτές 
εκάστοτε καθορίζονται σε σχετική απόφαση και δι-

ΘΕΜΑΤΑ

άταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας, τα οποία εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες 
του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 
(Ν.122(Ι)/2003).

• Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, το ετήσιο ενοίκιο θα 
ανέρχεται μεταξύ 2% και 3% της αγοραίας αξίας 
του ακινήτου και θα καταβάλλεται από τους ενοικι-
αστές.

• Το σχέδιο θα μπορεί να εφαρμοστεί και στις περι-
πτώσεις που η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακτά το ακίνητο μέσω 
της διαδικασίας εκποίησης, χωρίς σε αυτή την περί-
πτωση όμως ο πρώην ιδιοκτήτης να έχει το δικαίω-
μα επαναγοράς του.

Κουρεύουν 
τα τετραγωνικά 
των νέων 
οικιών

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΑ 400 ΕΚ. ΕΥΡΩ
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟ ΕΤΕΚ

Π
ΡΟΤΑΣΗ για Μητρώο Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτηρίων υπέβαλε το ΕΤΕΚ 
προς το Κτηματολόγιο.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε 

με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνο Κων-
σταντή, μας δήλωσε ότι μετά την υποβολή της 
πρότασης, το ΕΤΕΚ διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη στη 
διάρκεια της οποίας ανέλυσε την πρόταση του, δί-
νοντας έμφαση στο πως λειτουργεί το όλο σύστη-
μα στην Ελλάδα που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, 
σε εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, 
του Κτηματολογίου, της Πολεοδομίας 
και των Επαρχιακών Διοικήσεων. Ο κ. 
Κωνσταντή τόνισε ότι επιβάλλεται ο 
καταρτισμός του Μητρώου, γιατί με 
ένα πάτημα ενός κουμπιού θα γίνονται 
όλα γνωστά αναφορικά με την κατά-
σταση των κτηρίων.  Μετά την τηλε-
διάσκεψη το Υπουργείο Εσωτερικών 
επανήλθε και παρέθεσε τις θέσεις του, 
ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις. Οι εκ-
πρόσωποι του ανέφεραν ότι θα μελε-
τήσουν το θέμα και θα επανέλθουν με 
τελική πρόταση. Το ΕΤΕΚ, όπως μας ανέφερε ο 
κ. Κωνσταντή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση, ώστε 
αυτή η σημαντική πρόταση να υλοποιηθεί. 
Για τα οφέλη αυτής της σημαντικής μεταρρύθμι-
σης, ο κ. Κωνσταντή ανέφερε σε παλιότερες δη-
λώσεις του ότι αυτή θα συμβάλει στην καταγραφή 
σημαντικών πληροφοριών για το κτηριακό από-
θεμα της Κύπρου σε μια ενιαία βάση, μείωση της 
γραφειοκρατίας, μείωση αχρείαστων μετακινήσε-

ων σε διάφορα τμήματα του κράτους για τη λήψη 
πληροφοριών, άμεση λήψη δεδομένων. Επίσης 
αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση πολύ-
τιμου παραγωγικού χρόνου – τόσο του ιδιωτικού 
(μελετητές, αιτητές, επενδυτές) όσο και του δημό-
σιου τομέα – αύξηση της επιχειρηματικής παραγω-
γικότητας, στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών (λ.χ. 
αδειοδότησης αναπτύξεων, κρατικών επιχορηγή-
σεων, κλπ.), στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη. Η καταχώρηση σημαντικών πληροφοριών 
για το κτηριακό απόθεμα της χώρας μας σε ψηφι-

ακή βάση δεδομένων, όπως πληροφορίες 
σε σχέση με την αξιολόγηση της επικιν-
δυνότητας ή και τη δομοστατική επάρ-
κεια των κτηρίων και την ενεργειακή 
απόδοση των κτηρίων (λ.χ. καταχώρηση 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 
κτηρίων σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή 
αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στο 
έργο των μελετητών, στους στρατηγι-
κούς σχεδιασμούς του κράτους για μια 
σειρά από καίρια ζητήματα και στη λήψη 
των απαραίτητων μέτρων για τη βέλτι-

στη θωράκιση του κτηριακού αποθέματος της χώ-
ρας μας έναντι σεισμών και άλλων καταστροφών 
και συνεπώς στη διασφάλιση της δημόσιας ασφά-
λειας. 

Ιστορικά μνημεία και διατηρητέα
Επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας 
για τα ιστορικά μνημεία, τις διατηρητέες, παραδο-
σιακές και άλλες αξιόλογες οικοδομές της χώρας 
μας θα συμβάλει στη διατήρησή τους και στην 

αποτροπή μελλοντικής σκόπιμης παραποίη-
σής τους και συνεπώς στη διαφύλαξη, 
προστασία και ανάδειξη της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς.

Το παράδειγμα 
της Ελλάδας
Η θέσπιση της Ηλεκτρονι-
κής Ταυτότητας Κτηρίων, 
σε συνδυασμό με την υιοθέ-
τηση του θεσμού Ελεγκτών 
Δόμησης στην Ελλάδα, εκ του 
αποτελέσματος ήταν καθοριστι-
κή για τη μείωση της ανέγερσης 
αυθαίρετων κατασκευών στη χώρα. 
Καθοριστική για τη θέσπιση της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτηρίων και του θεσμού των Ελε-
γκτών Δόμησης στην Ελλάδα, ήταν η αναγνώριση 
πως τόσο η ευχέρεια ελέγχου των επιτόπιων κα-
τασκευαστικών εργασιών από τις τοπικές αρμόδι-
ες αρχές όσο και οι ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για 
τα αυθαίρετα δεν είχαν επιλύσει αποτελεσματικά 
το πρόβλημα, ενώ στις πλείστες περιπτώσεις δεν 
εφαρμόζονταν. Η περιορισμένη Ισχύ του Πιστο-
ποιητικού Πληρότητας (δύο μήνες), εκ των πραγ-
μάτων λειτουργεί αποτρεπτικά στην εκτέλεση μη 
αδειοδοτημένων εργασιών σε αναπτύξεις σε με-
ταγενέστερο στάδιο της αρχικής αδειοδότησής 
τους. 

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου 
Η καταχώρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρί-

Προχωρεί ο καταρτισμός Μητρώου 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΤΟΝΙΑ 

Από τα ψηλότερα στεγαστικά επιτόκια 
στην Ευρωζώνη πληρώνουν οι Κύπριοι 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ δανειολήπτες καταβάλλουν έναν 
από τα ψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανεί-
ων στην Ευρωζώνη. Κι αυτό πριν ακόμη ξεκα-
θαρίσουν οι επιπτώσεις από την αύξηση των 
επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, το επιτόκιο των στεγαστικών δανεί-
ων στην Κύπρο ανέρχεται στο 2,31% και είναι 
το πέμπτο ψηλότερο μετά την Ελλάδα (3,07%), 
την Ιρλανδία (2,81%), τη Γερμανία (2,57%) και 
τη Λετονία (2,48%). Σε σχέση με το Μάιο τα στε-
γαστικά επιτόκια, καταγράφουν μικρή αύξηση 
0,04 μονάδων και σε σχέση με το Σεπτέμβριο 
0,12%. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων 
στην ευρωζώνη ανήλθαν στο 1,94% τον Ιούνιο 
σημειώνοντας αύξηση 16 μονάδων βάσης από 
το Μάιο. Τα μέσα επιτόκια είναι τώρα 64 μονά-
δες βάσης πάνω από το χαμηλό του 1,3% που 
καταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος δα-
νεισμού σε διάστημα εννέα μηνών από το 2006.

Αυξάνονται απότομα
Σύμφωνα με τους Financial Times, τα επιτό-
κια των στεγαστικών δανείων στην ευρωζώνη 
αυξάνονται απότομα, ενισχύοντας τις προο-
πτικές επιβράδυνσης της στεγαστικής αγοράς 
καθώς η κρατική υποστήριξη κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας του κορωνοϊού και η επιθυμία 
για περισσότερο χώρο προκάλεσαν άνοδο στις 
τιμές των κατοικιών. Τα επιτόκια  αυξάνονται 
σε όλες τις προηγμένες οικονομίες, καθώς οι 
κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε αυξήσεις 

των επιτοκίων σε μια προσπάθεια ελέγχου του 
πληθωρισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης 
των τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ τα 
επιτόκια  αυξήθηκαν ταχύτερα στη Γερμανία και 
την Ιταλία, με μικρότερες αυξήσεις να καταγρά-

ου ή και Διατηρημένης Ιδιοκτησίας ΚΑΙ η έκ-

δοση Πιστοποιητικού Πληρότητας έχει 

θεσπιστεί στην Ελλάδα (Νόμος Ν. 

4495/2017) και είναι υποχρεωτι-

κή (μεταξύ άλλων) για τις ακό-

λουθες περιπτώσεις: 

• Πράξεις δικαιοπραξίας 

(λ.χ. αγοραπωλησίας 

ακινήτων)

• Έκδοση άδειας για νέα 

κτήρια

• Έκδοση τροποποιητικής 

άδειας (αλλαγή χρήσης / προ-

σθηκομετατροπές) 

• Τακτοποίηση Αυθαίρετων 

Στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ηλε-

κτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων/Διατηρημένης ιδι-

οκτησίας μεταξύ άλλων: 

• Εκδοθείσες Άδειες, Σχέδια Άδειας Οικοδο-

μής & Μελέτες

• Αριθμός ορόφων

• Χρήσεις (εμβαδόν χρήσεων ανά όροφο)

• Αριθμός χώρων στάθμευσης

• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτηρίου (όπου εφαρμόζεται)

• Τεχνική Έκθεση Στατικού

• Αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας 

του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομε-

τρίας (DLS Portal) 

Ο πρόεδρος του 
ΕΤΕΚ Κ. Κωνσταντή

Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ: 
«Επιβάλλεται ο 

καταρτισμός του Μητρώου, 
γιατί με ένα πάτημα κουμπιού 

θα γνωρίζουμε τα πάντα                                 
για την κατάσταση των 

κτηρίων μας» 

φονται για τη Γαλλία και την Ισπανία. Αντίθετα, 
τα χαμηλότερα επιτόκια  έχει η Γαλλία, η Πορτο-
γαλία και η Φινλανδία. 

Πιο ακριβά προσεχώς 
Τα στεγαστικά δάνεια αναμένεται ότι θα γίνουν 
πιο ακριβά τους επόμενους μήνες μετά την 
απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το επιτόκιο κατα-
θέσεων αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης στο 
μηδέν στα τέλη Ιουλίου - μια κίνηση μεγαλύτερη 
από την αναμενόμενη.
Μια άλλη άνοδος 50 μονάδων βάσης προβλέ-
πεται για το Σεπτέμβριο, αφού ο πληθωρισμός 
έφτασε στο νέο υψηλό του 8,9% το έτος έως 
τον Ιούλιο - ένα νέο υψηλό όλων των εποχών για 
την ευρωζώνη και τετραπλάσιο του στόχου της 
κεντρικής τράπεζας για 2%.
Οι τράπεζες αναμένουν μείωση στη ζήτηση δα-
νείων  για το επόμενο διάστημα λόγω του κύ-
ματος ακρίβειας, των πληθωριστικών πιέσεων 
αλλά και της αύξησης των επιτοκίων εν μέσω 
της αβεβαιότητας που παρατηρείται στο μα-
κροοικονομικό περιβάλλον.
Όσον αφορά την αναμενόμενη  αύξηση των 
επιτοκίων, επισημαίνουν ότι οφείλεται εξ ολο-
κλήρου στην αύξηση της τιμής της βάσης του 
επιτοκίου όπου οι τράπεζες δεν έχουν κανένα 
έλεγχο και δεν μπορούν να την επηρεάσουν.

ΘΕΜΑ
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Με τον Θέμη Πολυβίου
στο στόχο

ΟΛΟΙ χαιρέτισαν την εξαγγελία της κυβέρνησης ότι θα ληφθούν τα κα-
τάλληλα μέτρα και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι άδειες 
οικοδομής και οι τελικές εγκρίσεις να εκδίδονται σε διάστημα ημερών 
(έγινε αναφορά για δέκα μέρες) ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία 
που υφίστανται τόσο οι συμπολίτες μας που αγοράζουν ακίνητο όσο και 
οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. 
Δυστυχώς, οι εξαγγελίες έμειναν στα χαρτιά και όπως αποδεικνύουν τα 
δεδομένα, την τεράστια ευθύνη φέρουν οι φορείς της τοπικής αυτοδι-
οίκησης οι οποίοι δεν έχουν τις υποδομές, για να υλοποιήσουν τη συγκε-
κριμένη εξαγγελία. 
Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης; 
Οι χιλιάδες συμπολίτες μας και οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να συ-
νεχίσουν να ταλαιπωρούνται και να είναι όμηροι της κάθε τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. 
Έτσι συνεχίζεται η καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών οικοδομής, 
ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν περισ-
σότερα από δύο χρόνια για να λάβουν από τους δήμους, το πιστοποιη-
τικό τελικής έγκρισης για τις οικίες που αγόρασαν. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας συμπολίτης μας πρέπει να περάσει από αρ-
κετά στάδια ταλαιπωρίας, για να μπορέσει να υλοποιήσει την απόφασή 
του για αγορά και ανέγερση κατοικίας.

Οι άδειες οικοδομής και οι τελικές εγκρίσεις 
Αρχικά χρειάζεται να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια (που εκδίδεται 
σχετικά σύντομα μεταξύ 20 ημερών και ενάμιση μήνα) στη συνέχεια 
πρέπει να εξασφαλίσει οικοδομική άδεια (που ο χρόνος εξασφάλισης 
είναι ανάλογα σε ποιο δήμο αποφάσισε να κτίσει και μπορεί να χρεια-
στεί και αναμονή κάποιων μηνών!). Στη συνέχεια, αφού οφείλει να κτί-
σει σύμφωνα με τα σχέδια και τους όρους που κατέθεσε προχωρεί για 
αίτηση στην ίδια αρμόδια αρχή για εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής 
έγκρισης κάτι που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. 
Αυτή η κατάσταση, αξίζει να αναφέρουμε, ότι ρεζιλεύει την Κύπρο δι-
εθνώς, γιατί την ίδια ταλαιπωρία υφίστανται και πολλοί αλλοδαποί που 
αγοράζουν κατοικία στην Κύπρο. 
Στην όλη κατάσταση παρενέβη και το ΕΤΕΚ που πρότεινε συγκεκριμέ-
νες λύσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπω-
ρία των συμπολιτών μας αλλά και των επαγγελματιών της οικοδομικής 
βιομηχανίας. 
Μια λύση που προτείνει το ΕΤΕΚ αποσκοπεί, όπως είναι φυσικό στην 
επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης εκσυγχρονισμένου τίτλου ιδιοκτη-
σίας.
Συγκεκριμένα, προτείνει την τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να δί-
δεται η ευχέρεια η διαδικασία έκδοσης εκσυγχρονισμένου τίτλου ιδιο-
κτησίας να αρχίζει από την ολοκλήρωση του κελύφους της οικοδομής 

και όχι από το στάδιο της τελικής έγκρισης.
Με τον τρόπο αυτό, με την παράδοση της ολοκληρωμένης οικοδομής 
στον αγοραστή θα παραδίδεται και ο εκσυγχρονισμένος τίτλος ιδιοκτη-
σίας. 
Με την προτεινόμενη εισήγηση του ΕΤΕΚ, όταν το κτήριο βρίσκεται στη 
φάση της τειχοποιίας, θα αρχίζει να τρέχει και η διαδικασία τιτλοποίη-
σης, με στόχο, με την ολοκλήρωση μιας οικοδομής ο ιδιοκτήτης να έχει 
και τον τίτλο ιδιοκτησίας, στον οποίο θα περιλαμβάνεται και η τελική 
έγκριση. 
Ειλικρινά δεν μπορούμε να σκεφτούμε ποιο είναι το πρόβλημα που 
εμποδίζει αυτή την άλλη ξεκάθαρη εισήγηση του ΕΤΕΚ, ώστε να τεθεί 
τέρμα στην ταλαιπωρία των αγοραστών και των επιχειρηματιών του κα-
τασκευαστικού τομέα. 
Η κυβέρνηση, αφού προέβη στην εξαγγελία, για γρήγορα έκδοση των 
αδειών οικοδομής και της τελικής έγκρισης έχει καθήκον να εγκύψει 
στο όλο θέμα και να πάρει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της απόφασης, ώστε να τεθεί τέρμα στην ταλαιπωρία που 
υφίστανται οι επηρεαζόμενοι.
Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιολογημένοι θα θεωρήσουμε ότι η εξαγγελία 
έγινε για το θεαθήναι και όχι για να επιλύσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.
Ιδού η Ρόδος… 

Προσιτή στέγη 
Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ άδεια που αφορά την Α’ Φάση των περίπου 150 κατοικιών στη συνοικία 
του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Δήμου Λεμεσού και του Κυπριακού 
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα έτσι ώστε 
το μεγαλεπήβολο έργο να εισέλθει σε νέα τροχιά. 
Σημαντική εξέλιξη αφού είναι σίγουρα απαραίτητη η προσιτή στέγη, όχι μόνο στη Λεμεσό 
αλλά και στις άλλες πόλεις. 

Γιατί να μην ακολουθήσουμε 
την Ελλάδα;
ΝΕΑ στεγαστική πολιτική προωθεί η ελληνική 
κυβέρνηση που επικεντρώνεται κυρίως στα νέα 
ζευγάρια. Άμεσης προτεραιότητας είναι τα μέτρα 
επιδότησης ενοικίου κα έπειτα η δανειοδότηση 
απόκτησης κατοικίας. 
Αυτή η πολύ σωστή κίνηση θα βοηθήσει τη νέα 
γενιά και παράλληλα θα δώσει ώθηση στην οικο-
δομική βιομηχανία και κατ’ επέκταση στην ελλα-
δική οικονομία.
Με αυτά τα δεδομένα, διερωτώμαστε, γιατί η κυ-
πριακή κυβέρνηση, που σε πολλές περιπτώσεις 
μιμείται την ελλαδική, να μην πράξει το ίδιο; 

Πλατφόρμα
ΠΡΟΣ τη σωστή κατεύθυνση κινείται η δημιουρ-
γία πλατφόρμας για την αγορά ακινήτων της Κύ-
πρου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από 
αδειούχους κτηματομεσίτες, υπό την εποπτεία 
του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών. 
Στόχος και σκοπός της δημιουργίας της συγκε-
κριμένης πλατφόρμας είναι η ενίσχυση του ρόλου 
των εγκεκριμένων κτηματομεσιτών και η πάταξη 
της παράνομης κτηματομεσιτείας. 
Είναι σίγουρα μια σωστή κίνηση και αξίζουν συγ-
χαρητήρια στους δημιουργούς της. 

Τα σχολεία…
ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ακούμε στα σχολεία, αλλά 
κλιματιστικά δεν βλέπουμε. Τραγικά τα δεδομένα 
και με την κατάσταση πολλών σχολείων, όπου σε 
άλλα γίνονται βελτιωτικά έργα και σε άλλα τίποτα 
δεν ξεκίνησε, παρά τα προβλήματα που υπάρ-
χουν. 
Με αυτά τα δεδομένα, και με τα προβλήματα που 
δημιουργεί ο κορωνοϊός, αντιλαμβάνεται ο καθέ-
νας ποια σχολική ζωή θα ζήσουν πολλά παιδιά 
που θα φοιτούν σε σχολεία εργοτάξια και χωρίς 
κλιματισμό. 

Τα γήπεδά μας…
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στο θέμα των κυπριακών 
γηπέδων. Κάθε χρόνο η αστυνομία, με σχετι-
κή έκθεση της, επισημαίνει τα προβλήματα που 
υπάρχουν στα γήπεδα μας. Οι επισημάνσεις γίνο-
νται, αλλά δυστυχώς μέτρα δεν λαμβάνονται. Τα 
προβλήματα παραμένουν και ο κίνδυνος για τη 
ζωή των φιλάθλων, χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. 
Σχεδόν όλα τα γήπεδα παρουσιάζουν προβλήμα-

τα. Τι θα γίνει θα αφήσουμε τα προβλήματα να 

υπάρχουν μέχρι να θρηνήσουμε θύματα; 

Κατεδάφιση 
ΕΠΙΑΣΑΝ τόπο τα έντονα παράπονα και τα δια-

βήματα του Δήμου Λάρνακας και τελικά το ΥΠΑΝ 

ξεκίνησε την κατεδάφιση της Διανέλλειου Τεχνι-
κής Σχολής. 
Ο χώρος που στεγαζόταν η συγκεκριμένη σχο-
λή, είχε μετατραπεί σε εστία τρωκτικών αλλά και 
στέκι χρηστών ναρκωτικών. 
Ορθή η κίνηση, αλλά το θέμα είναι, από τις πλη-
ροφορίες που υπάρχουν, ότι ο χώρος θα απο-

τελέσει μέρος σχολείου που θα ανεγερθεί στο 

άγνωστο μέλλον. 

Αυτό το άγνωστο μέλλον είναι που μας ανησυχεί. 

Ευχή μας να αξιοποιηθεί ο χώρος το συντομότε-

ρο δυνατόν.  

Θετική εξέλιξη
Να και κάτι ευχάριστο για τους Παφίτες. Μετά 

από χρόνια ταλαιπωρίας, αυτό το Καλοκαίρι θα 

σημάνει την οριστική ολοκλήρωση των μεγάλων 

έργων. Τα μεγάλα εργοτάξια θα πάψουν να ταλαι-

πωρούν τους Παφίτες, αλλά και όσους επισκέ-

πτονται την παραλιακή πόλη. 

Είναι αναγκαία η κατασκευή όλων αυτών των 

έργων. Το θέμα είναι να τελειώνουν έγκαιρα, με 

σωστό προγραμματισμό για να περιορίζεται ο 

χρόνος ταλαιπωρίας των επηρεαζομένων. 

Ανευθυνότητα
ΑΥΤΑ συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κύπρο. Άκου-

σον, άκουσον! 

Εγκαταλείφθηκε στα συρτάρια η απόφαση για 

διάσωση των κτηρίων του 45ου Τάγματος Διαβι-

βάσεων, στο Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, 

γνωστό και ως πρώην δάσος των λεπρών. Η Επι-

τροπή διάσωσης έχει μήνες να συνεδριάσει. 

Τελικά ό,τι πάθουμε σε αυτό τον τόπο μας αξίζει. 

Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο. 

Τώρα εξηγούνται…
ΤΩΡΑ εξηγούνται γιατί οι τρεις οικίες που κατεδα-

φίστηκαν από την Αρχιεπισκοπή, δίπλα από τον 

Καθεδρικό ναό, παραμένουν ημιτελείς και δεν 

κτίζονται εσωτερικοί τοίχοι, παρά τις εντολές που 

δόθηκαν. 

Τα συγκεκριμένα διατηρητέα η Αρχιεπισκοπή θέ-

λει να τα κάνει συνοδικό. 

Και διερωτώμαστε: Σε αυτό τον τόπο κάνει ο κα-

θένας ό,τι θέλει; 

Αν ενεργούσε με τέτοιο τρόπο ένας συμπατριώ-

της μας θα υπήρχε τόση ανοχή ή θα συρόταν στα 

δικαστήρια. 

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι τεχνικοί του ΕΤΕΚ 

εξέφρασαν φόβους για τα κτήρια, αν δεν αποκα-

τασταθούν και οι εσωτερικοί τοίχοι. 

Τι άλλο να πούμε; Κύπρος ή καλύτερα Μακαριό-

τατε το μεγαλείο σου… 

Τεράστιο όφελος
Τα μεγάλα έργα είναι αναγκαία, αφού αναβαθμίζουν την οικονομία, την υγεία, την εκπαί-
δευση, τον τουρισμό και ευρύτερα την ποιότητα ζωής του τόπου. 
Λόγια του προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέα Δημητριάδη, με τα 
οποία συμφωνούμε απόλυτα.
Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει ώθηση στα μεγάλα έργα, γιατί το όφελος για την Κύπρο 
μας και τους πολίτες της θα είναι τεράστιο. 

το κλειδί
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Κομβικής σημασίας τα ακίνητα
για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας

ΗΠΕΡΙΟΔΟΣ που διανύουμε ξεχωρίζει όχι μόνο για τις συνθήκες που επι-
κρατούν, αλλά και διότι, όπως προβλέπουν οι ειδικοί, οι συνθήκες αυτές 
δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα. Ποιος θα φανταζόταν άραγε 
πριν λίγα χρόνια ότι θα καλούμασταν να αντιμετωπίσουμε ταυ-

τόχρονα συνθήκες πανδημίας, πολέμου, επίμονου 
πληθωρισμού, μείωσης της αγοραστικής δύναμης, 
εκτόξευσης του κόστους των υλικών των κατα-
σκευών και ενός τραπεζικού συστήματος διστα-
κτικού στη σύναψη νέων δανείων;  Κι όμως, όσο και 
αν τα παραπάνω ακούγονται ως εκρηκτικό cocktail, δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από την πραγματικότητα του 
πρώτου μισού του 2022. Εντός αυτής της πραγματι-
κότητας, ο κλάδος της ανάπτυξης γης και οικοδομών 
καλείται για ακόμα μία φορά να επιτελέσει τον ρόλο 
του ως ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας. Όπως 
δηλαδή έκανε διαχρονικά, να εισφέρει σημαντικά ποσά 
στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και να διατηρήσει τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
απασχολώντας ως επί το πλείστο Κύπριους εργαζόμενους. 
Τα ακίνητα μία από τις σταθερότερες επενδύσεις 
Παράλληλα με τη σημασία του κλάδου σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεν θα πρέπει 
να παραβλέπεται η σημασία των ακινήτων για τους ιδιώτες. Δικαίως, η επένδυση σε 
ακίνητο θεωρείται ως μία από τις ασφαλέστερες, αφού παρά τις όποιες αυξομει-
ώσεις, η αξία τους τείνει γενικά να αυξάνεται. Ιδίως μάλιστα σε συνθήκες υψηλού 
πληθωρισμού, όπως αυτές που βιώνουμε, είναι αναμενόμενο ολοένα και περισσό-
τεροι άνθρωποι να στρέφονται στα ακίνητα και λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.   Με 
αυτόν τον τρόπο εκτιμώ ότι εξηγούνται τα στοιχεία που καταδεικνύουν αύξηση της 
τάξης του 27% στις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2022, σε σχέση με το αντί-
στοιχο του 2019, του τελευταίο δηλαδή προπανδημικού έτους. Εγχώριοι και ξένοι 
αγοραστές επιλέγουν τα ακίνητα στην Κύπρο, τόσο για χρήση, αφού η χώρα μας 
αποτελεί μία καλή επιλογή για ποιοτική διαβίωση και εργασία, όσο και για επένδυση, 
προσβλέποντας στην άνοδο των αξιών τους στο μέλλον. 
Αναγκαία η συνεργασία των θεσμικών φορέων
Η θετική πορεία που καταγράφεται δεν θα πρέπει ωστόσο να οδηγήσει σε επα-
νάπαυση. Επιχειρηματίες, κράτος και τράπεζες, θα πρέπει όλοι να ανταποκριθούν 

στο ρόλο τους, ώστε ο κλάδος των ακινήτων να συνεχίσει να ωθεί τη χώρα σε 
αναπτυξιακή πορεία.  Το πρώτο μέρος της εξίσωσης, οι επιχειρηματίες, έχουν ήδη 
συμβάλει τα μέγιστα στη συγκράτηση των τιμών. Εδώ και σχεδόν ένα έτος, βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς ανατιμήσεις υλικών, τις οποίες οι πλείστες 
των επιχειρήσεων έχουν απορροφήσει. Εκείνο, ωστόσο, που παρατηρείται, είναι 
η διστακτικότητα από την πλευρά των εταιρειών να αναλάβουν νέα έργα, εξαιτίας 
αυτού του περιβάλλοντος. Σε συνθήκες όμως αυξημένης ζήτησης, η μη έναρξη 
νέων έργων αντικειμενικά θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών για τους Κύπριους που 
θέλουν να αποκτήσουν το ακίνητό τους. Είναι γι’ αυτό το λόγο που ως Σύνδεσμος 
επισημαίνουμε την ανάγκη της παροχής ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα, 
ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να υλοποιούν τα έργα που είχαν προγραμμα-
τίσει. 
Αντίστοιχης χρησιμότητας στην κατεύθυνση της στήριξης των ανθρώπων που ανα-
ζητούν το νέο τους σπίτι θα είναι και ένα σχέδιο απευθείας ενίσχυσής τους από το 
κράτος. Διαπιστώσαμε εξάλλου ότι το σχέδιο επιδότησης μέρους του επιτοκίου 
ήταν ένα καλό παράδειγμα που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία. Πολλοί άνθρωποι 
και ιδίως τα νεαρά ζευγάρια, έχουν ανάγκη από ανάλογες ενέργειες προκειμένου 
να ξεκινήσουν με τη ζωή τους. Εκτιμάμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού 
κράτους, θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική, μέρος της οποί-
ας μπορούν να αποτελούν αντίστοιχα σχέδια.
Η Κύπρος πρέπει να γίνει πόλος έλξης ξένων επενδύσεων
Εδώ και πολλά χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο κινείται η Κύπρος είναι άκρως 
διεθνοποιημένο, επομένως και ανταγωνιστικό.  Με αυτό ως δεδομένο, η χώρα μας 
θα πρέπει να επεξεργαστεί τρόπους για την προσέλκυση επιπλέον Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων. Διαθέτουμε άλλωστε συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέ-
πει να αποτελέσουν εργαλεία, για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η οικονομική 
σταθερότητα που διασφαλίζεται από τη συμμετοχή μας στον στενό πυρήνα της 
Ευρώπης, ο εξελιγμένος τομέας υπηρεσιών που διαθέτουμε, αλλά και η παρουσία 
διεθνών εταιρειών στο νησί, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους. Ωστόσο δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστεί η Κύπρος 
επιχειρηματικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής. Η παροχή κινήτρων προς ξέ-
νους επενδυτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα 
και με μεθοδικότητα, βάσει των αναγκών της αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης είναι κρίσιμης σημασίας για την εκπόνηση 

και υλοποίηση ενός συνεκτικού σχεδίου, που δεν θα στοχεύει μόνο σε βραχυπρό-
θεσμα οφέλη, αλλά και στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την κυπριακή 
οικονομία των επόμενων δεκαετιών. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη εκπόνησης 
του Σχεδίου Νήσου. Το Σχέδιο Νήσου θα καθορίσει την πολεοδομική πολιτική της 
Κύπρου τα επόμενα 30 χρόνια. Η πολεοδομική πολιτική και κρατική επένδυση σε 
υποδομές είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Σχεδίου και καταλύτης υλοποίησής του, 
με στόχο τόσο την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας όσο και την αειφόρια.
Υποδομές και ταχύτητα τα μεγάλα επίδικα
Οι ξένοι επενδυτές, ή τα στελέχη των εταιρειών που ήδη ως ένα βαθμό μεταστε-
γάζονται στην Κύπρο, αναζητούν συγκεκριμένα πράγματα: Κατάλληλες υποδο-
μές, που θα τους διευκολύνουν τη μετάβαση και ένα πλαίσιο λειτουργίας που δεν 
θα τους δυσχεραίνει. Στα δύο αυτά πεδία, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, 
υπάρχει μεγάλο μέρος του δρόμου που δεν έχουμε ολοκληρώσει. Διαθέτουμε τις 
υποδομές για να υποδεχθούμε τους ανθρώπους αυτούς; Από διαμερίσματα, γρα-
φεία και υπηρεσίες όπως ιδιωτικά σχολεία και νοσηλευτήρια, μέχρι δημόσια έργα 
υποδομής εντός και εκτός πόλεων, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πολλά. Αυτή 
τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ενοικίαση και δεν υπάρχει η αντίστοιχη προ-
σφορά. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μπουν άμεσα καινούργια έργα στην αγορά. 
To κράτος πρέπει να δώσει άμεσα προτεραιότητα σε άδειες για μεγάλα έργα και 
έργα που θα απευθύνονται αποκλειστικά για ενοικίαση, προκειμένου να καλυφθεί 
η ανάγκη στέγασης του προσωπικού των ξένων εταιρειών και να συγκρατηθούν τα 
ενοίκια. Παρεμβάσεις, ωστόσο, χρειάζονται και στο επίπεδο της κρατικής λειτουρ-
γίας, με εκσυγχρονισμό νομοθεσιών του παρελθόντος και επίσπευση του χρόνου 
λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η εξοικείωση με την τεχνολογία που κράτος 
και πολίτες αποκτήσαμε τη διετία που μας πέρασε, μπορεί να λειτουργήσει θετι-
κά, απλοποιώντας μεγάλο μέρος των χρονοβόρων διαδικασιών που αντιμετωπίζει 
ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης, ή ένας ιδιοκτήτης. Οι προκλήσεις που η Κύ-
προς, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα θα 
είναι διαφορετικές απ’ όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Αισιοδοξώ, ωστόσο, ότι με τις 
κατάλληλες αποφάσεις και αλλαγές στα πεδία που χρειάζονται, η οικονομία της 
χώρας μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

*Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης & Οι-
κοδομών

Του Μιχάλη 
Χατζηπαναγιώτου*
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΗΛΘΕ ΣΤΟ 39% ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣΤΟ 41%

Μεγάλες αυξήσεις στις πωλήσεις ακινήτων σε Πάφο, 
Λάρνακα και Λεμεσό τον Ιούλιο

Σταθερές 
οι πωλήσεις 
σε αλλοδαπούς, 
που έφτασαν τις 515

Π ΑΦΟΣ, Λεμεσός και Λάρνακα συνεχίζουν την 
ανοδική τους πορεία στις πωλήσεις ακινήτων 
και τον Ιούλιο. Αντίθετα στην ελεύθερη περιο-

χή της Αμμοχώστου είχαμε μικρή μείωση, ενώ αντίθετα 
στη Λευκωσία μικρή αύξηση. Σε παγκύπρια κλίμακα τον 
περασμένο Ιούλιο, είχαμε αύξηση 41% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021. Πωλήθηκαν 1218 ακίνητα σε 
σχέση με 864 τον Ιούλιο του 2021. 
Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022 η αύξηση στις 
πωλήσεις ακινήτων ανήλθε στο 39% σε σχέση με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν συνολικά 7481 ακίνητα σε σχέση με 5365 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. 
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων τον 
Ιούλιο, σε κάθε πόλη, είναι η παρακάτω: 

Λευκωσία
Οριακή αύξηση 6% στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε στην 
πρωτεύουσα τον περασμένο Ιούλιο. Πωλήθηκαν 260 
ακίνητα σε σχέση με 246 τον Ιούλιο του 2021.  Για τους 
πρώτους επτά μήνες του 2022 η αύξηση είναι οριακή. 
Ανέρχεται στο 4% σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 
2021. 
Πωλήθηκαν 1638 ακίνητα σε σχέση με 1582 ακίνητα 
τους πρώτους επτά μήνες του 2021. Να αναφέρουμε 
ότι σε τέσσερις μήνες του 2022 στη Λευκωσία είχαμε 
οριακή αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων, ενώ τους τρεις 
μήνες (Μάρτιος, Μάιος, Απρίλιος) είχαμε οριακή μείωση. 

Λεμεσός
Αύξηση 48% στις πωλήσεις ακινήτων είχαμε τον Ιούλιο 
στη Λεμεσό, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Πωλήθη-
καν 410 ακίνητα, σε σχέση με 277 τον αντίστοιχο μήνα 
του 2021.  Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022 
η αύξηση ανέρχεται στο 53% σε σχέση με το πρώτο 
επτάμηνο του 2021.  Πωλήθηκαν 2559 ακίνητα σε σχέ-
ση με 1673 τους πρώτους επτά μήνες του 2021.  Στη 
Λεμεσό και τους επτά μήνες είχαμε αυξητική πορεία με 
τον Φεβρουάριο να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύ-
ξηση 120%. 

Λάρνακα
Η αυξητική πορεία στις πωλήσεις ακινήτων συνεχίστη-
κε και στη Λάρνακα τον Ιούλιο. Είχαμε αύξηση 69% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.  Πωλήθηκαν 
223 ακίνητα σε σχέση με 132 ακίνητα τον Ιούλιο του 
2021. Για τους πρώτους επτά μήνες του 2022 η αύξηση 
ανέρχεται στο 60% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2021. Πωλήθηκαν 1345 ακίνητα σε σχέση 
με 843 τους πρώτους επτά μήνες του 2021.  Τους έξι 
μήνες του 2022 είχαμε σημαντική αύξηση στις πωλή-
σεις ακινήτων, με εξαίρεση τον περασμένο Απρίλιο που 
η αύξηση ανήλθε στο 16%. 

Αμμόχωστος
Η ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου είναι η μοναδική 
επαρχία που τον Ιούλιο είχαμε οριακή μείωση 5% στις 
πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. 
Πωλήθηκαν 60 ακίνητα, σε σχέση με 63 ακίνητα τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021. Για τους πρώτους επτά μή-
νες του 2022, στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου 
είχαμε 2% οριακή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021. Πωλήθηκαν 369 ακίνητα 
σε σχέση με 363 τους πρώτους εφτά μήνες του 2021. 
Και τους επτά μήνες του 2022 στην ελεύθερη περιοχή 
της Αμμοχώστου είχαμε είτε οριακή αύξηση είτε οριακή 
μείωση στις πωλήσεις ακινήτων. 

Πάφος 
Τέλος, στην Πάφο, τον περασμένο Ιούλιο, είχαμε τη με-
γαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων 
από όλες τις πόλεις.  Αυτή ανήλθε στο 82% σε σχέση με 
τον Ιούλιο του 2021. Πωλήθηκαν 265 ακίνητα σε σχέ-
ση με 146 τον Ιούλιο του 2021. Για τους πρώτους επτά 
μήνες του 2022 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην 
Πάφο ανήλθε στο 74% σε σχέση με το πρώτο επτά-
μηνο του 2021. Πωλήθηκαν 1570 ακίνητα σε σχέση με 
904 τους πρώτους επτά μήνες του 2021. Και τους επτά 
μήνες του 2022 στην Πάφο είχαμε αυξητική πορεία στις 
πωλήσεις ακινήτων με καλύτερο μήνα, τον Γενάρη που 
η αύξηση ανήλθε στο 182%. 

Αλλοδαποί
Σταθερές ήταν οι πωλήσεις ακινήτων, τον περασμένο 
Ιούλιο και σ’ ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς. Συνολικά 
είχαμε 515 πωλήσεις ακινήτων. Από αυτές οι 223 έγι-
ναν σε πολίτες της ΕΕ και οι 292 σε πολίτες εκτός ΕΕ.  
Συνολικά τους πρώτους επτά μήνες του 2022 είχαμε 
3143 πωλήσεις ακινήτων. Από αυτές οι 1667 έγιναν σε 
πολίτες εκτός ΕΕ και οι 1476 σε πολίτες εντός ΕΕ.  Να 
αναφέρουμε ότι ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσό-
τερες πωλήσεις (292) από όλους τους μήνες για τους 
εκτός ΕΕ αγοραστές. 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

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

Ο Πρόεδρος του 
ΣΚΕΚ Α. Καουρής

Διαχρονική θέση του ΣΚΕΚ να κτυπηθεί
η παράνομη κτηματομεσιτεία στην Κύπρο 

ΟΠΩΣ τονίσαμε και στην προηγούμενη 
έκδοση μας, με απόφαση του Επάρχου 
Λευκωσίας, Εφόρου Σωματείων και ιδρυ-
μάτων της Επαρχίας Λευκωσίας, ο Σύν-
δεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών 
Κύπρου (ΣΚΕΚ) είναι επίσημα σωματείο 
με αριθμό μητρώου 448. 
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, που εκ-
δόθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 ο ΣΚΕΚ ανα-
γνωρίστηκε ως Επίσημο σωματείο που 
εκπροσωπεί τους Κτηματομεσίτες της 
Κύπρου με τη σημερινή του ηγεσία. Είναι 
δηλαδή η φωνή των Κυπρίων Κτηματο-
μεσιτών. 
Το σημερινό συμβούλιο του ΣΚΕΚ, εκλέ-
γηκε σε εκλογές που πραγματοποιήθη-
καν στις 21 του Νιόβρη 2021 και το απο-
τελούν οι παρακάτω: 

Ανδρέας Καουρής 
Πρόεδρος
Γεώργιος Χατζηαντωνίου 
Α’ Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Ολύμπιος 
Β’ Αντιπρόεδρος 
Έλλη Ανδρέου 
Γ. Γραμματέας
Βύρων Χριστοφόρου 
Ταμίας 

Και μέλη οι:
Ηλίας Αθανασίου
Ρένα Καλότυχου 
Μαρία Νίκη Θωματίδου
Γιώργος Μουσκίδης
Μιράντα Στυλιανάκη Μουσκίδου 
Χαράλαμπος Πίτρος
Χρυστάλλα Κυριακίδη
Αντρούλλα Κυριακίδη
Σωτήρης Δημητρίου 

ΣΚΕΚ: 
Η φωνή 

των κτηματομεσιτών 
της Κύπρου 

Δ
ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ θέση του Συμβου-
λίου Κτηματομεσιτών Επιχειρη-
ματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) είναι να 
κτυπηθεί η μάστιγα της παράνο-

μης άσκησης κτηματομεσιτείας στη ρίζα της. 
Το Συμβούλιο του ΣΚΕΚ έχει επικεντρώσει τις 
προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση και 
προβαίνει σε συχνές καταγγελίες όσων ασκούν 
παράνομα την κτηματομεσιτεία. 
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλ-
λονται τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθει-
ας δεν είναι ικανοποιητικά. 
Σοβαρή ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση φέρει 
το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, που 
δεν ασκεί στο βαθμό που πρέπει, την εξουσία 
που του παρέχει η σχετική νομοθεσία, ώστε να 
κτυπηθεί με τα κατάλληλα μέτρα η άσκηση της 
παράνομης κτηματομεσιτείας. 
Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε τη σχε-
τική νομοθεσία με βάση την οποία θα πρέπει να 
κτυπηθεί η παράνομη κτηματομεσιτεία: 
ΜΕΡΟΣ VII – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33. (1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται-
(α)  Να ασκεί το επάγγελμα του κτηματομεσίτη ή 

με οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί ως κτημα-
τομεσίτης.

(β)  Να προβάλλεται ή διαφημίζεται ως κτηματο-
μεσίτης ή να επαγγέλλεται με οποιοδήποτε 
όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιέ-
χονται οι λέξεις “κτηματομεσίτης”, “κτημα-
τομεσιτικοί σύμβουλοι”, “κτηματομεσιτικές 
επιχειρήσεις” ή “κτηματομεσιτεία” ή άλλες 
ταυτόσημες ή παρόμοιες φράσεις ή λέξεις 
σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο αφήνει να νοηθεί ότι πραγματο-
ποιεί κτηματομεσιτεία.

(γ)  Να διενεργεί ξεναγήσεις οποιοσδήποτε προ-
σώπου που επιθυμεί την αγορά ακίνητης ιδι-
οκτησίας αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία, 
η οποία κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είναι 
εγγεγραμμένη στο όνομά του ή στο όνομα 
συγγενικού του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 
προσώπου μέχρι δευτέρου βαθμού ή στο 
όνομα προσώπου για τη διαχείριση της πε-
ριουσίας του οποίου κατέχει γενικό πληρε-
ξούσιο ή στο όνομα εταιρείας της οποίας 
είναι διευθυντής, εκτελεστικός σύμβουλος ή 
υπάλληλος.

(δ)  Να διαφημίζει ή προβάλλει ή προτείνει 
οποιαδήποτε κτηματική αγορά ή πώληση ή 
άλλη κτηματική συναλλαγή αναφορικά με 
ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία κατά τον ουσιώ-
δη χρόνο δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομά 
του ή στο όνομα συγγενικού του εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας προσώπου μέχρι δευτέρου 
βαθμού ή στο όνομα προσώπου για τη δια-
χείριση της περιουσίας του οποίου κατέχει 
γενικό πληρεξούσιο ή στο όνομα εταιρείας 
της οποίας είναι διευθυντής, εκτελεστικός 
σύμβουλος ή υπάλληλος.

(ε)  Εν γνώσει του να δημοσιεύει ή διευθετεί τη 
δημοσίευση διαφημίσεων στις οποίες δεν 
αναγράφονται κατά τρόπο σαφή και πλήρη 
το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του ιδιο-
κτήτη της κατά τον ουσιώδη χρόνο.

(στ) Να αξιώνει ή εισπράττει ή αποκτά δικαιώμα-
τα δυνάμει σύμβασης αναφορικά με οποια-
δήποτε αμοιβή αναφορικά με υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν και έχουν 
σχέση, άμεση ή έμμεση, με την εργασία 
του κτηματομεσίτη. εκτός εάν το πρόσωπο 
αυτό είναι εγγεγραμμένος κτηματομεσίτης 
και κατέχει ισχύουσα ετήσια άδεια άσκησης 

του επαγγέλματος που εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 17 ή εμπίπτει εντός των προνοιών 
του άρθρου 15 και δεν του έχει επιβληθεί 
απαγόρευση δυνάμει του άρθρου 16.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδα-
φίου (1), δεν αποτελεί άσκηση του επαγ-
γέλματος του κτηματομεσίτη ή άλλως 
πως πραγματοποίηση κτηματομεσιτείας:

(α)  Η διαφήμιση, προβολή ή πρόταση από επι-
χειρηματία ανάπτυξης γης και οικοδομών 
οποιοσδήποτε κτηματικής αγοράς ή πώλη-
σης ή άλλη κτηματική συναλλαγή αναφορικά 
με ακίνητη ιδιοκτησία 
που αποτελεί προϊόν 
επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας που 
προέκυψε μετά από 
σύμβαση αντιπαροχής 
με τον εγγεγραμμένο 
ιδιοκτήτη του ακινή-
του·

(β) Οποιαδήποτε ενέργεια 
που γίνεται δυνάμει 
διατάγματος δικαστηρίου ή από διαχειριστή/
παραλήπτη, προσωρινό διαχειριστή ή εκκα-
θαριστή εταιρείας ή από διαχειριστή ή παρα-
λήπτη προσώπου που τελεί υπό πτώχευση·

(γ)  Οποιαδήποτε ενέργεια που γίνεται από βοη-
θό κτηματομεσίτη ή από υπάλληλο αδειού-
χου κτηματομεσίτη με οδηγίες του αδειούχου 
κτηματομεσίτη στον οποίο εργοδοτείται.

(3) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση 
των δια-τάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερ-
βαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποι-
νές.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου 
(3), πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παρα-
λείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απα-
γόρευση, καθήκον ή υποχρέωση που επιβάλ-
λεται από ή δυνάμει οποιοσδήποτε από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 
αυτού εκδιδομένων Κανονισμών διαπράττει 
αδίκημα και υπόκειται, αν δεν προβλέπεται 
ειδικά άλλη ποινή, σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ και, σε 
περίπτωση συνεχιζόμενου αδικήματος, σε 
πρόσθετη χρηματική ποινή που δεν υπερ-
βαίνει τα τριανταπέντε ευρώ για κάθε ημέρα 
ή μέρος της ημέρας κατά την οποία η πα-
ράβαση ή η παράλειψη συνεχίζεται μετά τη 
διάπραξη του αδικήματος.

(5) Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του πα-
ρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε δυνάμει αυ-
τού εκδιδόμενων κανονισμών, θεωρείται ότι 
συμμετείχε στη διάπραξη και ότι είναι ένοχος 
αυτού και μπορεί να διωχθεί, να δικαστεί και 
να τιμωρηθεί ανάλογα, το καθένα από τα 
ακόλουθα πρόσωπα-

(α)  Κάθε πρόσωπο το οποίο πράγματι διενεργεί 
την πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά το 
ποινικό αδίκημα.

(β)  Κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ή παρα-
λείπει να πράξει κάτι με σκοπό να καταστήσει 
δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος 
από άλλο ή να παράσχει συνδρομή στη διά-
πραξη του αδικήματος από άλλο.

(γ)  Κάθε πρόσωπο το οποίο προάγει, παρέχει 
συνδρομή σε άλλο ή παρακινεί αυτό στη διά-
πραξη του αδικήματος.

(δ)  Κάθε πρόσωπο το οποίο ζητεί από άλλο ή δι-
εγείρει ή προσπαθεί να πείσει άλλο πρόσωπο 
να διαπράξει το ποινικό αδίκημα.

(ε)  Κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδή-
ποτε πράξη προπαρασκευαστική στη διά-
πραξη του ποινικού αδικήματος.

(6) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάθε διευθυ-
ντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του 
νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι ενεργεί 
με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το οποίο 

εξουσιοδοτεί 
ή παρακινεί ή 
επιτρέπει την 
τέλεση της 
πράξης ή την 
παράλειψη η 
οποία συνιστά 
το αδίκημα, 

το πρόσωπο αυτό, καθώς
Διάταγμα αναστολής παράνομης δραστηρι-
ότητας 34. (1) Κατόπιν μονομερούς (ex parte) 
αίτησης που υποβάλλεται από το Συμβούλιο σε 
οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατη-
γορητηρίου σε Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του άρθρου 
38, το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα απαγόρευσης 
διενέργειας κτηματομεσιτείας από οποιοδήποτε 
κατηγορού-μενο, ως επίσης και διάταγμα ανα-
στολής της λειτουργίας οποιουδήποτε γραφείου 
ή υποστατικού που συνδέεται με το εκδικαζόμενο 
αδίκημα, αφού ικανοποιηθεί ότι:
(α)  Το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδι-

κήματα του παρόντος Νόμου, και
(β)  Υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να 

συνδέει συγκεκριμένο γραφείο ή υποστατικό 
με το εκδικαζόμενο αδίκημα:

 Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις 
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών ή άλλης 
πρακτικής, για την έκδοση των αναφερόμε-
νων διαταγμάτων δεν απαιτείται η συνδρομή 
οποιοσδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή η συν-
δρομή επειγουσών περιστάσεων:

 Νοείται περαιτέρω ό.τι σε ότι αφορά τον 
τύπο (form) της αίτησης, ακολουθούνται οι 
διατάξεις των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας 
που αφορούν ενδιάμεσες μονομερείς (ex 
parte) αιτήσεις.

(2) Επιπρόσθετα με την επιβολή της ποινής και 
αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει 
εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου αδικήματος 
στο μέλλον, το Δικαστήριο ενώπιον του οποί-
ου καταδικάζεται πρόσωπο για το αδίκημα 
που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο μπο-
ρεί να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο:

(α)  Να διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε 
ενέργειες ή πρακτικές που σχετίζονται με το 
ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικα-
στεί.

(β)  Να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδή-
ποτε γραφείο ή υποστατικό σε σχέση με το 
οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα για 
το οποίο έχει καταδικαστεί, αμέσως ή εντός 
τέτοιας προθεσμίας και κάτω από τέτοιους 
όρους όπως το δικαστήριο ήθελε κρίνει σκό-
πιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα, 
με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμο-
γή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 
των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών.

(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί 
διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου και 
το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφω-

θεί με τέτοιο διάταγμα μέσα στη χρονική πε-
ρίοδο που τυχόν καθορίζεται σ’ αυτό, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτω-
ση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

Να αναφέρουμε ότι οι παράνομοι κτηματο-
μεσίτες εκμεταλλεύονται όσους ενδιαφέ-
ρονται να αποκτήσουν ακίνητο και κερδο-
σκοπούν σε βάρος τόσο αυτών όσο και του 
κράτους, αφού δεν καταβάλλουν τη φορο-
λογία που πρέπει να καταβάλλουν. 
Επίσης δυσφημίζουν την Κύπρο στο εξωτε-
ρικό, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
όπου κατακλέβουν αλλοδαπούς που ενδια-
φέρονται, για να αποκτήσουν ακίνητα στην 
Κύπρο. 
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Η Λεμεσός κερδίζει τη μερίδα 
του λέοντος στα ακίνητα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ρεκόρ καταγράφουν τα νέα στε-
γαστικά δάνεια στην Κύπρο, όπως διαφαί-
νεται από στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις 
και το κύμα ακρίβειας που συμπιέζει τα ει-
σοδήματα των νοικοκυριών, το ύψος των 
νέων δανείων που δόθηκαν για στεγαστι-
κούς σκοπούς είναι το μεγαλύτερο από το 
Δεκέμβριο του 2014, όταν η Κεντρική Τρά-
πεζα ξεκίνησε να καταγράφει στοιχεία.
Τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια ανέρχο-
νται στα €693,6 εκατ. το εξάμηνο του 2022 
από €520,2 εκατ. το εξάμηνο του 2021, 
€306,3 εκατ. το 2020 και €454,3 εκατ. το 
2019. Η αυξημένη ζήτηση για στεγαστικά 
δάνεια αποδίδεται και στα χαμηλά επιτόκια 
που παρατηρούνται στην αγορά.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΚΤ, 
τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια άνω των 
5 ετών ανέρχονται στο 2,07% τον Ιούνιο 
του 2022 από 2,05% τον Ιούνιο του 2021 
και 2,38% τον Ιούνιο του 2019. Το 2014, τα 
επιτόκια των στεγαστικών δανείων ανέρχο-
νταν στο 4,58% ενώ το 2008 στο 5,38%.
«Παρά τις πληθωριστικές τάσεις που παρα-
τηρούνται τους τελευταίους μήνες, εντού-
τοις, η ζήτηση στεγαστικών παραμένει σε 
ικανοποιητικά επίπεδα», ανέφερε εκπρό-
σωπος της Τράπεζας Κύπρου .
«Η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά συνεχιζόμενη 
από την περσινή πορεία, είχαμε μια επιβρά-
δυνση Μάρτιο-Απρίλιο λόγω της αβεβαιό-
τητας που δημιούργησε ο πόλεμος και μετά 
το Μάιο παρατηρούμε μία ανάκαμψη στα 
στεγαστικά δάνεια. Αναμένουμε στη συνέ-
χεια να δούμε και τις συνέπειες από τον 
πληθωρισμό, να δούμε πως θα εξελιχθεί η 
χρονιά», επεσήμανε από την πλευρά του 
εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας.
Οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση 
μέχρι 80% της αξίας του δανείου που αφο-
ρά πρώτη κατοικία με δυνατότητα αποπλη-
ρωμής μέχρι και 35 χρόνια.
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα ανα-
στολής πληρωμής δόσεων μέχρι και δυο 
φορές το χρόνο. Το ενδιαφέρον δεν αφορά 
μόνο δάνεια για πρώτη κατοικία αλλά και 
για ανακαινίσεις. Χρηματοδότηση μέχρι και 
80% προσφέρεται για ανακαινίσεις πρώτης 
κατοικίας και 70% για ανακαίνιση εξοχικού 
και αγορά οικοπέδου
Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης δάνεια 
για την αγορά οικοπέδου γης για άμεση 
ανέγερση κατοικίας με χρηματοδότηση 
50% και διάρκεια μέχρι 15 χρόνια. Επίσης 
προφέρουν χρηματοδότηση για απόκτηση 
δεύτερης κατοικίας.
Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να 
καλύψει μέχρι και το 70% της αγοραστικής 
αξίας του ακινήτου για απόκτηση δεύτερης 
κατοικίας με διάρκεια 25 χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τρά-
πεζας, τα στεγαστικά δάνεια σε κατοίκους 
Κύπρου ανήλθαν τον Ιούνιο του 2022 στα 
€8,6 δισ. από €8,4 δισ. το Μάιο και €8,2 δισ. 
τον Ιούνιο του 2021. Τον Ιούνιο του 2019 
ανέρχονταν στα €8,5 δισ.

Ιστορικό ρεκόρ στα 
στεγαστικά δάνεια

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ που ανέπτυξε ο 
τομέας των ακινήτων στη Λεμεσό 
συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με 
στοιχεία από τις συγκριτικές πωλή-
σεις ακινήτων του Τμήματος Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας τα 
οποία επεξεργάστηκε το Συμβούλιο 
Εγγραφής Κτηματομεσιτών, στην 
επαρχία Λεμεσού αντιστοιχούσε το 
46.5% της αξίας των πράξεων πα-
γκύπρια.
Η ανάπτυξη της Λεμεσού ως επι-
χειρηματικού κέντρου τα τελευταία 
χρόνια και πιο πρόσφατα ως προο-
ρισμού για διεθνείς εταιρείες τεχνο-
λογίας, διατηρεί τη δυναμική του το-
μέα ακόμα και μετά τον τερματισμό 
του επενδυτικού προγράμματος. 
Αναλύοντας τα στοιχεία του Κτη-
ματολογίου για το β’ τρίμηνο του 
έτους, διαφαίνεται πως οι περισσό-
τερες πράξεις αφορούσαν διαμερί-
σματα. 
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 450 
πράξεις πωλήσεων και κατάθεσης 
πωλητηρίων εγγράφων αξίας 126 
εκατ. ευρώ περίπου. Η ενδεικτική 
μέση τιμή διάθεσης τους ήταν περί-
που 280.000 ευρώ, αφού καταγρά-
φηκαν πράξεις κάτω των 100.000 
ευρώ αλλά και άνω του εκατομμυ-
ρίου. 
Όσον αφορά τις Κατοικίες, σημει-
ώθηκαν περίπου 50 πράξεις συνο-
λικής αξίας 37 εκατ. ευρώ. Η μέση 
τιμή πώλησης ανήλθε σε 770.000 
ευρώ, ένδειξη πως αρκετές από αυ-
τές ήταν πολυτελείας. Ενδεικτικά, 
κάποιες ήταν χαρακτηρισμένες ως 
επαύλεις. 
Σημαντικά λιγότερες ήταν οι πρά-
ξεις για εμπορικά ακίνητα αφού δα-

πανήθηκαν περίπου 15 εκατ. ευρώ 
για γραφεία και καταστήματα. «Αν 
και πράξεις που αφορούν εμπορικά 
κτίρια ενδεχομένως να περιλαμβά-
νονται σε άλλες κατηγορίες, όπως 
τα οικόπεδα που βρίσκονται σε δι-
αδικασία ανάπτυξης, εντούτοις, η 
τάση καταδεικνύει πως για εμπορι-
κές αναπτύξεις το ενδιαφέρον αφο-
ρά κυρίως σε ενοικίαση και γι’ αυτό 
άλλωστε καταγράφεται ανοδική πο-
ρεία των ενοικίων. 
Οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης θα 
πρέπει να προσαρμόσουν τους ανα-
πτυξιακούς σχεδιασμούς τους ώστε 
να ανταποκριθούν σ’ αυτήν την αυ-
ξημένη ζήτηση», σχολιάζει ο πρό-

Δείχνει τις αντοχές του ο τομέας των ακινήτων

εδρος του Συμβουλίου Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών, MRICS, Μαρίνος 
Κυναιγείρου.
Σημαντική αξία κατέγραψαν και οι 
πράξεις για ακίνητα που είναι κατη-
γοριοποιημένα ως «Γη». Συγκεκρι-
μένα, καταγράφηκαν 120 πράξεις 
συνολικής αξίας 127 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τον Μαρίνο Κυναιγεί-
ρου, «οι πολλές πράξεις για Γη κα-
ταδεικνύουν ότι οι επιχειρηματίες 
ανάπτυξης γης βρίσκονται σε δια-
δικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης 
νέων έργων ώστε να καλύψουν την 
αυξημένη ζήτηση, η οποία αυτήν την 
στιγμή ξεπερνά την προσφορά για 
πολλές κατηγορίες ακινήτων όπως 

ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ του διατήρησε ο τομέας των ακινήτων 
και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις 
συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας όπως έτυχαν επεξεργασίας 
και παρουσιάζονται στο δεύτερο τριμηνιαίο «Ενημερω-
τικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» του Συμβουλίου 
Εγγραφής Κτηματομεσιτών. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα, παγκύπρια καταγράφηκαν 
συνολικά 5442 πωλήσεις αξίας €1.2 δισ. ευρώ. Για ακό-
μα ένα τρίμηνο, και παρά τις συνθήκες έντονης αβεβαι-
ότητας και αυξανόμενου πληθωρισμού,  το ενδιαφέρον 
για διαμερίσματα αλλά και οικόπεδα κι άλλα τεμάχια 
γης ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Η εικόνα ανά επαρχία
Στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφηκαν συνολικά 
1620 πράξεις, συνολικής αξίας €268 εκατ. Μεγαλύτε-
ρος όγκος πράξεων αφορούσε σε διαμερίσματα (562) 
και σε χωράφια (409). 
Στην επαρχία Λεμεσού, τόσο οι συνολικές πωλήσεις 
(1641) αλλά κυρίως η αξία τους (€587 εκατ.) ήταν μεγα-
λύτερα από κάθε άλλη επαρχία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καταγράφηκε για χωράφια (410). 
Στην επαρχία Πάφου, οι πωλήσεις το δεύτερο τρίμη-
νο έφτασαν τις 832 και η συνολική τους αξία τα €174 
εκατ. Στην Πάφο καταγράφηκαν για ακόμα ένα τρίμη-
νο οι περισσότερες πωλήσεις σπιτιών (154), με μεγάλο 
ποσοστό εξ’ αυτών να χαρακτηρίζονται ως επαύλεις. 
Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1034 και η συ-
νολική τους αξία στα €173 εκατ. Τέλος, στην επαρχία 
Αμμοχώστου υλοποιήθηκαν 295 πράξεις συνολικής αξί-
ας €59 εκατ. με το ενδιαφέρον για ακόμα ένα τρίμηνο 

να είναι έντονο για χωράφια (174). 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσι-
τών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σχολίασε πως τα στοιχεία 
καταδεικνύουν πως παρά τις προκλήσεις, η αγορά 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. 
«Θεωρούμε πως οι επόμενοι μήνες θα είναι πιο δύσκο-
λοι καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα 
συνεχίσει να πιέζεται και οι επιχειρήσεις ενδεχομένως 
να αναβάλουν αποφάσεις επενδυτικού χαρακτήρα. 
Παράλληλα, η επερχόμενη αύξηση των δανειστικών 
επιτοκίων επίσης θα λειτουργήσει ανασταλτικά για 
αποφάσεις απόκτησης ακινήτου».  

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο εξασφάλισε για πρώ-
τη φορά πρόσβαση στις συγκριτικές πωλήσεις ακινή-
των του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε 
όλους τους αδειούχους κτηματομεσίτες στα πλαίσια 
της διαρκούς προσπάθειας του για αύξηση της διαφά-
νειας και της πληροφόρησης τόσο των επαγγελματιών 
όσο και του κοινού. 
Το Συμβούλιο θα παρουσιάζει τα δεδομένα του τομέα 
όπως προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία, ανά τρίμη-
νο, ώστε να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση των εν-
διαφερόμενων για την πορεία της Κτηματαγοράς στην 
Κύπρο.

γραφεία και διαμερίσματα».
Σημαντικές πράξεις καταγράφηκαν 
και για ακίνητα τα οποία είναι κατα-
χωρημένα ως «Οικόπεδα». Συγκε-
κριμένα, σημειώθηκαν 222 πράξεις 
αξίας 94 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται πάντως πως αρκετά 
από τα συγκεκριμένα ακίνητα πε-
ριείχαν διαφόρων ειδών κτίσματα. 
Έντονη κινητικότητα υπήρξε και 
για ακίνητα που είναι χαρακτηρι-
σμένα ως «Χωράφια» αφού πω-
λήθηκαν 455 συνολικής αξίας 54 
εκατ. ευρώ. 
Μέση τιμή διάθεσης οι 117.000 
ευρώ. Και σ’ αυτήν την περίπτωση 
αρκετά ακίνητα περιείχαν κτίρια. 

• Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων: Διατηρήθηκαν 
στα €1.2δισ. οι πωλήσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2022 
• Μαρίνος Κυναιγείρου: Η αγορά διατηρεί τη δυναμική της 
αλλά οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι 

Όγκος και αξία πράξεων
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
 Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο
Αξία €313 εκατ. €268 εκατ. €573 εκατ. €587 εκατ. €187 εκατ. €174 εκατ. €145 εκατ. €173 εκατ. €54 εκατ. €59 εκατ.
Όγκος 1574 1620 1581 1641  887 832 958 1034 258 295
Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής            
 Κτηματομεσιτών 

Πράξεις ανά είδος ακινήτου, ανά επαρχία (2ο τρίμηνο 2022)
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΟΙΚΙΕΣ 61 46 110 45 49
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 562 286 275 177 74
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 280 192 69 205 31
ΧΩΡΑΦΙΑ 409 410 181 198 174
Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

ΘΕΜΑΤΑ
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Περί ΦΠΑ των νέων οικιστικών μονάδων 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ στη νομοθεσία περί ΦΠΑ 

στις νέες οικιστικές μονάδες είναι σημα-
ντικό να ανταποκρίνονται στις πραγμα-
τικές ανάγκες των Κυπρίων και να μην 

επιδεινώνουν λάθη που έχουν γίνει στην πολεοδομι-
κή ανάπτυξη της Κύπρου κατά το παρελθόν. Κατά 
την εκτίμησή μας, αυτό μπορεί να γίνει στη βάση 
δύο πυλώνων:

1) Της ενιαίας αντιμετώπισης διαμερισμάτων – 
σπιτιών

 Η επιλογή του είδους της κατοικίας (διαμέρισμα ή 
σπίτι) είναι δικαίωμα των πολιτών και δεν μπορεί 
να καθορίζεται από το κράτος. 

2) Της αναλογικότητας βάσει της αξίας αγοράς 
 Η επιβολή ΦΠΑ πρέπει να βασίζεται στην ανα-

λογικότητα όπως ισχύει στο φόρο εισοδήματος: 
π.χ. με επιβολή ποσοστού 5% μέχρι €300.000 
και 19% στο ποσό που υπερβαίνει τις €300.000. 

Οι παραπάνω προτάσεις προκύπτουν μετά από 
ενδελεχή έρευνα της πραγματικότητας της κυπρια-
κής αγοράς και λαμβάνουν υπόψη σειρά κριτηρίων, 
πολλά από τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη συζή-
τηση που έως σήμερα έχει διεξαχθεί, όπως η αρχή 
της Διαφάνειας, η Αντικειμενικότητα, η αντιμετώ-
πιση του Urban Sprawl, η Δικαιοσύνη, η Ελευθερία 
Επιλογής και τα διεθνή πρότυπα κοστολόγησης & 
λογιστικής:

Πλήγμα στην παραγωγικότητα 
Η διαφορετική αντιμετώπιση διαμερισμάτων vs σπι-
τιών, η επιβολή ορίου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) 
και αξίας ανά τ.μ., χωρίς περίσκεψη και μελέτη θα 
δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα. Για παρά-
δειγμα, σύμφωνα με το Νομοσχέδιο που προωθεί-
ται για ψήφιση στη Βουλή, ένα νεαρό ζευγάρι θα 
επωφελείται μειωμένου ΦΠΑ αν θέλει να ζήσει σε 
σπίτι μεγέθους μέχρι 170 τ.μ. και σε διαμέρισμα μέ-
χρι 90 τ.μ. 
Έτσι σε μια εποχή που το κόστος των καυσίμων 
πολλαπλασιάζεται, μια οικογένεια δεν θα είναι επι-
λέξιμη για εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ, σε περίπτω-
ση που επιλέξει να αγοράσει ένα διαμέρισμα πέραν 
90 τ.μ. που θα της επιτρέπει εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση στην εργασία ή στο σχολείο των παιδιών. 
Αντίθετα, ωθείται στην αγορά σπιτιού στις παρυφές 
της πόλης, με τον αντίκτυπο που αυτό συνεπάγεται, 
όπως το αυξημένο κόστος, ο επιπλέον απαιτούμε-
νος χρόνος, επιβάρυνση του περιβάλλοντος κλπ. 

Μέσο Δομήσιμο Εμβαδό Διαμερισμάτων
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμη-
ση του Μέσου Δομήσιμου Εμβαδού, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των οικιστικών 
μονάδων που κατασκευάζονται/ αγοράζονται ως 
πρώτη κατοικία. Η μεθοδολογία που έως τώρα ακο-
λουθήθηκε είναι λανθασμένη, αφού στον υπολογι-
σμό έχουν περιληφθεί μονάδες διαφορετικού σκο-
πού, όπως τα φοιτητικά διαμερίσματα και οι εξοχικές 
κατοικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
χαμηλότερος μέσος όρος τόσο σε τετραγωνικά όσο 
και σε αξίες, αφού π.χ. το φοιτητικό διαμέρισμα δεν 
εξυπηρετεί τη μόνιμη στέγαση μίας οικογένειας. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που 
θέλει να ζήσει σε διαμέρισμα 130 τ.μ. (υπό κανένα 
πρίσμα αυτή η επιλογή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
πολυτελής διαβίωση), θα εξαιρείται από την επιβολή 
μειωμένου ΦΠΑ για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι λοι-
πόν αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία έγκυρων 
δεδομένων, που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες συμπεριλαμβανόμενης 
της νυν αλλά και μελλοντικής πολιτικής ΦΠΑ. 

Διάμεση τιμή διαμερισμάτων ανά τ.μ.
Η διάμεση τιμή ανά τ.μ. διαμερίσματος, ή η απόλυτη 
τιμή των €200.000 ανά διαμέρισμα είναι λανθασμέ-
νες πρακτικές, αφού απέχουν από την πραγματικό-
τητα. Διαμέρισμα επιφάνειας 110 τ.μ., που βρίσκεται 
σε κεντρικές περιοχές μίας πόλης, συχνά ξεπερνά 
τις €300.000. Την πραγματικότητα αυτή μπορούν 
να επιβεβαιώσουν οι εκτιμητές ακινήτων σε συνδυ-

ασμό με επιμετρητές ποσοτήτων. Η προτεινόμενη 
επομένως αξία αγοράς (αυτή των €200.000), δεν 
ανταποκρίνεται στο κατασκευαστικό κόστος -ιδίως 
μετά τις μεγάλες αυξήσεις στα οικοδομικά 
υλικά-, το κόστος γης, το επιπλέον κό-
στος που συνεπάγεται η κατασκευή 
βοηθητικών χώρων προϋπόθεση 
των πολεοδομικών κανονισμών 
, η κατασκευή υπόγειων χώρων 
στάθμευσης κ.α.

Δυνατότητα υποτιμολόγησης 
σπιτιών έναντι διαμερισμάτων
Ο αγοραστής διαμερίσματος αγο-
ράζοντας μία μονάδας εντός μίας 
κοινόκτητης οικοδομής, αποδέχεται 
τα εγκεκριμένα σχέδια, που συμφωνήθηκαν 
από το σύνολο των ιδιοκτητών του κτηρίου. Χά-
ρις στη συνιδιοκτησία και για λόγους διαφάνειας, 
εφαρμόζονται διεθνή πρότυπά κοστολόγησης που 
περιλαμβάνουν αναλογικά το κόστος γης, αλλά και 
έξοδα όπως μελέτες κλπ. Από την άλλη, σε σχέ-
ση με τα σπίτια διαφαίνεται ότι νόμιμα δίνεται η 
δυνατότητα να μην εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα 
κοστολόγησης και να μην δηλώνεται κατ’ ανάγκη 
το πραγματικό κόστος που αναλογεί σε ένα σπίτι. 
Έτσι ο αγοραστής διαμερίσματος θα δηλώνει την 
πραγματική αξία αγοράς αφού θα επιβαρύνεται το 
πραγματικό κόστος, ενώ κάποιος που θα έχει τη δυ-
νατότητα να χτίσει μόνος του το σπίτι του, νόμιμα 
θα δηλώνει το κόστος/αξία αγοράς επιλεκτικά (π.χ. 
μέχρι €350.000 έτσι ώστε να επωφεληθεί μειωμένο 
ΦΠΑ). 

Αξία αγοράς
Ο ορθός υπολογισμός της αξίας αγοράς, προϋπο-
θέτει τη χρήση διεθνών προτύπων λογιστικής/κο-
στολόγησης βασισμένη σε συλλογή και επεξεργασία 
ορθών δεδομένων για σειρά παραμέτρων όπως: 
• το κατασκευαστικό κόστος ανά είδος ανά-

πτυξης (περιλαμβανομένων και των βοηθη-
τικών χώρων) σε συνδυασμό με  επιμέτρηση 
ποσοτήτων 

• το κόστος απόκτησης της γης βασισμένο 
στην εκτιμημένη αξία κτηματολογίου 2021 
(π.χ. το κόστος γης για διαμερίσματα υπο-
λογίζεται βάσει της εκτιμημένης αξίας του  
κτηματολογίου 2021 προσαρμοσμένο στο 
μερίδιο γης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα)

• το κόστος των μελετών 
• τις φορολογίες/τέλη στη φάση κατασκευής 

της οικοδομής
• το εύλογο κέρδος της επιχείρησης.
Καθώς όμως το κόστος  γης σε αστικές περιοχές 
είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που 
αφορά πρώην αγροτική γη, αλλά και εξαιτίας του 
αυξημένου κόστους κατασκευής στις πολυκατοικί-
ες, δημιουργείται στρέβλωση υπέρ της ανάπτυξης 
κατοικιών εκτός των πόλεων, έναντι των πολυκα-
τοικιών σε αστικοποιημένες περιοχές.  

Ελαστικότητα
Η αξία αγοράς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου 
πληθωρισμού, είναι μια μεταβλητή που δεν μπορεί 
να καθοριστεί επακριβώς, αφού επηρεάζεται από 
διαφορετικούς εξωγενείς παράγοντες. Ο καθορι-
σμός συγκεκριμένης και ανελαστικής αξίας αγοράς 
οικιστικής μονάδας, όπως προτείνεται, αυξάνει το 
κίνητρο απόκρυψης της πραγματικής αξίας αγοράς, 
δηλαδή υπο-τιμολόγησης της αξίας αγοράς π.χ. όχι 
ψηλότερη των €350.000, αναπτύσσοντας φαινόμε-
να φοροδιαφυγής.

Διαφάνεια / Γραφειοκρατία
Το σχέδιο που προτείνεται λαμβάνει υπόψη πολλές 
παράμετρούς (ορισμένες εκ των οποίων είναι άνευ 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ

σημασίας), συνυπολογίζει στοιχεία που όπως ήδη 
αναφέρθηκε συχνά είναι εσφαλμένα και εμπλέκει 
κρατικές υπηρεσίες που αδυνατούν να επικαιρο-

ποιούν συχνά τα στοιχεία τους. Η όλη διαδι-
κασία εξελίσσεται σε πολύπλοκη, γρα-

φειοκρατική και μη ξεκάθαρη για το 
ευρύ κοινό.    
 
Συνταγματικά Δικαιώματα
Η διαφορετική φορολόγηση 
των διαμερισμάτων έναντι των 
σπιτιών ενδεχομένως παραβι-

άζει συνταγματικά δικαιώματα, 
αφού ο μειωμένος συντελεστής 

αλλάζει βάσει τετραγωνικών μέτρων 
εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα ή σπίτι. 

Αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος πο-
λίτων που θέλουν π.χ. να ζήσουν σε διαμέρισμα, 
αφού σε περίπτωση που κάνουν αυτή την επιλο-
γή, επιβαρύνονται με υψηλότερη φορολογία όταν 
το διαμέρισμα ξεπερνά το όριο των 90τ.μ. ή τις 
€200.000. 

Εξάπλωση 
Η κατασκευή πολυκατοικιών/διαμερισμάτων σε 
αστικοποιημένες περιοχές είναι αειφόρος τρόπος 

ανάπτυξης αφού  η αυξημένη δόμηση σε αστικές 
περιοχές περιορίζει την εξάπλωση. Είναι γι’ αυτό το 
λόγο που πρωταρχικός στόχος του Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης 
(Urban Sprawl). 
Η εξάπλωση υπολογίζεται ότι στοιχίζει πέραν του 
δισεκατομμύριού ευρώ  ετησίως στην Κύπρο. Σύ-
μπτωμα της εξάπλωσης που τεκμηριωμένα παρα-
τηρείται στις κυπριακές πόλεις  είναι το άνοιγμα 
νέων περιοχών και νέων οδικών δικτύων καταστρέ-
φοντας το   φυσικό περιβάλλον  οδηγώντας  ανάγκη 
νέων  δημοσίων υπηρεσιών, σκύβαλα, αστυνομία, 
σχολεία,  μεγαλύτερες γραμμές νερού, ηλεκτρισμού 
, αποχετευτικού κλπ  αυξάνοντας το κόστος ζωής / 
λογαριασμών. 
Η εξάπλωση είχε ως συνέπεια οι κύπριοι να εγκα-
ταλείψουν τις πόλεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό 
έχουν μετατραπεί σε περιοχές στέγασης μετανα-
στευτικών πληθυσμών. 
Έναντι του φαινομένου αυτού, το κράτος θα πρέπει 
να ενθαρρύνει επένδυση σε αστικές υποδομές που 
θα βελτιώσουν την ποιότητας ζωής εντός του αστι-
κού ιστού, οι οποίες θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία 
οικιστικών έργων που θα βοηθήσουν την επιστροφή 
των Κυπρίων στις πόλεις. 
Το υπό συζήτηση πλαίσιο, με την εύνοια προς τα 
αυτόνομα σπίτια που το διέπει, κινείται στην ακρι-
βώς αντίθετη κατεύθυνση, κάτι που αντίκειται στο 
όραμα του κράτους όπως εκφράζεται στα Τοπικά 
Σχέδια 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ (ΚΣΙΑ)

ΘΕΜΑ

Τα κριτήρια 
πρέπει να είναι 
πολεοδομικά 

ορθά και 
κοινωνικοοικονομικά 

δίκαια
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Η τεχνολογία μεταμόρφωσε 
και το κυπριακό real estate

ΠΡΟΣΦΑΤΑ το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρο-
μετρίας ολοκλήρωσε και δημοσίευσε τη νέα γενική 
εκτίμηση ακινήτων σε αξίες 1.1.2021 κατά την οποία 
εκτιμήθηκαν συνολικά 1.660.048 ακίνητα συνολική 
αξίας πέραν των 186 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σύ-
γκριση με περίπου 182 δισεκατομμύρια που ήταν η 
συνολική αξία των ακινήτων την 1.1.2018. 
Όπως ξαναγράψαμε,διευκρινίζει και το Κτηματολό-
γιο, η γενική εκτίμηση ακινήτων διενεργείται κυρίως 
για σκοπούς φορολογίας μέσω μίας συγκεκριμένης 
διαδικασίας  συλλογής εκτιμητικών χαρακτηριστικών 
των ακινήτων σε παγκύπρια βάση, με επί τόπου 
επιθεωρήσεις ακινήτων (χωρίς όμως είσοδο εντός 
του ακινήτου), με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, 
με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και άλλων 

γεωγραφικών δεδομένων 
και με πλήρη αξιοποίη-
ση του ολοκληρωμένου 
Συστήματος Πληροφο-
ριών Γης. Ακολούθως 
διενεργούνται αναλύσεις 
τιμών με βάση συγκριτικές 
πωλήσεις, κόστη κατα-
σκευής και άλλα στοιχεία 
σε κάθε γεωγραφική πε-
ριοχή, κατά πολεοδομική 
ζώνη και είδος ακινήτου, 
αναπροσαρμογές για τα 
επιμέρους χαρακτηρι-
στικά του κάθε ακινήτου, 
τόσο για τη γη (εμβαδόν, 
πρόσβαση, θέση, σχήμα 

κ.α.) όσο και για τα κτίρια (εμβαδόν, ηλικία, κατη-
γορία, κατάσταση κ.α.). Με βάση τα δεδομένα που 
συλλέγονται, διενεργείται μαζική μηχανογραφημένη 
εκτίμηση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και με στή-
ριξη εξειδικευμένων λογισμικών. Τέλος, ακολουθεί 
έλεγχος ποιότητας για διασφάλιση της εγκυρότητας 
των τιμών. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως πρόκειται 
για μία χρονοβόρα και με κόστος διαδικασία η οποία 
με βάση την σχετική νομοθεσία πρέπει να διενεργεί-
ται κάθε τρία χρόνια. Θεωρούμε πως η συχνότητα 
διενέργειας της γενικής εκτίμησης θα μπορούσε να 
είναι κάθε πέντε χρόνια καθώς οι αυξομειώσεις στις 
τιμές των ακινήτων δεν είναι τόσο έντονες ώστε να 
επέλθει μεγάλη αλλαγή σε διάστημα τριών ετών, η 
οποία να επηρεάζει τη φορολογία τους.
Επί της ουσίας τώρα, όπως ανακοίνωσε το Κτημα-
τολόγιο, κατά μέσο όρο οι αξίες της Γενικής Εκτίμη-
σης 1.1.2021 δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από 
τις αντίστοιχες αξίες της 1.1.2018. Παρατηρούνται 
πολύ μικρές αυξήσεις στις αξίες των οικιών και δι-
αμερισμάτων, ενώ στις περιπτώσεις χωραφιών και 
οικοπέδων παρατηρούνται και κάποιες μειώσεις. Οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι 
σημαντικές, παρατηρούνται στα διαμερίσματα και 
τις κατοικίες της Επαρχίας Λεμεσού. Πρόκειται για 
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αφού ο κάθε πολίτης 
ουσιαστικά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να 
έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της εκτίμησης για 
το ακίνητο που τον ενδιαφέρει για σκοπούς γενικής 
ενημέρωσης. Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για 
δεδομένα που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχαν 
ανανεωθεί από το 1980 και ουσιαστικά όσο ήταν δι-
αθέσιμα, ήταν εκτός πραγματικότητας. 
Όπως έχει επαναλάβει και ξεκαθαρίσει πολλές φο-
ρές το Κτηματολόγιο, οι τιμές που προκύπτουν από 
τις γενική εκτίμηση αποτελεί τη βάση για σκοπούς 
φορολογίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για άλλους σκοπούς όπως για αγορά/πώληση, επέν-
δυση, δανειοδότηση, απαλλοτρίωση κλπ. Άλλωστε, 
πρακτικά είναι αδύνατον να εκτιμηθούν με τον σω-
στό τρόπο όλα τα ακίνητα που υπάρχουν στην Κύ-
προ μέσα σε τρία χρόνια. Με απλούς υπολογισμούς 
προκύπτει πως για να γινόταν κάτι τέτοιο θα χρει-
άζονταν περίπου 38 χρόνια! Θέλουμε να επαναλά-
βουμε το συγκεκριμένο θέμα καθώς τις τελευταίες 
μέρες συγκεκριμένες δημοσιεύσεις ενδεχομένως να 
προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες. Οι ιδιοκτήτες 
των ακινήτων κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει 
να προσφεύγουν στους εγγεγραμμένους και αδειού-
χους Κτηματομεσίτες ώστε να τυγχάνουν πλήρους 
και αξιόπιστης ενημέρωσης για ζητήματα που τυχόν 
τους απασχολούν και για τα φυσικά και νομικά χαρα-
κτηριστικά του ακινήτου που τους ενδιαφέρει. 

Η χρησιμότητα της 
γενικής εκτίμησης 
ακινήτων από το 
Κτηματολόγιο 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δεκαετία έχουν συντε-
λεστεί τεκτονικές αλλαγές στον τομέα του 
real estate στην Κύπρο. Πολλές από αυ-
τές είχαν ως σημείο αναφοράς ανατρεπτι-
κά γεγονότα, όπως η τραπεζική κρίση του 
2013, η πρόσφατη πανδημία της covid-19 
καθώς και άλλα γεγονότα που, κατά και-
ρούς, επηρέασαν δυσμενώς την οικονο-
μία. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη, 
όμως, αλλαγή στην αγορά ακινήτων ανά 
το παγκόσμιο, και στη χώρα μας, επήλθε 
όχι εξ αιτίας κάποιας κρίσης άλλα λόγω 
της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης των 
τελευταίων ετών. Οι νέες δυνατότητες και 
τα σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η 
τεχνολογία επηρέασαν καθολικά τον τρό-
πο με τον οποίο ο τομέας μας λειτουργεί 
και εργάζεται, ακόμα και τον τρόπο με τον 
οποίο το real estate ανταποκρίνεται στις 
κρίσεις.
Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των 
αλλαγών που επήλθαν στην αγορά ακινή-
των συνεπεία της ραγδαίας τεχνολογικής 
εξέλιξης και να πάρουμε μια εικόνα του τι 
έπεται στο άμεσο μέλλον, αρκεί να ρίξου-
με μια ματιά στα πιο κάτω γεγονότα:
• Όταν η Imperio έκανε τα πρώτα της 

βήματα πριν από περίπου 20 χρόνια, 
οι επιχειρήσεις του τομέα, σε μεγάλο 
βαθμό, χρησιμοποιούσαν για τη διεκ-
περαίωση των εργασιών τους την ανα-
λογική διαδικασία, η οποία απαιτούσε 
τη φυσική παρουσία των εμπλεκο-
μένων, εκτελείτο μέσω χειρόγραφης 
υπογραφής και ελεγχόταν σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από τράπεζες και κτημα-
τομεσίτες. Επρόκειτο για μια διαδικα-
σία αργή, περιορισμένη και με τοπικό 
χαρακτήρα.

• Στα χρόνια που ακολουθήσαν, οι δια-

δικασίες που απαιτούνταν 
για τη διεκπεραίωση των 
εργασιών του τομέα ψηφιο-
ποιήθηκαν. Μεγάλη αλλαγή 
επήλθε και με την ψηφιο-
ποίηση των δεδομένων των 
εταιρειών του κλάδου, εξέ-
λιξη η οποία αφενός βελτί-
ωσε τις εσωτερικές διαδι-
κασίες τους και αφετέρου 
επέτρεψε στο ευρύ κοινό 
να έχει πρόσβαση σε καταχωρήσεις, 
φωτογραφίες και τιμές πώλησης ακι-
νήτων σε όλο το νησί. Η αγορά αναδι-
αμορφώθηκε, καθώς πλέον μπορούσε 
να λειτουργεί με πολύ πιο γρήγορους 
ρυθμούς και να προσφέρει περισσότε-
ρα δεδομένα στους εν δυνάμει αγορα-
στές.

• Σήμερα, η τεχνολογία έχει αλλάξει 
άρδην τα δεδομένα στον τομέα των 

Βιωσιμότητα: Το μεγάλο στοίχημα των κυπριακών πόλεων

ακινήτων. Ο οποιοσδή-
ποτε μπορεί πλέον να 
έχει πρόσβαση σε ενδε-
λεχείς καταχωρίσεις και 
λεπτομερείς πληροφορί-
ες γύρω από την αγορά, 
όπως και σε ψηφιακά ερ-
γαλεία και υπηρεσίες που 
επιταχύνουν ριζικά τις 
συναλλαγές ακινήτων με 
κάθε δυνατό τρόπο. Η 

σύγχρονη τεχνολογία έχει καταστήσει 
τον τομέα, και στη χώρα μας, ιδιαίτερα 
ευέλικτο και με γρήγορη ανταπόκριση.

Πολλά από τα πιο πάνω είναι γνωστά. 
Είναι, όμως, σημαντικό να κατανοήσουμε 
τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η τε-
χνολογία στον κλάδο μας και σε περιόδους 
κρίσεων. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την 
πανδημία. Παρά τις αντιξοότητες των δυο 
τελευταίων ετών, ο τομέας κατάφερε να 

ΠΡΙΝ από μερικές ημέρες το έγκριτο καναδικό περιοδι-
κό Corporate Knights δημοσίευσε το Sustainable Cities 
Index, την ετήσια έκθεσή του δηλαδή σε σχέση με τις πιο 
βιώσιμες πόλεις του πλανήτη. Ειδικοί και αρθρογράφοι 
του περιοδικού, χρησιμοποιούν μία σειρά παραμέτρων 
για την αξιολόγηση των υπό εξέταση πόλεων, όπως οι εκ-
πομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κάτοικο, η έκταση 
των δημόσιων χώρων, η αναλογία πρασίνου, η διαχείριση 
του νερού, η αποδοτικότητα του οδικού δικτύου και των 
υποδομών, καθώς και η εξάρτηση των κατοίκων τους 
από τα αυτοκίνητα. Η αναφορά στην τελευταία και μόνο 
παράμετρο, είναι αρκετή για να κατανοήσουμε έναν από 
τους λόγους που οι κυπριακές πόλεις δεν περιλαμβάνο-
νται στη λίστα των βιώσιμων πόλεων. Δεν είναι ωστόσο η 
μόνη, αφού γενική παραδοχή πολιτών και αρμοδίων, είναι 
πλέον η ανάγκη προώθησης σημαντικών αλλαγών που να 
βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον των κυπριακών πόλεων 
και κατά συνέπεια να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.  

Κομβικής σημασίας για την πράσινη 
μετάβαση η ενίσχυση του κράτους
Στην Κύπρο έχουν γίνει σημαντικά βήματα, σε διάφορα 
επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Η εισαγωγή καλών πρακτι-
κών από το εξωτερικό, η καθιέρωση συστημάτων διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων, όπως τα πράσινα σημεία και 
η προσπάθεια δημιουργίας δικτύων διακίνησης χωρίς τη 
χρήση ιδιωτικών οχημάτων, είναι παραδείγματα που θα 
πρέπει να σημειώνονται. Παράλληλα όμως θα πρέπει 
να γίνεται αντιληπτό ότι η χώρα μας έχει πολλές από τις 
προϋποθέσεις που χρειάζονται για την ταχεία ενσωμάτω-
ση ευρύτερων «πράσινων» λύσεων. Όπως συνέβη και σε 
άλλες χώρες, η προώθηση των λύσεων αυτών προϋπο-
θέτει το σχεδιασμό και τη στήριξη του κράτους, είτε σε 
κεντρικό, είτε σε αποκεντρωμένο επίπεδο.  Όπως δείχνει 
άλλωστε η ευρωπαϊκή εμπειρία, οι χώρες που καταγρά-
φουν τις καλύτερες επιδόσεις στο ζήτημα της πράσινης 

μετάβασης, είναι εκείνες όπου το κράτος σχεδίασε και 
υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, προωθώντας πα-
ράλληλα κίνητρα προς τους πολίτες τους να ενσωματώ-
σουν πράσινες πρακτικές στην καθημερινότητά τους.

Οι πόλεις μας πρέπει να αλλάξουν
Η ανάπτυξη του αστικού ιστού στην Κύπρο χαρακτηρίζε-
ται από ιδιαιτερότητες που εξηγούνται μεν ιστορικά, μας 
έχουν αφήσει δε δύσκολες παρακαταθήκες που θα πρέ-

πει να διαχειριστούμε. Η ευ-
ρεία διάδοση των single family 
homes, παράλληλα με την 
έλλειψη ενός συνολικού πολε-
οδομικού σχεδιασμού κατά το 
παρελθόν, έχουν εντείνει το 
πρόβλημα του urban sprawl, 
το οποίο με τη σειρά του έχει 
σημαντικές επιπτώσεις: Το 
κυκλοφοριακό, η μεγάλη κα-
τανάλωση ενέργειας για τις 
μεταφορές, η σπατάλη χρόνου 

για τη διακίνηση των ανθρώπων, αλλά και η έλλειψη της 
αίσθησης της συνέχειας της πόλης, αποτελούν στοιχεία 
που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
Με αυτό λοιπόν ως δεδομένο, θα πρέπει να ληφθούν συ-
γκεκριμένα μέτρα από το κράτος, που θα επιτελούν δύο 
βασικούς στόχους:
• Τη διαμόρφωση πράσινων πόλεων
• Την απεξάρτηση των ανθρώπων από τη χρήση 

ιδιωτικών οχημάτων
Αναφορικά με την επίτευξη του πρώτου στόχου, είναι 
αναγκαία η εφαρμογή ολοκληρωμένων master plans, που 
να εισάγουν ουσιαστικές αλλαγές εντός των πόλεων της 
Κύπρου. Η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων και η 
μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, η δημιουργία πε-
ριαστικών και αστικών χώρων πρασίνου, αλλά και πιο ριζι-

κές αλλαγές, όπως η εισαγωγή των πράσινων διαδρομών, 
ενός δικτύου δηλαδή ήπιας κυκλοφορίας για πεζούς και 
ποδηλάτες, κατά μήκος του οποίου θα υπάρχει βλάστη-
ση, αποτελούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο.
Η πόλη μου, η Λεμεσός αποτελεί ένα ενδεικτικό παρά-
δειγμα της ανάγκης παρεμβάσεων, καθώς διαθέτει μόλις 
2τμ πρασίνου ανά κάτοικο. Κατά το παρελθόν έγιναν 
προσπάθειες με στόχο την αύξηση αυτής της αναλογί-
ας, ορισμένες από τις οποίες ήταν εξαιρετικά πετυχη-
μένες και αγκαλιάστηκαν από τους Λεμεσιανούς, όπως 
το γραμμικό πάρκο της πόλης. Η απουσία ωστόσο ενός 
συνολικού σχεδίου τέτοιων διαδρομών, έχει -μεταξύ άλ-
λων- αποκλείσει τους κατοίκους από τη δυνατότητα να 
διακινούνται πεζοί, απρόσκοπτα στην πόλη.
Εξίσου σημαντικός είναι ο δεύτερος πυλώνας, που σχε-
τίζεται με τη δημιουργία εναλλακτικών επιλογών για τους 
ανθρώπους, πέραν της χρήσης των ιδιωτικών τους οχη-
μάτων. Τα όσα συνεπάγεται σε οικονομικό επίπεδο ο πό-
λεμος που εξελίσσεται σήμερα, επαναβεβαιώνουν ότι το 
μοντέλο της διακίνησης με προσωπικά οχήματα, τα οποία 
μάλιστα χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δεν είναι ούτε 
περιβαλλοντικά, ούτε οικονομικά βιώσιμο.
Ως Κύπριοι είμαστε τυχεροί καθώς ζούμε σε ένα τόπο 
που μας επιτρέπει να ενσωματώσουμε «πράσινες» λύ-
σεις, ευκολότερα από άλλους. Η εγκατάσταση οικιακών 
φωτοβολταϊκών μονάδων είναι κάτι που θα οδηγήσει σε 
παραγωγή καθαρής και οικονομικής ενέργειας, αποτε-
λώντας μία μόνο από τις πολλές ευκαιρίες που μας πα-
ρέχουν τα χαρακτηριστικά του τόπου μας. Είναι αυτά τα 
χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το σωστό σχεδιασμό 
και τη βούληση του κράτους, που θα μας επιτρέψουν 
στο μέλλον να αισθανόμαστε υπερήφανοι λόγω ένταξης 
των κυπριακών πόλεων σε εκθέσεις όπως το Sustainable 
Cities Index.

* Αρχιτέκτονας, μέλος της Πρωτοβουλίας «Για τη Λεμεσό»

αντέξει τους κραδασμούς και αυτό κατέ-
στη δυνατό χάρη στα σύγχρονα τεχνολο-
γικά εργαλεία. Χωρίς τη δυνατότητα να 
αγοράζεις ή να πουλάς ακίνητα εξ απο-
στάσεως, σε εκθετικά μικρότερα χρονικά 
πλαίσια, η βιομηχανία των ακινήτων θα είχε 
υποστεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά όλη αυτή 
την περίοδο.
Εν κατακλείδι, ο κλάδος μας θα πρέπει να 
προσαρμόζεται άμεσα στις συνεχείς τε-
χνολογικές εξελίξεις, τόσο για τη βελτίωση 
των επιδόσεων του όσο και για την καλυ-
τέρευση της ποιότητας της εμπειρίας του 
πελάτη. Η τεχνολογία  έχει πολλά ακόμη 
να μας προσφέρει στο μέλλον, πόσω μάλ-
λον σε περιόδους κρίσεων.
*Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, μέλος του 
ΔΣ του ΚΕΒΕ και πρόεδρος της Επιτροπής 
Ακινήτων

Του Γιάννη Αρμεύτη*

Του Μαρίνου 
Κυναιγείρου, 
MRICS, Πρόεδρος 
Συμβουλίου Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών

Του Γιάννη Μισιρλή* 

ΑΡΘΡΑ
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Αυξημένα ενοίκια και μικρή 
διαθεσιμότητα για φοιτητική στέγη 
Μ Ε ΑΥΞΗΣΕΙΣ των ζητουμένων ενοι-

κίων έως και 22,4% σε σύγκριση με 
πέρυσι και μέσες ζητούμενες τιμές 
που εκκινούν από 300 ευρώ/μήνα 

για ένα στούντιο στον άξονα της Πατησίων 
και της Αχαρνών και φτάνουν μέχρι και τα 800 
ευρώ για ένα διαμέρισμα της τάξεως των 60-65 
τ.μ. στο Κολωνάκι και τον Λυκαβηττό, υποδέχε-
ται τους φοιτητές η νέα ακαδημαϊκή χρονιά που 
βρίσκεται επί θύραις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου ηλεκτρο-
νικών αγγελιών Spitogatos, σε πανελλαδικό 
επίπεδο, για το 2022, η μέση ζητούμενη τιμή 
ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφει 
αύξηση κατά 7,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ 
το μέσο ζητούμενο ενοίκιο ανέρχεται σε 8,3 
ευρώ/τ.μ.
Την ίδια στιγμή, το διαθέσιμο απόθεμα φοι-
τητικών κατοικιών καταγράφει σημα-
ντική πτώση κατά 25% σε σχέση 
με το ίδιο διάστημα του 2021. 
Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαί-
τερα αισθητό σε πόλεις της 
περιφέρειας, που ταυτό-
χρονα είναι και δημοφιλείς 
τουριστικά –όπως π.χ. τα 
Χανιά ή η Κέρκυρα– και λι-
γότερο στην Αθήνα. Το βέ-
βαιο είναι ότι η φετινή χρονιά 
έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες 
σε σχέση με το 2021, αλλά και 
το 2020, όταν λόγω της πανδημί-
ας η ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες 
ήταν μικρότερη. Φέτος, όχι μόνο έχει αυξηθεί 
σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις σημαντικά 
υψηλότερες τιμές σε σχέση με το 2019.
Για παράδειγμα, στου Ζωγράφου η μέση τιμή δι-
αμορφώνεται σήμερα σε 10 ευρώ/τ.μ., αυξημέ-
νη κατά 12% από πέρσι, με αποτέλεσμα ένα δυ-
άρι διαμέρισμα να «ζητάει» 450 ευρώ κατά μέσο 
όρο κι ένα στούντιο 360 ευρώ. Αντίστοιχα, στην 
Κυψέλη (πλησίον ΑΣΟΕΕ), η μέση ζητούμενη 
τιμή διαμορφώνεται σε 8,5 ευρώ/τ.μ. και παρότι 
ελαφρώς χαμηλότερη από πέρυσι (-1,4%), εξα-
κολουθεί να μεταφράζεται σε μέσο μηνιαίο κό-
στος ενοικίασης της τάξεως των 420 ευρώ για 
ένα δυάρι ή 310 ευρώ για ένα στούντιο.
Σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos.gr, 
«παραδοσιακά υψηλότερες σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα παραμένουν οι τιμές ενοι-
κίασης φοιτητικών σπιτιών στην Αθήνα, με 
την υψηλότερη ζητούμενη τιμή να εντοπίζεται 
σε Κολωνάκι – Λυκαβηττός, Μετς, Κουκάκι, 
Δάφνη, Γουδί και Ιλίσια. Στο Γουδί και τα Ιλίσια 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση ζητούμενης τι-
μής κατά 16,1% και 7,1% αντίστοιχα, σε 10,8 

και 10,7 ευρώ/τ.μ. Οπως αναφέρει ο Δημή-
τρης Μελαχροινός, διευθύνων σύμβουλος του 
Spitogatos.gr, «μία ακόμη ιδιαιτερότητα της φε-
τινής χρονιάς είναι ότι οι βάσεις εισαγωγής στα 
πανεπιστήμια ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου, 
δηλαδή έναν μήνα νωρίτερα από προηγούμενες 
χρονιές, επομένως και η περίοδος της φοιτητι-
κής αναζήτησης ξεκινάει νωρίτερα.
«Αυτό αποτελεί μια νέα συνθήκη για την αγο-
ρά και ενδεχομένως να σχετίζεται με την πολύ 
μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας που παρα-
τηρούμε φέτος, με βάση τα πρώτα δεδομένα. 
Πιστεύουμε ότι η μείωση αυτή της διαθεσιμότη-
τας θα παραμείνει, αλλά ενδεχομένως να περιο-

ριστεί σταδιακά όσο περισσότερα ακίνητα αρχί-
σουν να διατίθενται προς φοιτητική ενοικίαση με 
το πέρας της τουριστικής περιόδου», πρόσθεσε 
ο κ. Μελαχροινός. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «φέτος μάλιστα που οι 
τιμές δείχνουν να φτάνουν σε ιστορικά υψηλό 
επίπεδο, παρατηρούμε από τα πρώτα δεδομέ-
να αναζητήσεων στις σελίδες του δικτύου μας 
περισσότερες μεταβολές στις περιοχές αναζή-
τησης –πιο μακριά από τις σχολές σε περιοχές 
με καλή συγκοινωνία– αλλά και αύξηση των 
αναζητήσεων για μεγαλύτερα διαμερίσματα, 
στα οποία θα μπορούν να συγκατοικήσουν οι 
φοιτητές».

Το συντομότερο δυνατόν 
η αναζήτηση φοιτητικής στέγης 

Ο ΠΩΣ κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι φο-
ρείς της αγοράς ακινήτων σπεύδουν να 
δημοσιεύσουν μερικές πρακτικές συμ-
βουλές τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για 

ενοικιαστές, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες 
καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Με-
σιτών Αθηνών – Αττικής αναφέρει ότι θα πρέπει 
η αναζήτηση φοιτητικής στέγης να γίνει το συντο-
μότερο δυνατό, καθώς τα ποιοτικά διαμερίσματα 
εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού μόλις βγουν οι 
βάσεις. «Αν το αφήσετε για την τελευταία στιγμή, 
τα διαθέσιμα ακίνητα θα είναι ελάχιστα και κατά 
τις ημέρες των εγγραφών δεν αποκλείεται να ανέ-
βουν τα ενοίκια ακόμη περισσότερο».
Επίσης, δεν χρειάζεται το ακίνητο να βρίσκεται 
πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο. «Προτιμήστε να 
βρείτε ακίνητο από το οποίο ο φοιτητής με λίγη 
ώρα περπάτημα θα φτάνει στο πανεπιστήμιό του 
ή, εναλλακτικά, σε περιοχή με συχνή συγκοινωνία 

προς το πανεπιστήμιο. Η τιμή του θα είναι σαφώς 
καλύτερη από αυτή του ακινήτου που θα είναι 
δίπλα στο οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα», 
σημειώνεται. Αν πάλι ο χρόνος είναι λιγοστός ή ο 
τόπος διαμονής βρίσκεται σε άλλη πόλη και η με-
τάβαση είναι δύσκολη, συνιστάται η ανάθεση σε 
νόμιμο μεσίτη, ώστε να αναζητήσει εκείνος το κα-
τάλληλο ακίνητο. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να δίνονται προ-
καταβολές σε αμφίβολες «εταιρείες» συμβούλων 
ακινήτων ή παροχής υπηρεσιών. Ο νόμιμος μεσί-
της δεν παίρνει προκαταβολή για τον εαυτό του, 
καθώς αμείβεται μόνο όταν υπογραφεί το ενοικια-
στήριο συμβόλαιο. «Αν δεν σας βρει σπίτι, δεν του 
χρωστάτε τίποτα», τονίζει ο Σύλλογος Μεσιτών 
Αθηνών – Αττικής.
Χρήσιμες συμβουλές και προς τους ιδιοκτήτες, ιδί-
ως εκείνους που εκμισθώνουν το ακίνητό τους για 
πρώτη φορά, παρέχει και η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια 

Ενα μήνα νωρίτερα σε σχέση με άλλες 

χρονιές έχει ξεκινήσει φέτος η αναζήτηση 

φοιτητικής στέγης, ως αποτέλεσμα και της 

ανακοίνωσης των βάσεων, κάτι που στο 

παρελθόν συνέβαινε προς το τέλος Αυγού-

στου. Σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύ-

ου ηλεκτρονικών αγγελιών του Spitogatos, 

η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων έχει αυ-

ξηθεί κατά 50% συγκριτικά με την αντίστοι-

χη περσινή περίοδο (τέλη Ιουλίου – αρχές 

Αυγούστου), ενώ αύξηση κατά 60% κατα-

γράφουν και τα αιτήματα ενδιαφέροντος 

προς τους αγγελιοδότες.

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ωστόσο, η αύξηση του ζητούμενου ενοι-

κίου, ο μειωμένος αριθμός διαθέσιμων 

φοιτητικών κατοικιών και η μεγάλη ζήτη-

ση αποτελούν εστίες προβληματισμού για 

τους ενδιαφερομένους. Υπενθυμίζεται ότι 

παρότι τα φοιτητικά ακίνητα εμφανίζουν 

αύξηση κατά 14,6% από την ανακοίνωση 

των βάσεων και μέχρι σήμερα, η μέση ζη-

τούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικών κατοι-

κιών καταγράφει αύξηση της τάξεως του 

7,7% σε σύγκριση με πέρυσι, αγγίζοντας 

τα 8,3 ευρώ/τ.μ.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Spitogato, «σε όλα τα 

παραπάνω, έρχεται να προστεθεί και η 

“απόβαση” των φοιτητών πολλών ακαδη-

μαϊκών ετών στις πόλεις όπου εδρεύουν τα 

πανεπιστήμια, καθώς μάλλον με βάση τα 

υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα τα 

μαθήματα θα γίνουν φέτος διά ζώσης. 

ΜΑΧΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Ετσι, φοιτητές όλων των ετών οι οποίοι, 

λόγω πανδημίας, είτε δεν μίσθωσαν ποτέ 

κατοικία είτε αποχώρησαν από αυτή που 

διατηρούσαν, θα πέσουν στη μάχη της ανα-

ζήτησης», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι λίγοι οι ενδια-

φερόμενοι που σκέφτονται να μοιραστούν 

το κόστος, αναζητώντας ένα μεγαλύτερο 

διαμέρισμα κοντά στις σχολές ή και κοντά 

σε στάσεις μετρό.

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ

Αλλωστε, κατοικίες με ένα υπνοδωμά-

τιο σε περιοχές της Αθήνας είναι αισθητά 

ακριβότερες (σε ευρώ/τ.μ.) σε σχέση με δι-

αμερίσματα που δύνανται να φιλοξενήσουν 

περισσότερα άτομα. Για παράδειγμα, σε 

περιοχές καθαρά φοιτητικές όπως Ζωγρά-

φου, Γουδί και Αιγάλεω, η μέση ζητούμενη 

τιμή ενοικίασης για διαμερίσματα με δύο 

υπνοδωμάτια σε σύγκριση με αυτή των δι-

αμερισμάτων με ένα, είναι αυξημένη μόλις 

32% κατά μέσον όρο.

Ξεκίνησε νωρίτερα 
φέτος η μάχη 
για τη φοιτητική 
στέγη

Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), μέσω άρθρου 
της Βασιλικής Παραδιά, δικηγόρου. «Οι ιδιοκτήτες 
πρέπει πάντοτε να προτιμούν τον καλό ενοικιαστή 
από το καλό μίσθωμα, δηλαδή να μην επιμένουν 
σε υψηλό ποσό ενοικίου, γιατί κάτι τέτοιο εγκυμο-
νεί τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πλήρους αφερεγ-
γυότητας του ενοικιαστή και σημαντικής ζημίας εις 
βάρος τους, ιδιαίτερα από κάποιους που θέλουν 
να εγκατασταθούν στο ακίνητό τους με το εξαρ-
χής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε».
Επίσης, οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να παίρνουν ποτέ 
προκαταβολή ενοικίου ή εγγύησης και δεν δίνουν 
ποτέ τα κλειδιά του ακινήτου τους, έστω και προ-
σωρινά, πριν βεβαιωθούν για τα πλήρη στοιχεία 
του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή και πριν υπογρά-
ψουν έγγραφο μισθωτήριο. «Επίσης, δεν νοικιά-
ζουμε ποτέ ακίνητο με ενεργό σύνδεση ρεύματος, 
φυσικού αερίου ή τηλεφώνου στο όνομά μας ή 
δικού μας προσώπου».

Έως 
και 22,4% 

υψηλότερα από 
πέρυσι τα μισθώματα, 

μείωση 25% της 
διαθεσιμότητας

ΘΕΜΑΤΑ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ με σημαντικές προ-
σκλήσεις βρέθηκε τα τελευταία δυόμισΙ 
χρόνια ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, 
καθώς η πανδημία επέφερε σημαντικές 

αλλαγές, όπως είναι οι αλλαγές στις συνήθειες 
των καταναλωτών αλλά και η ραγδαία άνοδος του 
e-commerce. 
Γενικότερα, τα lockdowns, οι περιορισμοί στις 
διακινήσεις, οι απαγορεύσεις πτήσεων επηρέ-
ασαν αρνητικά το λιανικό εμπόριο και σήμερα, 
βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης και προ-
σαρμογής στα νέα πρότυπα, με πολλές από τις 
δραστηριότητές του να μετατρέπονται πλέον σε 
ηλεκτρονικές.
Ως συνέπεια των πιο πάνω, μέσα στο 2021 πολλές 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν κατάφεραν να 
ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν τις δραστηρι-
ότητές τους, αφού δημιουργήθηκαν προβλήματα 
στους λιανοπωλητές στο να συμβαδίσουν με τις 
υποχρεώσεις τους για ενοικίαση.
Πόσο, όμως, είναι το κόστος για ενοικίαση 
και αγορά εμπορικών καταστημάτων σήμερα 
στην Κύπρο;

Αναλυτικά το κόστος ανά επαρχία:
Σύμφωνα με σχετικά συμπεράσματα έκθεσης της 
Danos Estates, η Λεμεσός είναι με διαφορά η πιο 

ακριβή επαρχία, τόσο για ενοικίαση όσο και για 
αγορά εμπορικών καταστημάτων, ενώ δεύτερη 
στη σειρά ακολουθεί η Λευκωσία.
Το κόστος αγοράς εμπορικού καταστήματος στη 
Λεμεσό κυμαίνεται από €5,000-€6,000 ανά τ.μ., 
ενώ για ενοικίαση €20 - €45 ανά τ.μ.
Οι τιμές για αγορά εμπορικού καταστήματος στη 

Λευκωσία ξεκινούν από €4,000 και ανέρχονται 
μέχρι €5,000 ανά τ.μ., ενώ για ενοικίαση είναι €15 
- €45 ανά τ.μ.
Οι τιμές αγοράς στην Αμμόχωστο, Πάφο και 
Λάρνακα είναι οι ίδιες, καθώς κυμαίνονται στα 
€2,000-€2,500 ανά τ.μ. Ωστόσο, όσον αφορά 
την ενοικίαση καταστημάτων, η Πάφος είναι πιο 

Τόσο κοστίζουν τα εμπορικά 
καταστήματα ανά επαρχία

Ποια η αξία του Προεδρικού
Μεγάρου και της Βουλής

ΣΤΑ ΙΔΙΑ περίπου επίπεδα σε σχέση 
με το 2018 εκτιμήθηκε την περασμένη 
χρονιά η αξία του Προεδρικού Μεγά-
ρου. Μάλιστα, το ιστορικό κτήριο, στο 
οποίο, μεταξύ άλλων, στεγάζονται το 
γραφείο και η κατοικία του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτιμή-
θηκε ελαφρώς περισσότερα από το 
2018. Από την άλλη πλευρά, η αξία 
του κτηρίου της Βουλής αναβαθμίστη-
κε σημαντικά, με βάση την πρόσφατη 
εκτίμηση.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
Σύμφωνα με την αξία γενικής εκτίμη-
σης ακινήτου, στην οποία προχώρησε 
το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, το τεράστιο τεμάχιο συνολικής 
έκτασης 173.776 τ.μ., στο οποίο έχει 
ανεγερθεί το Προεδρικό Μέγαρο εκτι-
μήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2021 έναντι 
€18,663,500. Την ίδια ώρα, η αντίστοι-
χη αξία γενικής εκτίμησης του τεμαχί-
ου, στο οποίο βρίσκεται το Προεδρικό, 
ήταν €18,431,600, την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Η ΒΟΥΛΗ
Όσον αφορά στο τεμάχιο, στο οποίο 
στεγάζεται η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, την 1η Ιανουαρίου 2021 είχε εκτι-
μηθεί έναντι €33,613,900, περίπου €9 εκατ. περισσότερα σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, 
το τεμάχιο συνολικής έκτασης 33.561 τ.μ., στο κέντρο της Λευκωσίας, είχε αξία γενικής εκτίμη-
σης €24,857,000 κατά την 1η Ιανουαρίου 2018. Διευκρινίζεται ότι στις αξίες των κτηρίων που 
καταγράφουμε ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται παρακείμενα ακίνητα που πιθανόν να ανήκουν 
και αυτά στην ιδιοκτησία των κτηρίων, αξίας σε μερικές περιπτώσεις μερικών εκατ. ευρώ. Ξε-
καθαρίζεται επίσης ότι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, η αξία γενικής εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με την αγοραία αξία του. 
Αντίθετα, η δημοσιοποίηση της γενικής εκτίμησης αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγο-
ράς, παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και κατευθύνει τους εν 
δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων.

ακριβή, καθώς οι τιμές ξεκινούν από €10 και φτά-
νουν μέχρι €25 ανά τ.μ., ενώ στην επαρχία Αμμο-
χώστου είναι μεταξύ €8 - €20 ανά τ.μ.
Τέλος, η Λάρνακα είναι η πιο φθηνή επαρχία όσον 
αφορά τις τιμές ενοικίασης εμπορικών καταστη-
μάτων, καθώς ξεκινούν από €6 και ανέρχονται 
μέχρι €20 ανά τ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ
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ΜΕ ΝΕΑ δεδομένα και νέες τάσεις έρ-
χεται αντιμέτωπο το κυπριακό real 
estate, καθώς η πανδημία και μετέ-
πειτα ο πόλεμος στην Ουκρανία με 

τις συνέπειές τους, επέφεραν σημαντικές αλλα-
γές στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και 
στις συνήθειες τους.
Η νέα τάξη πραγμάτων έσπρωξε τα νοικοκυριά 
να επανεξετάσουν τους στόχους και τις προτε-
ραιότητές τους, αλλά και να προχωρήσουν σε 
αποφάσεις που προηγουμένως δεν ήταν στον 
προγραμματισμό τους, όπως είναι η εύρεση μιας 
νέας ιδιοκτησίας που πληροί τα αναβαθμισμένα 
κριτήρια ή ακόμη και η μόνιμη εγκατάσταση σε 
άλλη χώρα.
Σε πρόσφατη έκθεσή της, η Danos (σ.σ. μέλος 
του διεθνούς οργανισμού BNP PARIBAS REAL 
ESTATE), αναλύει το κυπριακό real estate και 
καταγράφει τις σημαντικές αλλαγές που δέχθη-
κε. Τα δεδομένα και αποτελέσματα της έκθεσης, 
αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει πλέον μια αυξη-
μένη ζήτηση σε ενοίκια που είναι σε πιο προσιτές 
τιμές. Παράλληλα, η Κύπρος, με όλα τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα που την χαρακτηρίζουν, κα-
θώς και τις ευκαιρίες, έχει πλέον γίνει ελκυστικός 
προορισμός για άτομα από το εξωτερικό που 
αναζητούν μια νέα εμπειρία.
Η τεχνολογία είναι πλέον ένας σημαντικός παρά-
γοντας στη διαδικασία επιλογής ακινήτου και οι 
δυνητικοί αγοραστές αναζητούν 2D /3D εικονικές 
φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και ηλεκτρονικές 
ξεναγήσεις. Οι εικονικές περιηγήσεις τις οποίες οι 
αγοραστές μπορούν να κάνουν κοινή χρήση με 
φίλους και οικογένεια, αλλά και οι zoom συναντή-
σεις, αποτελούν πλέον τη νέα τάση στην αγορά 
ακινήτων.
Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνει η έκθεση της 
Danos, έως το 2025, οι millennials (Gen Y) και η 
Gen Z, θα αντιπροσωπεύουν το 70% των πελα-
τών της αγοράς ακινήτων.
Την ίδια ώρα, η παροχή υπηρεσιών και σημαντι-
κών ανέσεων, κρίνονται πλέον απαραίτητες στην 
αγορά ακινήτων. Αναλυτικότερα, οι δυνητικοί 
αγοραστές τείνουν προς μια ολιστική προσέγγιση 
στην αναζήτηση στέγης. Οι έμπειροι αγοραστές/
επενδυτές, έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί στην 
αναζήτησή τους και δίνουν εξαιρετική έμφαση 
στη λεπτομέρεια, προτιμώντας ακίνητα φιλικά 
προς το περιβάλλον, τα ζώα και πιο προσιτά για 
οικογένειες.
Όσον αφορά τους αγοραστές υψηλής ποιότητας 
(high end buyers), είναι αρκετά πιο απαιτητικοί 
και αναζητούν έμπειρες μάρκες ακινήτων που θα 
τους προσφέρουν αυθεντικότητα, εμπιστοσύνη 
αλλά και εξατομικευμένες υπηρεσίες, διαδικτυ-
ακές εμπειρίες κατά την αναζήτηση καθώς και 
άκρως επαγγελματική εξυπηρέτηση.

Πώς κινήθηκε η αγορά 
τους πρώτους μήνες του 2022
Όπως αποδεικνύεται στην έκθεση της Danos, το 
real estate στην Κύπρο κινήθηκε με θετικό πρόση-
μο, αλλά οριακή άνοδο το πρώτο πεντάμηνο του 
2022. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 27 χι-
λιάδες συναλλαγές, οι οποίες αφορούσαν πωλή-
σεις, δωρεές, υποθήκες και πωλητήρια έγγραφα. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Κτηματολογίου, οι πω-
λήσεις ακινήτων τον Απρίλιο του 2022 ανήλθαν 
στις 938, έναντι 832 από τον Απρίλιο του 2021, 
σημειώνοντας άνοδο 13%. 
Παράλληλα, πωλήσεις ακινήτων στους τέσσερις 
πρώτους μήνες του έτους αυξήθηκε κατά 40%, 
φθάνοντας στις 3.947 από 2.817 την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021.
Αύξηση 13% κατέγραψε και η Λεμεσός, αφού οι 
πωλήσεις έφθασαν τις 329  τον Απρίλιο του 2022 

σε σύγκριση με 292 τον Απρίλιο του 2021. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2022, οι πωλή-
σεις ακινήτων στη Λεμεσό ανήλθαν σε 1.348 από 
851 την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύ-
ξηση 58%.
Η Λευκωσία σημείωσε αμελητέες απώλειες 3%, 
με 222 πωλήσεις τον Απρίλιο του τρέχοντος 
έτους σε σύγκριση με 229 πέρυσι τον Απρίλιο. Για 
τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι πω-
λήσεις στην πρωτεύουσα αυξήθηκε οριακά κατά 
2% (σε 895 το 2022 από 875 το 2021). Η Πάφος 
μετρά 184 πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλιο του 
2022 έναντι 130 τον Απρίλιο του 2021, σημειώνο-
ντας αύξηση του 42%. Για το τετράμηνο Ιανουα-
ρίου-Απριλίου 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 
80%, καθώς εκτινάχθηκαν στις 837 (από 465 την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση 16% κατα-
γράφηκε στις πωλήσεις ακινήτων στην επαρχία 
Λάρνακας, που τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους 

ήταν 157 έναντι 135 τον Απρίλιο πέρυσι.

Η αγορά κατοικίας
Οι τιμές σπιτιών και διαμερισμάτων κατέγραψαν 
μια ελαφρά επιταχυνόμενη αύξηση κατά το πρώ-
το εξάμηνο του 2022. Ωστόσο, όπως υποδεικνύει 
η έκθεση της Danos, η αύξηση των τιμών των κα-
τοικιών προέρχεται κυρίως από την αγορά διαμε-
ρισμάτων και σε μικρότερο βαθμό από την αγορά 
κατοικιών. 
Συγκεκριμένα, το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές 
των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι τιμές 
των διαμερισμάτων κατά 6,3%.
Η αγορά ακινήτων συνέχισε να στηρίζεται κυρίως 
στην εγχώρια ζήτηση. Οι συναλλαγές αφορούν 
κυρίως κατοικίες μεταξύ €100.000 - €300.000.
Η έκθεση επισημαίνει ότι οι αυξημένες τιμές 
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του 

Οι νέες τάσεις στο κυπριακό real 
estate και πώς κινείται η αγορά

κατασκευαστικού κόστους. Δεδομένου ότι τα πε-
ρισσότερα υλικά στην Κύπρο εισάγονται από το 
εξωτερικό, η Danos προβλέπει ότι αυτό, σε κά-
ποια στιγμή στο μέλλον, θα επηρεάσει αρνητικά 
τη ζήτηση.

Οι γραφειακοί χώροι
Την πάνω βόλτα πήραν μέσα στο 2022 οι τιμές 
πώλησης και ενοικίασης γραφειακών χώρων, 
αφού καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις.  Η 
ανοδική πορεία των τιμών αποτέλεσε αποτέλεσμα 
της αλλαγής των ισορροπιών που επέφερε, από 
την μια το κύμα προσφοράς που υπήρξε σε ό,τι 
αφορά σύγχρονους γραφειακούς χώρους-και το 
οποίο κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου ξεπέ-
ρασε για πρώτη φορά τα προηγούμενα επίπεδα-, 
και από την άλλη η αυξημένη ζήτηση που παρα-
τηρήθηκε.  Ειδικότερα, όπως αναλύει η έκθεση 
της Danos, συγκριτικά με άλλες κατηγορίες ακι-
νήτων, η αξία των γραφειακών χώρων κατέγραψε 
μια συνεχόμενη περίοδο ανόδου, κυρίως λόγω της 
αυξημένης ζήτησης, γεγονός που αναπόφευκτα 
έσπρωξε τις τιμές προς τα πάνω.
Οι τιμές ανά επαρχία:

Τα εμπορικά καταστήματα
Αντιμέτωπος με σημαντικές προσκλήσεις βρέ-
θηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια ο κλάδος του 
λιανικού εμπορίου, καθώς η πανδημία επέφερε 
σημαντικές αλλαγές, όπως είναι οι αλλαγές στις 
συνήθειες των καταναλωτών αλλά και η ραγδαία 
άνοδος του e-commerce.  
Γενικότερα, τα lockdowns, οι περιορισμοί στις δι-
ακινήσεις, οι απαγορεύσεις πτήσεων επηρέασαν 
αρνητικά το λιανικό εμπόριο και σήμερα, βρί-
σκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης και προ-
σαρμογής στα νέα πρότυπα, με πολλές από τις 
δραστηριότητές του να μετατρέπονται πλέον σε 
ηλεκτρονικές. 
Ως συνέπεια των πιο πάνω, μέσα στο 2021 πολλές 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν κατάφεραν να 
ανταπεξέλθουν και να διατηρήσουν τις δραστηρι-
ότητές τους, αφού δημιουργήθηκαν προβλήματα 
στους λιανοπωλητές στο να συμβαδίσουν με τις 
υποχρεώσεις τους για ενοικίαση.
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Εξορθολογισμός ενοικίων 
στις Βιομηχανικές Ζώνες

ΑΚΟΜΑ και πριν να ξεσπάσει η πανδημία, πολλοί 
εμποροϋπάλληλοι και εργαζόμενοι σε εστιατόρια, 
που ζούσαν στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, έπρε-
πε να δαπανούν σχεδόν το μισό από το εισόδημα του 
νοικοκυριού τους για ενοίκιο. Στην πανδημία πολλοί 
εξ αυτών υπέστησαν μείωση εισοδήματος, άρα το 
ποσοστό που διοχετευόταν στο ενοίκιο αυξήθηκε. 
Αφ’ ης στιγμής οι χαμηλόμισθοι και οι νέοι σε ηλικία 
συνήθως απασχολούνται σε κλάδους που απαιτούν 
διαπροσωπική επαφή, ή εργάζονται σε καθεστώς 
επισφάλειας, η κυβερνητική πολιτική χρειάζεται να 
εξασφαλίσει ότι τα προαναφερθέντα νοικοκυριά δεν 
θα αποκλειστούν από την ανάκαμψη μετά την παν-

δημία. Κατά την προηγού-
μενη δεκαετία η ενοικίαση 
κατοικιών κατέστη λιγό-
τερο προσιτή σε πολλές 

ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε πρόσφατη μελέτη μας, 
που αφορούσε 17 προηγμένες οικονομίες, το 2018 
ένα τυπικό νοικοκυριό δαπανούσε το 25% των εσό-
δων του σε ενοίκιο. Μία οικογένεια νεαρής ηλικίας, 
αντιστοίχως, πληρώνει σε ενοίκιο σχεδόν το ένα τρίτο 
από τις αποδοχές που εξασφαλίζει από την εργασία. 
Εν τω μεταξύ, για όσα νοικοκυριά βρίσκονται στο χα-
μηλότερο 20% της κατανομής εισοδήματος, η ανα-
λογία ενοικίου προς αυτό είναι πολύ υψηλότερη και 
φθάνει στο 40%.
Γενικά μιλώντας, αυτό το ποσοστό θεωρείται το κα-
τώτατο όριο στο οποίο ένα νοικοκυριό λογίζεται ως 
υπερφορτωμένο από το μίσθωμα κατοικίας. Στο 
σχεδόν 75% των χωρών που μελετήσαμε, σχεδόν οι 
μισοί ή και παραπάνω των χαμηλόμισθων ενοικιαστών 
ήταν ήδη πολύ επιβαρυμένοι το 2018. Την περίοδο 
2013-2018 σε ορισμένες πρωτεύουσες η άνοδος στα 
μισθώματα αποδεικνυόταν πολλαπλάσια του μέσου 
όρου αύξησης στην αντίστοιχη χώρα – και αυτό συ-
νέβαινε στη Λισσαβώνα, στο Δουβλίνο, στη Μαδρίτη, 
στο Ρέικιαβικ, στη Στοκχόλμη, καθώς και στην Πόλη 
του Λουξεμβούργου. 
Εν αντιθέσει με τους ενοικιαστές τώρα, το κόστος για 
τους ιδιοκτήτες έχει από το 2014 ελαττωθεί. Συνή-
θως οι ενοικιαστές ξοδεύουν μιάμιση φορά παραπά-
νω από όσο δαπανά ο ιδιοκτήτης, εάν υπολογιστεί το 
κόστος αυτό ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος. Και αυτή η διαφορά φαίνεται να έχει διευρυνθεί 
σχεδόν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τις περιόδους 
2011-2013 και 2016-2018 ειδικά για τους πιο φτω-
χούς, όσους βρίσκονται στο κατώτατο 20% της κα-
τανομής των εισοδημάτων. Με απλά λόγια αυτό ση-
μαίνει πως οι έχοντες ακίνητα εν γένει ωφελούνταν 
τις περιόδους εκείνες άμεσα από τα χαμηλά επιτόκια, 
αλλά όχι οι ενοικιαστές.
Μέσα από την ανάλυσή μας καταλήξαμε στο συμπέ-
ρασμα πως η αυξανόμενη οικονομική παραγωγή δεν 
μεταφράζεται και σε αύξηση εισοδημάτων σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να αντισταθμίζεται η διόγκωση του ενοι-
κίου ειδικά για τα νοικοκυριά με χαμηλά έσοδα. Εν τω 
μεταξύ, πολλοί άνθρωποι που μισθώνουν μία κατοικία 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις της παν-
δημίας, διότι εργάζονται συχνότερα σε κλάδους με 
διαπροσωπική επαφή, βρίσκονται στην απαρχή της 
σταδιοδρομίας τους, είναι επισφαλής η δουλειά τους 
και έχουν μικρότερη πρόσβαση σε τηλεργασία.
Το να υπάρχει διαθεσιμότητα ενοικιασμένων κατοι-
κιών είναι δύσκολο λόγω του ότι η στεγαστική πο-
λιτική είναι περίπλοκη. Επιδιώκει δε πολλαπλούς 
στόχους, μεταξύ των οποίων είναι η διαθεσιμότητα, 
η εξισορρόπηση των κανονισμών για ιδιοκτήτες-μι-
σθωτές και η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες. Τέλος, 
οι αποτελεσματικές πολιτικές στέγασης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν και προσπάθειες για αύξηση των 
μακροπρόθεσμων ευκαιριών για τα εισοδήματα των 
χαμηλόμισθων και των νέων, ώστε να ευεργετούνται 
από τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

* Ο κ. Alfred Kammer είναι διευθυντής του ευ-
ρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ και οι κ.κ. Andrea 
Schaechter, Andreas Tudyka σύμβουλος και οικο-
νομολόγος στο ίδιο τμήμα.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στεγαστικές 
πολιτικές 
την περίοδο 
της ανάκαμψης

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια καταβάλ-
λεται μεγάλη προσπάθεια από το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχά-
νων (ΟΕΒ), για ανάκαμψη του τομέα 
της Μεταποιητικής Βιομηχανίας, μέσω 
εφαρμογής των δράσεων της Εθνικής 
Βιομηχανικής Πολιτικής, με στόχο να 
καταστεί ανταγωνιστικός, εξωστρεφής 
και βιώσιμος. Μέσα από το σχέδιο δρά-
σης της Βιομηχανικής Πολιτικής έχουν 
σημειωθεί βήματα προόδου, όπως 
βελτίωση των υποδομών στις κρατι-
κές βιομηχανικές περιοχές, προκήρυξη 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, πα-
ραχώρηση κινήτρων και διευκολύνσεις, 
διενέργεια μελετών για διαπίστωση των 
προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων.
Παρά τα θετικά αυτά βήματα, οι με-
ταποιητικές βιομηχανίες εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εμπόδια που απο-
τελούν ανάχωμα για αποδέσμευση της 
δυναμικής τους για περαιτέρω ανάπτυ-
ξη και προσφορά στη χώρα μας. Όπως 
έχει διαπιστωθεί από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, μέσα στο ασταθές διεθνές 
γεωπολιτικό περιβάλλον, ο τομέας της 
βιομηχανίας έχει αναδειχθεί σε εθνι-
κή προτεραιότητα για την κάθε χώρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το 
δυνατόν πιο απρόσκοπτη παραγωγή και 
προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών 
για τις εσωτερικές ανάγκες και για μεί-
ωση της εξάρτησης από άλλες χώρες.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει αριθμός βιομηχανιών είναι το 
ύψος των ενοικίων που καταβάλλουν 
στο κράτος για χρήση των τεμαχίων γης 
που βρίσκονται εκτός των κρατικών Βι-
ομηχανικών Περιοχών (ΒΠ). 

Το μέγεθος του προβλήματος είναι τε-
ράστιο, σε βαθμό που απειλείται ακόμα 
και η βιωσιμότητα τους.
Αξίζει καταρχάς να διευκρινιστεί ότι οι 
βιομηχανίες μπορούν να εγκαταστα-
θούν στις Βιομηχανικές Ζώνες (ΒΖ) οι 
οποίες καθορίζονται στα τοπικά σχέδια 
ανάπτυξης και στη δήλωση πολιτικής. 
Σε αυτές τις ΒΖ τα τεμάχια γης 
ανήκουν είτε στο κράτος είτε 
σε ιδιώτες. Το πρόβλημα με 
το ύψος των ενοικίων εντο-
πίζεται σε συγκεκριμένες ΒΖ, 
όπως αυτή στο Στρόβολο, 
πλησίον του νέου Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας.
Για να γίνει κατανοητό το 
καθεστώς λειτουργίας των 
βιομηχανικών αναπτύξεων, 
αναφέρεται ότι παγκύπρια 
λειτουργούν δεκατρείς κρα-
τικές ΒΠ, στις οποίες είναι εγκατεστη-
μένες 1000 περίπου βιομηχανίες που 
καταβάλλουν προς το κράτος ετήσιο 
μίσθωμα (ενοίκιο) για χρήση της κρατι-
κής γης στη βάση μακροχρόνιας σύμ-
βασης μίσθωσης. Το ύψος του μισθώ-
ματος υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα 
η οποία λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες 
για τη δημιουργία της κάθε ΒΠ και 
ακολούθως αναθεωρείται σύμφωνα 
με το ύψος του τιμαριθμικού δείκτη. 
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, μηχανή-
ματα, εξοπλισμός και άλλα ενεργητικά 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγική διαδικασία ανήκουν στις 
βιομηχανίες και δεν λαμβάνονται υπό-
ψη στον καθορισμό του ενοικίου. Στις 
δε πέραν των 100 ΒΖ, τα τεμάχια γης 
είναι ιδιοκτησία ιδιωτών ή του κράτους. 
Στην πρώτη περίπτωση τα τεμάχια αγο-

Ακάμας: Μια λανθασμένη πορεία

ράζονται από βιομήχανους μετά από 
σχετική διαπραγμάτευση και συμφωνία 
όπως συμβαίνει γενικά στον τομέα των 
ακινήτων. 
Στη δεύτερη περίπτωση που εντοπίζε-
ται το πρόβλημα, η γη ανήκει στο κρά-
τος και για καθορισμό του ποσού της 
εκμίσθωσης το Τμήμα Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) λαμ-
βάνει υπόψη ένα ποσοστό 
επί της αγοραίας αξίας της 
κρατικής γης. Σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία το 
ποσοστό αυτό για βιομη-
χανικούς σκοπούς καθο-
ρίζεται 1%-3.5% επί της 
αγοραίας αξίας. 
Παρόλο που το ΤΚΧ επι-
λέγει συνήθως το μικρό-
τερο ποσοστό απόδοσης, 
εντούτοις λόγω της υπε-

ραξίας που απέκτησε η γη από άλλες 
παραπλήσιες αναπτύξεις σε συγκεκρι-
μένες ΒΖ (π.χ. εμπορικά κέντρα, νοσο-
κομείο, καταστήματα, κλπ.) το τελικό 
ποσό του μισθώματος είναι τεράστιο 
και έχει εκτοξευθεί στα ύψη από την 
εκτίμηση αξίας της γης που διενεργήθη-
κε από το ΤΚΧ. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το ποσοστό αύξησης που ζητήθη-
κε να καταβάλει βιομήχανος στην ΒΖ 
Στροβόλου ανέρχεται σε 2000%.
Με στόχο τη μείωση του ύψους των 
ενοικίων που καταβάλλουν οι βιομήχα-
νοι στις συγκεκριμένες ΒΖ, η ΟΕΒ ειση-
γήθηκε τα πιο κάτω μέτρα:
•  Στον υπολογισμό της αγοραίας 

αξίας της κρατικής γης να λαμ-
βάνεται υπόψη αποκλειστικά ο 
σκοπός της χρήσης, δηλαδή για 
βιομηχανικούς σκοπούς και να 

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ που προβάλλονται για ανάπτυ-
ξη του Ακάμα, αλλά και αυτά που πηγάζουν από 
το Τοπικό Σχέδιο του Πολεοδομικού Συμβουλίου, 

προτείνουν υποχωρήσεις στην προστασία του περιβάλ-
λοντος προκειμένου να επιτραπεί ‘ήπια και αειφόρα ανά-
πτυξη’. Το Σχέδιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακέκτυπο 
εφόσον δεν θα εξυπηρετήσει ούτε την περιβαλλοντική 
ούτε την αναπτυξιακή προοπτική του Ακάμα, βασίζεται 
σε λανθασμένο σκεπτικό που θεωρεί την προστασία 
αφαιρετική για την ανάπτυξη. Μεγάλο λάθος, πολεοδο-
μική πλάνη και αδιέξοδη πορεία. Ανάπτυξη δεν είναι η 
άλλη όψη της ανάπτυξης ακινήτων ούτε και η αποτελε-
σματική περιβαλλοντική προστασία κατατεμαχισμένη με 
ενδιάμεσες ήπιες ταβερνούλες, μικρής κάλυψης ξενώνες, 
οδικό δίκτυο με ήπια υλικά και όμορφες φιλικές παιδικές 
χαρές με όμορφα στέγαστρα. Λάθος σύλληψης τόσο για 
την ανάπτυξη για σκοπούς απόδοσης εισοδήματος όσο 
και για την περιβαλλοντική προστασία για σκοπούς δια-
φύλαξης του οικοσυστήματος. Είναι λανθασμένη αυτή η 
προσέγγιση που μάλιστα ευθύνεται για την άγονη αντιπα-
ράθεση ιδιοκτητών, κατοίκων και Σχεδίων Ακάμα κατά τα 
τελευταία 30 τόσα χρόνια.
Όλες οι μελέτες για τον Ακάμα καταγράφουν και τονί-
ζουν την περιβαλλοντική αξία των φυσικών στοιχείων του 
Ακάμα και τη μοναδικότητα της περιοχής. Όλοι οι εμπλε-
κόμενοι, κάτοικοι, ιδιοκτήτες και πολεοδόμοι του Τοπικού 
Σχεδίου συμφωνούν με αυτό. Ενώ λοιπόν συμφωνούν 
και αναγνωρίζουν την περιβαλλοντική αξία της περιοχής 
η αξία αυτή ξεπερνιέται και δεν αξιοποιείται ως παράγο-
ντας ανάπτυξης γιατί επικρατεί η πατροπαράδοτη λογική 
ότι ανάπτυξη είναι όση είναι και οι οικοδομές. Η σωστή 
προσέγγιση είναι διαφορετική. Η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι η δυναμική και ο κινητήρας της ανάπτυξης 
γιατί εκείνο που προστατεύεται είναι ουσιαστικά ο κύριος 

οικονομικός πόρος της περιοχής. Οτιδήποτε άλλο στον 
Ακάμα υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Η προστασία πε-
ριβαλλοντικού, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου γίνεται 
γιατί έχουν αξία, αν δεν είχαν αξία γιατί να προστατευτούν;
Το θέμα είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής 
και μέτρων οικονομικής πολιτικής προκειμένου η περι-
βαλλοντική αξία να δημιουργήσει δαπάνες, να αποδώσει 
εισοδήματα, οργανικές θέσεις εργασίας και μέλλον για 
τις κοινότητες. Τέτοιες στρατηγικές έχουν εφαρμοστεί 

σε πολλές χώρες της Ευρώ-
πης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Αυστρία, Ολλανδία, κλπ.) και 
τέτοιες πρέπει να ακολουθη-
θούν και στον Ακάμα. Αυτή η 
στρατηγική λείπει από το Τοπι-
κό Σχέδιο το οποίο ακολουθεί 
σενάρια συντελεστών δόμησης 
για ρύθμιση της ανάπτυξης οι-
κοδομών. Διασφαλίζουν άραγε 
τα σενάρια αυτά τα οικονομι-
κά συμφέροντα στην περιοχή; 

Πρέπει να δοθεί μια απάντηση εδώ. Δεν είναι μυστήριο 
ο σχεδιασμός μιας οικονομικής στρατηγικής ώστε η προ-
στασία της μοναδικότητας του Ακάμα να αποδώσει και 
χρηματική αξία. Τέτοιες στρατηγικές οικονομικού σχεδια-
σμού για περιβαλλοντική προστασία έχουν ως βασική δι-
άσταση το στοιχείο του value capture, δηλαδή ανάκτηση 
αξίας από περιβαλλοντική προστασία. Οι οικονομικοί μη-
χανισμοί λείπουν από το προσκήνιο του Τοπικού Σχεδίου, 
δεν υπήρξαν ποτέ γιατί εξακολουθούμε να παίξουμε περι-
βαλλοντική πολιτική με του συντελεστές δόμησης. Έχουν 
και οι συντελεστές δόμησης τη σημασία τους αλλά για 
μέσα στις κοινότητες για προστασία του παραδοσιακού 
πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ιστού.

Ποιος λοιπόν μπορεί να είναι ο σχεδιασμός; Δημιουργία 
αγοράς και ζήτησης για όλα αυτά τα προστατευόμενα πο-
λεοδομικά, αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία 
με απόλυτη προστασία, καλή συντήρηση, ενεργό ανάδει-
ξη και προβολή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο του παραδοσια-
κού πολεοδομικού ιστού των κοινοτήτων, της παραδο-
σιακής αρχιτεκτονικής και της ικανότητας της για νέες 
κατάλληλες χρήσεις, με ανάδειξη των χώρων οικολογικής 
αξίας ως χώρων ξεχωριστής θέασης, επίσκεψης και εμπει-
ρίας, με σύνδεση της περιοχής με πανευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών του ίδιου επιπέδου ποιότη-
τας και προστασίας, με βελτίωση των οικοδομών, υπο-
δομών και άλλων χώρων ταυτότητας, με δημιουργία και 
προώθηση σχεδίων διαφήμισης και marketing της περιο-
χής, με εκπαίδευση σε θέματα φιλοξενίας και διαχείρισης 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγής τοπικών 
προϊόντων κρασί, χαλλούμι, μέλι, κ.ά.), ακόμη και με επι-
βολή χρέωσης εισόδου για τους επισκέπτες και ίσως και 
με δημιουργία Ταμείου Ακάμα για χρηματοδότηση τυχόν 
αποζημιώσεων για να έχει και απολαμβάνει όλη η Κύπρος 
Ακάμα ως ‘δημόσιο αγαθό΄. Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική ενεργοποίησης του οικονομικού περιεχομέ-
νου της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Νόμος περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας, στη βάση του οποίου εκ-
πονείται το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα, είναι ελλιπέστατος 
σε τέτοια εργαλεία και προσεγγίσεις και είναι για αυτό που 
δεν είναι πιστικό ότι θα προσφέρει τις επιθυμητές λύσεις. 
Αντί λοιπόν να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις και προ-
σαρμογές για ενοποιημένο σχεδιασμό στον Ακάμα, και σε 
άλλες περιοχές, συνεχίζουν οι συντελεστές δόμησης να 
οδηγούν μια άγονη και αδιέξοδη πορεία.

*Ο Γλαύκος Κωνσταντινίδης είναι κοινωνιολόγος, οικονο-
μολόγος και πολεοδόμος

μην επηρεάζεται η αγοραία αξία 
πάνω στην οποία υπολογίζεται 
το μίσθωμα από άλλες παραπλή-
σιες αναπτύξεις. Αντιλαμβάνεστε 
είναι άδικο για τον βιομήχανο να 
πληρώνει ψηλό μίσθωμα, αφού 
από τη βιομηχανική δραστηριό-
τητα δεν επωφελείται με οποιον-
δήποτε τρόπο από την εμπορική 
αξία της γης στην περιοχή του. 

•  Κάλυψη του ενοικίου με παρα-
χώρηση χορηγίας De Minimis 
για απορρόφηση μέρους της τε-
ράστιας αύξησης, πρακτική που 
ήδη εφαρμόζει και το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομη-
χανίας στις κρατικές ΒΠ. 

Επίσης, η ΟΕΒ αξιολογεί θετικά την 
εισήγηση του προέδρου της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για 
δημιουργία κεντρικού φορέα διαχείρι-
σης όλων των κρατικών τεμαχίων γης 
που βρίσκονται τόσο στις ΒΠ όσο και 
στις ΒΖ, με στόχο την ευρύτερη και ολι-
στική επίλυση των προβλημάτων που 
παρατηρούνται.
Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εσωτερι-
κών και Ενέργειας γνωρίζουν τα προ-
βλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις 
και ευελπιστούμε σύντομα να ξεπερα-
στούν οι δυσκολίες και να επιτευχθεί 
επιτέλους ο εξορθολογισμός του ύψους 
των ενοικίων στις ΒΖ. Στην προσπάθεια 
αυτή καταγράφεται η πολύ θετική προ-
σέγγιση της αρμόδιας Υπουργού Βιομη-
χανίας, της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Ενέργειας και η σημαντική συμβολή 
του Υπουργείου Εσωτερικών.
* Λειτουργός Επιχειρηματικής Ανάπτυ-
ξης και Οικονομίας, ΟΕΒ

Του Γλαύκου 
Κωνσταντινίδη*

Του Αlfred Κammer, 
Andrea Schaechter, 
Andreas Tudyka*

Του Μιχάλη 
Γρηγορίου*

ΑΡΘΡΑ
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Πύργοι στο κέντρο της Λευκωσίας για 
στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών 

Ε ΠΙΤΕΛΟΥΣ, το κράτος προχωρεί στην απόκτηση ιδιόκτητων κτη-
ρίων για τη στέγαση υπουργείων και άλλων κρατικών υπηρεσιών με 
στόχο τη μείωση του τεράστιου κόστους που επωμίζεται σε ενοίκια. 

Το κράτος καταβάλλει περίπου €24 εκατ. ετησίως σε ενοίκια, τα οποία μοι-
ράζονται 380 φυσικά και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν στο κράτος 600 
περίπου κτήρια ανά το παγκύπριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων κ. Γιάννης Καρούσος δρομολογεί μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων 
την προκήρυξη δύο αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τη χωροθέτηση κρατικών 
κτηρίων στην περιοχή του Προεδρικού και της Αρχιγραμματείας, στο κέντρο 
της Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, θα ανεγερθούν πολυώροφα κτήρια – πύργοι 
για τη στέγαση της Νομικής Υπηρεσίας και των Υπουργείων Εσωτερικών, Δι-
καιοσύνης και Μεταφορών.

Η Νομική Υπηρεσία
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονι-
κός διαγωνισμός για την ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου για τη Νομική Υπηρεσία 
σε οικόπεδο πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεών της. Στο νέο κτήριο 
θα συστεγαστούν όλοι οι νομικοί λειτουργοί. Έτσι θα διασφαλίζεται ομαλότε-
ρη λειτουργία και θα εξοικονομούνται πόροι, οικονομικοί και μη. Το χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσης της ανέγερσης του νέου κτηρίου, μετά την ολοκλήρω-
ση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καθορίστηκε στα τρία χρόνια. Το κτήριο 
θα αριθμεί πέραν των 10 ορόφων, το δε κόστος υπολογίστηκε προκαταρτικά 
στα €20 εκατ.

Τα τρία υπουργεία
Το πολυώροφο κτηριακό σύμπλεγμα που θα στεγάσει τα τρία υπουργεία 

οριοθετήθηκε από την Πολεοδομία νότια του ευρύτερου χώρου της Αρχι-
γραμματείας. Θα είναι εμβαδού τουλάχιστον 6.450 τ.μ. με υπόγειους χώρους 
στάθμευσης της τάξης των 500 θέσεων και δομήσιμου εμβαδού πέριξ των 
30.000 τ.μ. Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε προκαταρτικά στα €90 εκατ. με 
τον ΦΠΑ. Λόγω περιορισμού του χώρου στην Αρχιγραμματεία θα ανεγερθούν 
τρεις πύργοι. 
Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να διαρκέσουν τέσσερα χρόνια.
Για την προώθηση της ανάπτυξης των τριών πύργων στον χώρο της Αρχιγραμ-
ματείας, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στον διορισμό αρχιτέκτονα ως 
επικεφαλής της ομάδας παρακολούθησης. Η συντονίστρια έργου πλαισιώνεται 
από πολιτικό μηχανικό και επιμετρητή ποσοτήτων, καθώς και από ειδικότητες 
ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού από το προσωπικό των Τμημάτων 
Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Εκτός το ΕΤΕΚ
Με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Τμήμα Δη-
μοσίων Έργων, σε συνεργασία με την Πολεοδομία, θα έπρεπε να συνάψουν 
συμφωνία ανάθεσης με τον τεχνικό σύμβουλο του κράτους, το Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ), με σκοπό την προκήρυξη αρχιτεκτονικού δι-
αγωνισμού για επιλογή σκαριφήματος (Concept Design) για το πολυώροφο 
κτηριακό σύμπλεγμα στον χώρο της Αρχιγραμματείας. Ωστόσο, λόγω νομικού 
κωλύματος που υποδείχθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το ΕΤΕΚ τέθη-
κε εκτός διαδικασίας. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, που είναι το αρμόδιο 
για τις δημόσιες συμβάσεις το ΕΤΕΚ, δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει στην 
προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, διότι, δεν μπορεί να είναι η ανα-
θέτουσα Αρχή. Έτσι, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανέλαβε να προωθήσει 
το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  Όπως λέχθηκε αρμοδίως, με την ολοκλήρωση, 
προσεχώς, του χωροταξικού σχεδιασμού θα προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός δι-
αγωνισμός. Στον αρχιτέκτονα του οποίου το σκαρίφημα θα επιλεγεί, θα κατα-
βληθεί το καθορισμένο βραβείο, όχι όμως οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, ούτε και 
θα συναφθεί μαζί του οποιαδήποτε συμφωνία αλλά, ούτε και θα έχει οποιοδή-
ποτε ρόλο κατά την εκτέλεση της σύμβασης κατασκευής των τριών πύργων.
Διευκρινίζεται, επίσης, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο του έργου, η αναθέτουσα 
αρχή θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα σχόλια του αρχιτέκτονα που θα έχει 
σχεδιάσει το σκαρίφημα επί των αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα υποβάλει 
ο εργολάβος του έργου κατά τη φάση του σχεδιασμού, χωρίς όμως να είναι 
υποχρεωμένη να υιοθετήσει τα σχόλια αυτά. 
Το σκαρίφημα θα περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού που θα προκηρυ-
χθεί για την κατασκευή του έργου με τη μέθοδο Μελέτη - Κατασκευή - 12ετή 
Συντήρηση.

ΘΕΜΑ

Ο ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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“Ο Νόμος δεν προνοεί μηχανισμό είσπραξης των ενοικί-
ων, όταν ενοικιαστής τα καταθέσει στο λογιστήριο του 
Δικαστηρίου”

ΕΛΛΙΠΗΣ αποδεικνύεται η προστασία ιδιοκτήτη ενοικιο-
στασιακού ακινήτου, αφού δεν του επιτρέπεται χωρίς τε-
λική απόφαση η είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων όταν 
ο ενοικιαστής τα καταθέσει στο λογιστήριο του Δικαστη-

ρίου. Ενώ παρέχεται το δικαίωμα στον ενοικιαστή να καταθέσει το 
ποσό των αξιούμενων ως οφειλόμενων ενοι-
κίων στο Δικαστήριο για να του επιτραπεί 
να καταχωρήσει Απάντηση, εντούτοις δεν 
προβλέφθηκε στον τροποποιητικό Νόμο, 
Ν.3(Ι)/2020, μηχανισμός είσπραξης τους από 
τον ιδιοκτήτη. Ο νομοθέτης περιορίστηκε να 
κατοχυρώσει το δικαίωμα του ενοικιαστή να 
ακουστεί παρέχοντας του τρεις επιλογές, 
είτε να πληρώσει τα καθυστερημένα ενοί-
κια προς τον ιδιοκτήτη έναντι αποδείξεως 
είτε να τα καταθέσει σε χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα προς όφελος του ιδιοκτήτη ή να κα-
ταθέσει το ποσό στο λογιστήριο του Δικα-
στηρίου. Με την προσκόμιση της σχετικής 
απόδειξης, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου 

θα αποδεχθεί την Απάντηση του ενοικιαστή να προβάλει τους ισχυ-
ρισμούς του και να ακουστεί. 
Όταν ο ενοικιαστής καταθέσει το ποσό των ενοικίων στο λογι-
στήριο του Δικαστηρίου, η πληρωμή δεν γίνεται προς όφελος του 
ιδιοκτήτη αλλά για να επιτραπεί στον ενοικιαστή να καταχωρήσει 
Απάντηση. Ο ιδιοκτήτης σε τέτοια περίπτωση οφείλει να περιμένει 
μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και, ανάλογα με την έκβαση της 
δίκης και την απόφαση του Δικαστηρίου, να διατάξει όπως το ποσό 
που κατατέθηκε στο Δικαστήριο να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη για 
τα οφειλόμενα ενοίκια μέχρι την καταχώρηση της αίτησης. Αυτό 
συμβαίνει ανεξάρτητα εάν ο ενοικιαστής από της καταχώρησης 
της Απάντησης και μετέπειτα μέχρι την έκδοση της απόφασης του 
Δικαστηρίου πληρώνει ή όχι τα οφειλόμενα ενοίκια προς τον ιδιο-
κτήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ενοικιαστής καταθέτει το ποσό 
των οφειλόμενων ενοικίων ή μέρος τους μέχρι την καταχώρηση 

της Απάντησης στο λογιστήριο του Δικαστηρίου και στη συνέχεια 
δεν πληρώνει οποιοδήποτε ποσό, εκμεταλλευόμενος την ελλιπή 
νομοθεσία που τον κατοχυρώνει σε αντίθεση με τον ιδιοκτήτη που 
παραμένει χωρίς προστασία. 
Το θέμα εγείρεται στην απόφαση της Προέδρου του Δικαστηρί-
ου Ελέγχου Ενοικιάσεων κας Χρ. Ραγουζαίου ημερ.31.5.2022 στα 
πλαίσια εξέτασης αίτησης του ιδιοκτήτη για είσπραξη του ποσού 
των €40.000 που ο ενοικιαστής κατέθεσε στο λογιστήριο σαν προ-
ϋπόθεση για να του επιτραπεί η καταχώρηση Απάντησης. Το Δικα-
στήριο ζήτησε οι δύο πλευρές να διατυπώσουν τις απόψεις τους 
κατά ποσό ο ιδιοκτήτης είχε δικαίωμα είσπραξης του ποσού. Το 
ζήτημα θεωρήθηκε από το Δικαστήριο ως νεοφανές και ότι προη-
γούμενη καθοδηγητική νομολογία δεν υπάρχει. Κατόπιν παράθεσης 

της νομοθετικής ρύθμισης, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η τροπο-
ποίηση της νομοθεσίας ήρθε σε μια εποχή όπου το φαινόμενο της 
αδικαιολόγητης παύσης των πληρωμών των ενοικίων είχε πάρει 
διαστάσεις ανησυχητικές, σε βαθμό που αποτελούσε κοινωνικοοι-
κονομικό πρόβλημα με την έννοια ότι η παύση των πληρωμών προ-
καλεί αστάθεια στην αγορά των ενοικίων και στην οικονομία του 
τόπου γενικότερα. Παρά την κατωτέρω κατάληξη του Δικαστηρί-
ου, η τροποποίηση της νομοθεσίας είναι αναγκαία για να υπάρξει 
προστασία και του ιδιοκτήτη. 
Τόνισε ότι αποτελεί προσπάθεια του νομοθέτη να διασκεδάσει τις 
ανησυχίες της κοινωνικής ομάδας των ιδιοκτητών ακινήτων, που 
αντιμετώπιζαν το φαινόμενο της καθυστέρησης στην καταβολή 
των ενοικίων. Οι ιδιοκτήτες εμπλέκονται αναγκαστικά σε δικαστικές 
διαδικασίες (με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην είσπραξη των 
οφειλομένων προς αυτούς ποσών), για να διαπιστωθεί στο τέλος 
της ημέρας η ανυπαρξία (στις πλείστες περιπτώσεις) ουσιαστικής 
υπεράσπισης από μέρους των ενοικιαστών. Με τον τροποποιητικό 
Νόμο τίθενται προϋποθέσεις προκειμένου να επιτραπεί η καταχώ-
ρηση Απάντησης από τον ενοικιαστή στις περιπτώσεις Αιτήσεων 
έξωσης, οι οποίες προβάλλουν ως λόγο έξωσης την καθυστέρηση 
στην καταβολή οφειλόμενων ενοικίων.
Κατέληξε ότι πρόθεση του Νομοθέτη ήταν να παραχωρήσει τρεις 
επιλογές στο διάδικο που επιθυμεί να καταχωρήσει Απάντηση σε 
Αίτηση Ενοικιοστασίου που βασίζεται στο άρθρο 11(1)(α). Η επιλογή 
αφέθηκε στο διάδικο και δεν έχει ρυθμίσει η νομοθεσία περαιτέρω 
την κατάθεση των ποσών στο λογιστήριο του Δικαστηρίου. Ούτε 
και δημιουργείται από το εδάφιο (ii) του άρθρου 11(1)(α) δικαίωμα 
στον ιδιοκτήτη να εισπράξει αυτοδίκαια το κατατεθειμένο ποσό. 
Δεν προνοεί η νομοθεσία διαδικασία είσπραξης του κατατεθειμέ-
νου ποσού εκκρεμούσης της Αίτησης έξωσης. Συνοψίζοντας, επα-
νέλαβε ότι η κατάθεση στο λογιστήριο του Δικαστηρίου αποτελεί 
την πλήρωση της προϋπόθεσης για την έγκριση της καταχώρησης 
της Απάντησης και καμιά αναφορά γίνεται στο Νόμο στην απόδο-
ση του κατατεθειμένου ποσού στον ιδιοκτήτη, προφανώς γιατί το 
ποσό της κατάθεσης παραμένει στην κατοχή του λογιστηρίου προς 
εξασφάλιση της τυχούσας απόφασης και με αυτό τον τρόπο προ-
στατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα αμφότερων των 
διαδίκων. 

Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Του Γιώργου Κουκούνη 
Δικηγόρου στη Λάρνακα
coucounis law@cytanet.com.cy
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Ελλιπής προστασία ιδιοκτήτη 
από κακοπληρωτή ενοικιαστή

Τ Α ΠΡΟΣΦΑΤΑ ατυχήματα στην Πάφο, με την κατάρρευ-
ση των δύο μπαλκονιών και τους σοβαρούς τραυματισμούς 
συνανθρώπων μας, έφεραν ξανά στο επίκεντρο ένα ζήτημα 
μεγάλης σημασίας, που αφορά όλες τις κυπριακές πόλεις. 

Εκείνο της συντήρησης των κοινόχρηστων κτηρίων. Το θέμα είναι 
εξαιρετικά ευρύ, αφού αφορά κάθε κτήριο το οποίο χρησιμοποιείται 
από περισσότερους του ενός χρήστες και μάλιστα επηρεάζει πέραν 

των ιδιοκτητών και των ενοίκων, τους περίοι-
κους αλλά και όσους διαβαίνουν έξω από το 
ακίνητο.
Είναι γνωστό ότι η κουλτούρα της συνιδιοκτη-
σίας στην Κύπρο δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένη 
όσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η στέ-
γαση σε πολυκατοικίες είναι πιο διαδεδομένη. 
Αυτό έχει οδηγήσει σε σειρά προβλημάτων, 
τα οποία η πρόσφατη νομοθετική προσπά-
θεια προσπαθεί να επιλύσει: Επικίνδυνα κτή-
ρια, υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, 
υπέρμετρη επιβάρυνση ορισμένων ιδιοκτητών 

από την άρνηση άλλων για πληρωμή κοινοχρήστων, είναι ορισμένα 
μόνο από τα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Έχοντας αυτά κατά νου, θεωρώ ότι το σύνολο όσων έχουμε ασχο-
ληθεί με το ζήτημα, είτε υπό την ιδιότητα των επιχειρηματιών είτε 
υπό εκείνη των ιδιοκτητών, ή χρηστών μονάδων, πρέπει να χαιρετίσει 
την πρόσφατη προσπάθεια της κυβέρνησης και της Βουλής, να επι-
λύσουν τα ζητήματα αυτά. Η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου 
αγγίζει την ουσία του ζητήματος, που δεν είναι άλλη από τη ρύθμιση 
των ζητημάτων που προκύπτουν, όταν πολλοί άνθρωποι κατέχουν 
ή χρησιμοποιούν μονάδες που ανήκουν στο ίδιο κτήριο. Εκτιμώ πα-
ράλληλα ότι κάθε πρόνοια ενός νόμου που επιδιώκει να λύσει τέτοια 
θέματα, πρέπει να είναι ξεκάθαρη, απλή στην εφαρμογή και μη γρα-
φειοκρατική.
Βάσει αυτών των τριών αρχών, επιδιώκω να συμβάλλω μέσα από το 

άρθρο μου αυτό στη δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου 
νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων, ορθών προβλέψεών του, υπάρχει εκεί-
νη για τη δημιουργία Υπηρεσίας Εγγραφής Κοινόκτητων Οικοδομών 
και Εποπτείας Λειτουργίας των Διαχειριστικών Επιτροπών στην οποία 
να καταγράφεται το σύνολο των κοινόκτητων οικοδομών, οι Διαχει-
ριστικές Επιτροπές και οι αρμοδιότητες/δυνατότητες των τε-
λευταίων, σε σχέση με την διατήρηση σε καλή κατάσταση 
των κτηρίων. 
Ποιες όμως οικοδομές θα περιλαμβάνονται στο μη-
τρώο; Σε αυτό το σημείο το νομοσχέδιο δε λαμ-
βάνει υπόψη την κυπριακή πραγματικότητα. Είναι 
γνωστό σε όλους, ότι λόγω των καθυστερήσεων 
που παρατηρούνται μέχρι την απόκτηση τελική 
έγκρισης, τα ακίνητα χρησιμοποιούνται από ιδιο-
κτήτες και ενοικιαστές προτού αυτή εκδοθεί. 
Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, η τελική έγκριση θα 
πρέπει να μην αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή 
κοινόκτητης οικοδομής στο μητρώο. Αντίθετα θα πρέπει 
να βρεθεί ένα αποτελεσματικός τρόπος που να ρυθμίζει τις 
χιλιάδες περιπτώσεις οικοδομών που δεν έχουν ακόμα λάβει τελική 
έγκριση, αφού αν αυτό δεν συμβεί, μεγάλο μέρος των κοινόκτητων 
οικοδομών θα εξακολουθήσει να μην επιβλέπεται, με αποτέλεσμα 
τη διαιώνιση των υφιστάμενων προβλημάτων.  Εύκολα, η εγγραφή 
κοινόκτητων οικοδομών θα μπορούσε να γίνεται με το πιστοποιητικό 
συμπλήρωσης εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό και το ποσο-
στό συμμετοχής να βασίζεται στο εμβαδό που καθορίζεται στις υφι-
στάμενες άδειες διαίρεσης και στα κατατεθέντα συμβόλαια πώλησης.
Ο καθορισμός προσωρινών ποσοστών συνεισφοράς επί των κοινο-
χρήστων εξόδων, βάσει των τετραγωνικών κάθε μονάδας με την αί-
τηση οριζόντιου διαχωρισμού, θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη λύση κατα-
νομής κοινόχρηστων λογαριασμών. Το μέτρο αυτό, παράλληλα με τη 
λειτουργεία πάγιου ταμείου που θα βοηθά στη συντήρηση των οικο-
δομών, θα συμβάλλουν στην επίλυση πολλών από τα σημερινά προ-

βλήματα, με δίκαιη κατανομή των βαρών. Ταυτόχρονα θεωρώ ανα-
γκαία την εισαγωγή του «ΜΟΤ» στα κτήρια δια νόμου, και την επιβολή 
της υποχρέωσης από το κράτος στους ιδιοκτήτες για διορθώσεις στα 
κτήρια που τους ανήκουν.  
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι εκείνο των χρηστών που αρ-

νούνται να καταβάλλουν το ποσοστό των κοινοχρήστων που 
τους αναλογεί. Η λύση που προωθείται, δηλαδή η δικαιο-

δοσία της Διαχειριστικής Επιτροπής για κίνηση αγωγής 
εναντίον τους, είναι χρονοβόρα, αναποτελεσματική 

και συνεπάγεται κόστος που στις πλείστες των πε-
ριπτώσεων υπερβαίνει κατά πολύ τα οφειλόμενα 
ποσά. Βάσει μάλιστα του τελευταίου δεδομένου, 
είναι πιθανό η Διαχειριστική Επιτροπή να μην προ-
χωρά σε δικαστικά μέτρα, αφήνοντας το οφειλό-

μενο ποσό να συσσωρεύεται, αναπτύσσοντας κατά 
τον τρόπο αυτό μία κουλτούρα μη πληρωμής.

Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η αντιμετώπιση της 
μη καταβολής κοινοχρήστων ως ποινικό αδίκημα. Με τον 

τρόπο αυτό σε περίπτωση μη πληρωμής, η Υπηρεσία θα δικαι-
ούται να εκδώσει εξώδικο ένταλμα πληρωμής, κατόπιν αιτήματος της 
Διαχειριστικής Επιτροπής και ο ιδιοκτήτης, ή χρήστης της μονάδας, 
να παρουσιάζεται στο Δικαστήριο θέτοντας τυχόν αντιρρήσεις του. 
Εύλογα θεωρώ ότι σχεδόν το σύνολο των ιδιοκτητών θα συμμορφω-
νόταν, θέλοντας να αποφύγει αυτή τη διαδικασία. 
Καταληκτικά, εκείνο που θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας ενόψει 
της ψήφισης του νέου νόμου, είναι η δημιουργία ενός απλού τρόπου 
που θα επιλύει τα χρονίζοντα προβλήματα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό 
συμβαίνει μέσω του προτεινόμενου νόμου, θεωρώ ωστόσο καθήκον 
όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στην αγορά, την υποβολή εισηγήσε-
ων για τη βελτίωσή του. 

*Γενικής Διευθύντριας Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανά-
πτυξης Γης & Οικοδομών

Της Μερσίνας Ισιδώρου*

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα των ασυντήρητων κτηρίων;

Η σημασία 
της ορθής 

επικαιροποίησης 
του νόμου περί 
κοινόκτητων 
οικοδομών  
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ΜΕΤΑΞΥ των προβλημάτων που έχει 
αυτή η Δημοκρατία, εκτός της ασυγ-
χώρητης γραφειοκρατίας, παρουσιά-
ζονται τα τελευταία χρόνια προβλή-

ματα στη ζήτηση Δημόσιων προσφορών για έργα 
υποδομής και άλλα.
Προσπαθεί λοιπόν η εκάστοτε Κυβέρνηση να προ-
ωθήσει έργα υποδομής που βοηθούν τόσο την ευ-
ρύτερη οικονομία, όσο και διάφορες κοινότητες/
επαρχίες με καλύτερη πρόσβαση, αυξάνοντας τις 
προοπτικές ανάπτυξης τους προς όφελος των ιδί-
ων των κατοίκων μιας περιοχής που στοχεύει ένα 

συγκεκριμένο έργο.
Ανοίγονται λοιπόν οι προ-
σφορές αποφασίζοντας το 
Κράτος/η Αρχή ποιος θα εί-
ναι ο επιλαχών προσφορο-
δότης και ξαφνικά εκείνος 
ο οποίος δεν κέρδισε τον 
διαγωνισμό, καταθέτει έν-
σταση στο Δικαστήριο, πα-
γιοποιώντας την προσφορά 
μέχρι να εκδικαστεί η υπό-
θεση από το Δικαστήριο 
(έστω 2-3 χρόνια).  Παρά-
δειγμα προς αποφυγή είναι 
οι κάμερες για την τροχαία 

κίνηση (10 χρόνια καθυστέρηση) και πιο πρόσφα-
τα ακόμη ο δρόμος Πάφου-Πόλης, ένας δρόμος 
λαιμητόμος, ο οποίος (νέος δρόμος) αναμένεται να 
μειώσει τα ατυχήματα/θύματα στην διακίνηση κλπ, 
ως επίσης ένας δρόμος που αποτελεί βασικό κρι-
τήριο για την ανάπτυξη της περιοχής Πόλης/ευρύ-
τερης περιοχής.  Ευτυχώς έχει ξεπεραστεί το πρό-
βλημα αφού ο πανταχού παρών Γενικός Ελεγκτής, 
μείωσε τον αυτοκινητόδρομο από 4 σε 2 λωρίδες.
Με το δίκαιο τους λοιπόν οι αναμενόμενες να ευ-
εργετηθούν κοινότητες διαμαρτύρονται για τις εν-
στάσεις ενός μη επιλαχόντα προσφοροδότη και ο 
“θεός” μόνο ξέρει πότε ένα πολυπόθητο και ανα-
γκαίο για την οικονομία έργο, θα προχωρήσει προς 
εκτέλεση.  Εν τω μεταξύ και μέχρι την έκδοση της 
απόφασης, το κόστος κατασκευής ανεβαίνει όπως 
αναμένουμε και τις επιπλέον απαιτήσεις του επι-
λαχόντα εργολάβου και σαφώς σε ζημιές εκατομ-

μυρίων, τόσο στον τοπικό τουρισμό, όσο και στην 
ανάπτυξη της περιοχής.  Υποβλήθηκε λοιπόν από 
τους επηρεαζόμενους κατοίκους όπως το έργο 
ανατεθεί στον επιλαχόντα εργολάβο και εάν κερδί-
σει ο παραπονούμενος, να του καταβληθεί αποζη-
μίωση από το Κράτος.
Είναι και αυτή μια άποψη, όμως τι έχει να χάσει 
οποιοσδήποτε έχει ένσταση σε τέτοιες αναπτύξεις, 
ίσως ορισμένες χιλιάδες ευρώ σε δικηγορικά έξοδα 
και τίποτε άλλο.
Η δική  μας άποψη είναι ότι ο μη επιλαχών εργολά-
βος εάν δεν επιτύχει στο Δικαστήριο, να καταβάλει 
το κόστος της καθυστέρησης που ίσως να ανέρχε-
ται σε ορισμένα εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίω-
ση προς το Κράτος, για την αδικαιολόγητη του έν-
σταση.  Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε έχει ένσταση 
θα πρέπει μαζί με την αίτηση του στο Δικαστήριο, 
να υποβάλλει και τραπεζική εγγύηση που να εγγυ-
άται την καταβολή της αποζημίωσης στο Κράτος 
(ανάλογα με το έργο η εγγύηση ίσως να ξεπερνά 
ορισμένα εκατομμύρια) σε ύψος γύρω στο 5% του 

συνολικού κόστους του έργου.
Το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται μόνο στα θέματα 
υποδομής, αλλά και άλλα ποιο σημαντικά, όπως 
τα αεροδρόμια και το Λιμάνι Λεμεσού που έχουν 
παραχωρηθεί σε τρίτους (φανταστήκατε εάν χρει-
αζόταν αλλαγή ιμάντων στα αεροδρόμια μέσω 
προσφορών, με το σύστημα αυτό να αναμένουμε 
ίσως 1-2 χρόνια);   Παρομοίως για το Λιμάνι Λεμε-
σού.  Ευτυχώς και που τα δύο αυτά έργα δόθηκαν 
σε ιδιώτες, αποφεύγοντας έτσι τις Δημόσιες αντι-
παραθέσεις.
Παρόμοιος προβληματισμός παρουσιάζεται και 
στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπου ενώ 
παρουσιάζεται ένα χ ποσό ως προϋπολογισμός 
κόστους (βάσει του οποίου κερδίζεται ο διαγωνι-
σμός), στο τέλος ή ακόμη και στην αρχή των προ-
σφορών, αυτό το ποσό ξεπερνιέται κατά πολύ.  
Δεν φέρει λοιπόν ευθύνη ο αρχιτέκτονας που κέρ-
δισε τον διαγωνισμό και γιατί να τους ανατεθεί η 
εργασία εάν είναι καθ’ υπέρβαση των προϋπολογι-
σθέντος κόστους;  

Μας θυμίζει την δική μας πρόταση για την εκτίμηση 
του «φιλέτου Κατάρ» όπου το υπολογισθέν κόστος 
της εκτίμησης ήταν €18.000 και υποβάλαμε δική 
μας πρόταση για €5.000 (για δικούς μας λόγους).  
Ακόμη και εδώ υποβλήθηκαν ενστάσεις (όχι δι-
καστικές όμως) και έτσι η εκτίμηση προχώρησε.  
Ανεξάρτητα της κατάληξης του οικοπέδου Κατάρ, 
φανταστήκατε ότι θα μας περίμεναν οι Καταρινοί 
1-2 χρόνια μέχρι να εκδοθεί η απόφαση;  Είχαμε 
τότε και συνάδελφο ο οποίος επέμενε στην Βουλή 
ότι η εκτίμηση των €70 εκ. ήταν πολύ χαμηλή και 
είχε έτοιμους αγοραστές για €140 εκ.  Του υποβά-
λαμε λοιπόν την ερώτηση ότι εάν ακυρώσουμε την 
προσφορά του Κατάρ και αυτός δεν παρουσίαζε 
την διπλάσια προσφορά από τους πελάτες του, θα 
μπορούσε να ζημιώσει το Κράτος; - Σιγή.

Κατ’ επέκταση έχουμε και τους διάφορους οι 
οποίοι υποβάλλουν ενστάσεις για περιβαλλοντικά 
και άλλα θέματα που και πάλι παραμένουν ανεκτέ-
λεστα (ίδε νέο δρόμο αεροδρομίου Πάφου προς 
την Πάφο, που είναι μισοτέλειωτος για τα τελευ-
ταία 6 χρόνια).  Οι ενστάσεις αυτές και εκτός και 
εάν είναι πλήρως δικαιολογημένες, θα πρέπει και 
αυτές να κοστολογούνται και να φέρουν οι υπο-
βάλλοντες την ευθύνη αποζημίωσης του Κράτους 
– ανεξάρτητα ακόμη και εάν οι ενστάσεις γίνονται 
από Κυβερνητικά Τμήματα – όπως εκείνο του Πε-
ριβάλλοντος – εδώ θα πρέπει να φέρουν προσω-
πική ευθύνη οι υπάλληλοι του Τμήματος; ΄Ιδε και 
εκάστοτε ενστάσεις για την λεωφόρο Στροβόλου 
που είχαν στόχο τα συμφέροντα ορισμένων κα-
ταστηματαρχών.  Ποιος θα φέρει την ευθύνη της 
καθυστέρησης/μη υλοποίηση του έργου, όταν μά-
λιστα το κονδύλι της Ε.Ε. έχει χαθεί για το έργο 
αυτό;
Πρέπει όλοι μας να είμαστε υπεύθυνοι και όχι με 
«το ψύλλου πήδημα» και χωρίς επιπτώσεις να 
υποβάλλουμε ενστάσεις που κοστίζουν στο τέλος 
στην οικονομία. 

Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές 
Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης 
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy

Δημόσια Έργα & Ενστάσεις επί πληρωμή

Του Αντώνη Λοίζου

F.R.I.C.S. 

Προτάσεις ΕΤΕΚ για την ενεργειακή πολιτική

Κ ΑΘΩΣ η Ευρώπη καλείται να λύσει τον 
γρίφο για τον εφοδιασμό της με Φυ-
σικό Αέριο (ΦΑ) σε σχέση με τον Ρω-
σο-ουκρανικό πόλεμο, η Κύπρος χάνει 

από τα χέρια της άλλη μια χρυσή ευκαιρία που 
της άνοιξε το παγκόσμιο σκηνικό.
Η ανικανότητα, των τελευταίων 20 χρόνων, εκ-
μετάλλευσης των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου 
που εντοπίσθηκαν στην Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, είτε με συνεται-
ρισμούς με γειτονικές χώρες είτε με αυτόνομη 

εμπορευματοποίηση, μας 
αφήνουν απλούς θεατές 
στα τεκταινόμενα, που 
υπό άλλες συνθήκες θα 
μας όριζαν ως ενεργει-
ακούς πρωταγωνιστές. 
Την ίδια ώρα η Κυπριακή 
Δημοκρατία συνεχίζει να 
είναι και ένας από τους 
πλέον ουραγούς παίκτες 
στην Ευρώπη ως προς τη 
γενική ενεργειακή πολι-

τική της και στην προώθηση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), θέτοντας τον τομέα της Ενεργειακής Πο-
λιτικής της Κύπρου ως έναν εκ των βασικότερων 
πυλώνων της στρατηγικής του για την τριετία 
2020-2023, εκπόνησε ειδική επιστημονική με-
λέτη από ομάδα εργασίας που απάρτιζαν μέλη 
του που ειδικεύονται στο θέμα. Τα αποτελέσμα-

τα της μελέτης ανέδειξαν ότι ο βραδύς ρυθμός 
υλοποίησης των έργων ΑΠΕ οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στα θεσμικά, τεχνικά και διοικητικά 
προβλήματα που συνεχίζουν να παρεμβάλλουν 
σοβαρά εμπόδια στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη των 
ΑΠΕ, και ειδικότερα στις πολύπλοκες και χρονο-
βόρες διαδικασίες αδειοδότησης.
Όπως κατέδειξε η έρευνα του ΕΤΕΚ, παρόλο 
που οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεσμεύονταν να 
εκπληρώσουν φιλόδοξους στόχους σχετικά με 
την ενέργεια γενικότερα (π.χ. χρήση ΦΑ μέχρι 
το 2009, 13% χρήση ΑΠΕ το 2020 κ.ο.κ.) λόγω 
διάφορων πιέσεων (πολιτικών ή μη) γίνονται εκ-
πτώσεις με την πρόφαση ότι οι αποκλίσεις είναι 
μικρές και θα επιτευχθούν εν τέλει οι στόχοι. Στο 
παραπέντε όμως γίνεται αντιληπτό ότι οι στόχοι 
που τέθηκαν, οι οποίοι αποτελούν δέσμευση 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεν μπο-
ρούν να επιτευχθούν.
Η εφαρμογή μιας επιτυχημένης ενεργειακής πο-
λιτικής είναι πολυδιάστατη και απαιτεί πάνω απ’ 
όλα αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης και 
ορθολογική στοχοθέτηση, ευλαβική προσήλωση 
στους στόχους και συνεπιτήρηση των διαδικασι-
ών που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων. Ακο-
λουθώντας την πολιτική που έχει συμφωνηθεί 
σε επίπεδο ΕΕ στα πλαίσια της υιοθέτησης του 
Εθνικού Σχεδίου Διακυβέρνησης για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), της Πράσινης Συμφωνίας 
και των προηγούμενων στρατηγικών, η επίτευξη 
των στόχων του 2030 είναι ρεαλιστική αφού οι 
τεχνολογίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη 

των στόχων μέχρι το 2030 είναι ήδη διαθέσιμες.
Οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες έχουν, 
σε αρκετές περιπτώσεις, υψηλό αρχικό κόστος 
που αποτρέπει την αποδοχή τους από την αγο-
ρά. Απαιτείται λοιπόν διττή προσέγγιση: αφενός, 
ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για τη μεί-
ωση του κόστους και την αύξηση της απόδοσης 
και, αφετέρου, παροχή μέτρων ενίσχυσης για 
τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, την 
τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς και την αντι-
μετώπιση των μη τεχνολογικών φραγμών που 
αποθαρρύνουν την καινοτομία και την εξάπλωση 
αποτελεσματικών τεχνολογιών χαμηλών εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα στην αγορά.

Η στρατηγική για το ενεργειακό 
μέλλον της Κύπρου
Στη διαμόρφωση της στρατηγικής για το ενεργει-
ακό μέλλον της Κύπρου θα πρέπει να λάβουμε 
σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας που απορ-
ρέουν από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET). Ειδικότε-
ρα θα πρέπει να μετατρέψουμε τις εθνικές υπο-
χρεώσεις σε εθνικούς στόχους με τη συμμετοχή 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων: «Τα κράτη 
μέλη πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο που τους 
αναλογεί για να επιτευχθούν οι στόχοι του 55% 
που συμφωνήθηκαν για το 2030 και να εντάξουν 
τα ενεργειακά τους συστήματα σε πορεία για την 
απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα μέχρι το 2050.
Οι δράσεις των κρατών μελών πρέπει να απο-

Του Ντίνου 
Νικολαΐδη*

σκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων, να στέλ-
νουν σαφή μηνύματα στην αγορά να μειώσει 
τους κινδύνους και να ωθούν τη βιομηχανία να 
αναπτύξει περισσότερο αειφόρες τεχνολογίες. 
Τα φορολογικά κίνητρα και τα κοινοτικά χρη-
ματοδοτικά μέσα, όπως λόγου χάρη το ταμείο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ερευνητι-
κής βάσης, την κλιμάκωση της ικανότητας και-
νοτομίας, την προώθηση της αριστείας και την 
αύξηση των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει ο 
τομέας. Θετικά θα μπορούσαν επίσης να επι-
δράσουν η ενίσχυση της υλοποίησης, της παρα-
κολούθησης και της ανασκόπησης των εθνικών 
προγραμμάτων και μέτρων, καθώς και η επιδί-
ωξη καλύτερης συνοχής και η ευθυγράμμιση με 
άλλες προσπάθειες των κρατών μελών και της 
Κοινότητας».
Η έρευνα του ΕΤΕΚ συμπεραίνει ότι η κατά-
στρωση μιας μακροπρόθεσμης ενεργειακής 
πολιτικής, η οποία είναι βασισμένη στο σύνηθες 
σενάριο το οποίο θεωρεί ότι κεντρικό ρόλο στο 
ενεργειακό ισοζύγιο έχουν τα συμβατικά καύσιμα 
και δεν συνυπολογίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
τις τάσεις και τα απανταχού μηνύματα τα οποία 
θεωρούν τις ΑΠΕ πρωταγωνιστή και όχι κομπάρ-
σο κατά τη μεθεπόμενη δεκαετία, ως επίσης και 
τις δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΕΞΕ, 
είναι καταδικασμένη στην αποτυχία!

*Dipl.Ing, Msc Μηχανολόγος μηχανικός, Eur.Ing, μέλος 
Γενικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ
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Σημαντικά έργα το 2022 για βελτίωση 
του οδικού δικτύου της Κύπρου 

Π ΟΛΛΑ και μεγάλα οδικά έργα προγραμμα-
τίζει να προωθήσει η κυβέρνηση μέσα στο 
2022 με στόχο τη βελτίωση του υφιστάμε-
νου οδικού δικτύου. 

Τα οδικά έργα αναμένεται να υλοποιήσει το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το 
οδικό δίκτυο της χώρας, το οποίο αποτελεί την κύρια 
υποστηρικτική υποδομή για όλους τους τομείς της οι-
κονομίας.Η Κύπρος στηρίζεται αποκλειστικά στις οδι-
κές μεταφορές για εσωτερικές μετακινήσεις, γι’ αυτό 
προχωρά στην ανάπτυξη βιώσιμων, ασφαλών και απο-
τελεσματικών οδικών υποδομών για τους οδηγούς των 
οχημάτων και των μοτοσυκλετών, τους ποδηλάτες και 
για τους πεζούς.
Τα πιο σημαντικά μεγάλα οδικά έργα που περιλαμβάνο-
νται στον προϋπολογισμό του 2022 είναι:

Αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς 
Μετά τον τερματισμό της διαδικασίας προσφορών που 
άρχισε το 2006 για ανάθεση του έργου με τη μέθοδο 
Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία, 
επανεξετάστηκε ο σχεδιασμός του έργου με στόχο 
τη μείωση του κόστους και προωθείται σε 2 φάσεις. 
Η πρώτη φάση αφορά το σημείο, Αγία Μαρινούδα – 
Στρουμπί, που είναι έκτασης 15,5 χλμ. Ο σχεδιασμός 
του πρώτου  τμήματος έχει προσαρμοστεί σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα γεωμετρικά πρότυπα, ώστε να λει-
τουργεί ως υπεραστικός δρόμος δύο λωρίδων, με όριο 
ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.
Λόγω της ανηφορικής κλίσης θα κατασκευαστούν σε 
μεγάλο μήκος (περίπου 12 χλμ) πρόσθετες λωρίδες 
κυκλοφορίας σε ανωφέρειες. Το τμήμα του δρόμου 
περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή με 
τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, παρά την Αγία 
Μαρινούδα, 2 διατρητικές σήραγγες 730μ. και 290μ. 
αντίστοιχα, 5 κοιλαδογέφυρες, 2 υπέργειες διαβάσεις 
και 9 υπόγειες διαβάσεις και δύο προσωρινούς ισόπε-
δους κυκλικούς κόμβους, ένα στην περιοχή Τσάδας και 
ένα τερματικό στο Στρουμπί, στη συμβολή προς Κά-
θηκα. Ο διαγωνισμός για μελέτη-κατασκευή του έργου, 
προκηρύχθηκε το Μάιο του2019 και κατακυρώθηκε 
έναντι ποσού €72.9 εκατ. ωστόσο, η υπογραφή του 
συμβολαίου καθυστέρησε λόγω ιεραρχικής προσφυγής 
και τελικά έγινε  στον ίδιο εργολάβο. Για το έργο δεν 
εξασφαλίστηκε περιβαλλοντική έγκριση αλλά προωθεί-
ται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Φέτος το Μάιο 
άρχισαν οι εργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 
26 Νοεμβρίου του 2024. Το συγκεκριμένο τμήμα του 
δρόμου θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο δρόμο μετά 
το Στρουμπί και θα λειτουργεί αυτόνομα. Για την ολο-
κλήρωση του έργου όπως σχεδιάστηκε, υπολείπεται 
τμήμα άλλων 15χλμ. από Στρουμπί μέχρι την είσοδο 
της Πόλης.
Για την υλοποίηση του έργου έχει εξασφαλιστεί και δα-
νειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ). Εξάλλου, σε σχέση με τη δεύτερη φάσης του 
έργου, Στρουμπί – Πόλη Χρυσοχούς. Τα δημόσια έργα 
θα προχωρήσουν στις διαδικασίες για υλοποίηση του 
συγκεκριμένου τμήματος του  έργου όταν ληφθεί σχε-
τική πολιτική απόφαση. Το κόστος για το τμήμα του 
δρόμου το οποίο είναι έκτασης 15,5 χιλ. υπολογίζεται 
γύρω στα €50 εκατ. Θα ετοιμαστεί σημείωμα έργου 
για να περιληφθεί στο προϋπολογισμό. Στη συνέχεια 
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και 
θα εξασφαλιστεί περιβαλλοντική έγκριση, με το ενδε-
χόμενο να απαιτηθεί επικαιροποιημένη Περιβαλλοντική 
Μελέτη και Δέουσα Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων, επειδή γειτνιάζει με περιοχές που 
εμπίπτουν σε Δίκτυο Natura 2000. Επίσης θα πρέπει 
να ανατεθεί σε συμβούλους η προσαρμογή της προμε-
λέτης και η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για έργο 
μελέτη-κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Παράλ-
ληλα προωθούνται βελτιωτικά έργα στον υφιστάμενο 
δρόμο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
και λειτουργικότητας του, έναντι προκαταρκτικής δα-
πάνης. Ήδη ολοκληρώθηκε η 1η φάση ενώ αναμένεται 
σύντομα και η συμπλήρωση της 2ης  φάσης. Η προ-

απαλλοτριώσεων στις 22/10/2021. Τέλος του χρόνου 
αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές και στη 
συνέχεια το 2022 θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής 
του δρόμου. Υπολογίζεται πως το έργο για το τμήμα 
του δρόμου ΑστρομερίτηΕυρύχου θα υλοποιηθεί σε 
3,5 χρόνια. Για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, 
του χρόνου θα δαπανηθεί ποσό €70 εκατ.
Εξάλλου, για το τμήμα του δρόμου Δένειας–Αστρομε-
ρίτη, τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε η προμελέτη 
του έργου, η περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική με-
λέτη. Η περιβαλλοντική μελέτη εξετάστηκε από την 
Περιβαλλοντική Αρχή και εκδόθηκε θετική γνωμάτευση 
τον περασμένο Μάιο. Στη συνέχεια, θα υποβληθεί ση-
μείωμα έργου και νοουμένου ότι το έργο τύχει θετικής 
αξιολόγησης από το υπουργείο Οικονομικών, θα προω-
θηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες για ετοιμασία των εγ-
γράφων / μελετών για προώθηση της υλοποίησης του 
έργου. Ο νέος δρόμος θα είναι μήκους 19χλμ περίπου 
και το κόστος κατασκευής του θα ξεπεράσει τα €100 
εκατ.

Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου 
Η αναθεώρηση της μελέτης βρίσκεται σε τελικό στάδιο 
και διαλαμβάνει αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων κυκλοφο-
ρίας μεταξύ Αναγυιών και Αγροκηπιάς μήκους 8,5χλμ., 
ανισόπεδους κόμβους στις συμβολές με το δρόμο Αγ. 
Ιωάννη - Αχερά και με το περιφερειακό Γυμνάσιο και 
ισόπεδους τους υπόλοιπους μέχρι την Αγροκηπιά. Επι-
πλέον, διαλαμβάνει 8,5χλμ δευτερεύον οδικό δίκτυο. 
Οι απαλλοτριώσεις αναμένεται να σταλούν σύντομα 
για επιβεβαίωση. Η ζήτηση προσφορών τοποθετείται 
αρχές του 2022 και η έναρξη του έργου το φθινόπωρο 
του 2022, με διάρκεια 3-3,5 χρόνια,.Το κόστος του έχει 
υπολογιστεί προκαταρκτικά γύρω στα €61 εκατ. 

 Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά 
Ο δρόμος είναι μήκους 22 χιλ. και η μελέτη για την κα-
τασκευή του άρχισε το 2009 και θα παραδιδόταν σε 
τρείς φάσεις (Πολεμίδια-Παλώδια, Παλώδια-Μονάγρι 
και ΜονάγριΣαϊττάς). Η μελέτη της πρώτης φάσης 
ολοκληρώθηκε και το έργο εκτελείται. Για τη δεύτερη 
φάση, αναμένεται η τελική μελέτη, με την ολοκλήρωση 
των μελετών των υπηρεσιών. Η τρίτη φάση αφορά το 
τμήμα Μοναγρίου - Σαϊττά.  Υποβλήθηκε προκαταρκτι-
κή τελική μελέτη, η οποία αξιολογήθηκε και αναμένεται 
το προσχέδιο τελικής, όταν υποβληθούν οι μελέτες 
των Υπηρεσιών. 
Το Σεπτέμβριο του 2020 άρχισε η κατασκευή του ση-

κήρυξη της 2ης  φάσης θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία απαλλοτριώσεων. Τα έργα διαλαμβάνουν, 
τοιχαράκια, αποχετευτικά, κατασκευή ανηφορικής λω-
ρίδας σε δύο τμήματα και διαπλατύνσεις/βελτιώσεις 
στροφών/συμβολών. 

Περιμετρικός αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας
Ο αυτοκινητόδρομος αυτός, μήκους 32 χλμ., θα συνδέ-
ει τους αυτοκινητόδρομους που καταλήγουν στη Λευ-
κωσία. Αρχίζει από την περιοχή Γερίου, καταλήγει στον 
υπό μελέτη αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου 
και διαλαμβάνει το πρώτο τμήμα του, από Ανθούπολη 
μέχρι Ανάγυια. Η μελέτη για ετοιμασία κατασκευαστι-
κών σχεδίων άρχισε στα τέλη Μαΐου του 2007 και έχει 
διαχωριστεί σε 5 φάσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας 
του έργου, της εμπλοκής αρκετών Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Αρχών, με πολλαπλά αιτήματα και τεχνικά 
προβλήματα, υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρω-
ση της μελέτης. Η μελέτη βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2014, είχαν σταλεί 
στο κτηματολόγιο όλες οι φάσεις. Η πρώτη φάση είναι 
μεταξύ του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και 
της λεωφόρου Στροβόλου-Τσερίου και είναι μήκους 
7,5χλμ. Το Μάρτιο του 2020 άρχισαν οι εργασίες οποί-
ες θα πρέπει  να ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2023. 
Το κόστος ανέρχεται σα €60.7 εκατ. Το έργο περιλαμ-
βάνει επίσης 7χλμ. δευτερεύοντος οδικού δικτύου και 
6χλμ. συνδετικού οδικού δικτύου (κόμβοι – ράμπες).
Εξάλλου, η δεύτερη φάση του έργου αφορά το δρόμο 
Λευκωσίας-Παλαιχωρίου μέχρι τη λεωφόρο. Αρχ, Μα-
καρίου στην Λακατάμια μήκους 2,15χλμ. Το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022 θα αρχίσουν τα έρηα τα οποία θα 
διαρκέσουν για δύο χρόνια με κόστος €21,7 εκατ. 
Η τρίτη  φάση του έργου αφορά το τμήμα του δρόμου 
Ανθούπολη – Ανάγυια που είαι μήκους 7χλμ. Προωθεί-
ται η ολοκλήρωση των μελετών / αναθεωρήσεων, με 
στόχο να καταστεί δυνατή η συγχρηματοδότησή του 
από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη- CEF» 
και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για την επόμενη προ-
γραμματική περίοδο 2021-2027. Το κόστος του  έργου 
υπολογίζεται στα €75 εκατ.

Αυτοκινητόδρομος Κοκκινοτριμιθιάς-Ακακίου-Α-
στρομερίτη-Ευρύχου
Μέσα της επόμενης χρονιάς αναμένεται η έναρξη των 
έργων για το τμήμα του δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου. 
Οι μελέτες έχουν επικαιροποιηθεί και τον περασμένο 
Οκτώβριο  έγινε η δημοσίευση της γνωστοποίησης των 

μείου του δρόμου Πολεμίδια –Παλώδια, που είναι μή-
κους 3,7χιλ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο 
του 2023 και θα κοστίσει  €26,13εκατ. 
Το τμήμα του δρόμου, Παλώδια – Άλασσα, είναι μήκος 
8χλμ. Μόλις καταστεί δυνατό θα υποβληθεί σημείωμα 
έργου (PCN) στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης για αξιολόγη-
ση/έγκριση του έργου και ανάλογα θα μπορεί να προ-
ωθηθεί η ένταξη του σε επόμενους προϋπολογισμούς 
καθώς και οι διαδικασίες υλοποίησης του περιλαμβα-
νομένων των απαλλοτριώσεων. Το κόστος υπολογίζε-
ται στα €66 εκατ. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός τεσσάρων ετών. Για τη δεύτερη φάση του έρ-
γου, που αφορά το δρόμο μεταξύ Άλασσα – Σαϊττάς, 
δεν έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του. 
Το μήκους του δρόμου είναι 10,8χλμ. 

Ο κόμβος για τη λεωφόρο Σταυρού
Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Σταυρού 
στην είσοδο της Λευκωσίας 
Το έργο είναι αναγκαίο για την κυκλοφοριακή διαχείρι-
ση και αποσυμφόρηση στην είσοδο της Λευκωσίας και 
αναμένεται να αρχίσει το 2023 και να ολοκληρωθεί το 
2025. Ετοιμάστηκε η αναγκαία προμελέτη από το Τμή-
μα Δημοσίων Έργων και ήδη στάληκε στο Κτηματολό-
γιο τον Φεβρουάριο του 2021 για τις αναγκαίες απαλ-
λοτριώσεις και στις Υπηρεσίες τον Ιούλιο του 2021. 
Σύντομα θα ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή η ετοιμασία 
των αναγκαίων εγγράφων για προκήρυξη προσφορών, 
με την μέθοδο μελέτη-κατασκευή. Το κόστος κατα-
σκευής του έργου υπολογίζεται σε €20 εκατ.

Η αναβάθμιση του κόμβου στον Κόρνο
- (Δημιουργία εισόδου προς Λεμεσό και βελτίωση 
εισόδου προς Λευκωσία και της εξόδου από Λε-
μεσό) 
Τα κατασκευαστικά είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρω-
θούν τον Ιούλιο του 2022.
• Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στον Παρακα-

μπτήριο Λεμεσού Έχει ολοκληρωθεί αρχές του 
2021η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε μήκος 
περίπου 400 μέτρα. 

• Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στη λεωφόρο 
Αρχαγγέλου :Τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε 
η τοποθέτηση τους σε τμήμα 1100 μέτρα, ενώ 
εντός του 2022 θα προωθηθεί η νέα φάση του 
έργου.

• Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιοχή 
Αλάμπρας: Προγραμματίζεται εντός του 2022 η 
έναρξη εργασιών για τοποθέτηση ηχοπετασμά-
των μήκους 1χλμ., στην περιοχή Αλάμπρας.

• Δημιουργία πρόσβασης από τον αυτοκινητό-
δρομο Λεμεσού-Πάφου προς το νέο γήπεδο 
Λεμεσού: Οι προσφορές για κατασκευή του 
έργου υποβλήθηκαν στις 17/9/2021, και αξιο-
λογούνται.

• Πρόσβαση Νέας Λήδρας από τον κόμβο Μεγά-
λου Αλεξάνδρου: Αφορά την κατασκευή νέου 
δρόμου μήκους 1,4χλμ. για σύνδεση της συνοι-
κίας Νέας Λήδρας με τον αυτοκινητόδρομο. Η 
έναρξη του έργου τοποθετείται περί τα τέλη 
του 2021.

• Ηλεκτροφωτισμός κόμβων αυτοκινητοδρόμων: 
Ετοιμάζονται οι μελέτες για ηλεκτροφωτισμό 
κόμβων των παλαιότερων αυτοκινητόδρο-
μων στα πλαίσια της αναβάθμισης της οδικής 
ασφάλειας 

• Δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης στους αυ-
τοκινητόδρομους: Μελετάται η δημιουργία 
χώρων εξυπηρέτησης / υπηρεσιών. Οι μελέτες 
βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο.
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Εξώσεις και κατασχέσεις στην αγορά ακινήτων
ΕΙΝΑΙ κοινοτοπία να επαναλάβει κανείς ότι ένας 
ολοένα αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών νοι-
κοκυριών χαμηλών εισοδημάτων δυσκολεύεται 
να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια. Ερευνα που 
διενήργησαν στις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ δύο 
γαλλικά Ιδρύματα αποκαλύπτει με αριθμούς την 
κατάσταση και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο 
να εκτιναχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι 
εξώσεις και οι κατασχέσεις ακινήτων, διότι λόγω 
των δραματικών ανατιμήσεων στην ενέργεια 
αλλά στο κόστος της στέγης, οι καθυστερήσεις 
στις καταβολές των ενοικίων και των δόσεων 
στεγαστικών δανείων γίνονται όλο και πιο συ-
χνές, όλο και πιο μεγάλες.
Η πανευρωπαϊκή έρευνα του Ιδρύματος Abbé 
Pierre και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνι-
κών Ενώσεων για την Αρωγή των Αστέγων 
(FEANTSA), τα αποτελέσματα της οποίας ανα-
κοινώθηκαν στις 30 Ιουνίου, καλύπτει τη διετία 
2019-2020. Την περίοδο δηλαδή προτού απο-
καλυφθούν τα προβλήματα στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα που προκάλεσε η παν-
δημία και κατέληξαν στο ξέσπασμα μιας κρίσης 
προσφοράς και στην αναζωπύρωση του πληθω-
ρισμού. Κάτι που ασφαλώς επιδεινώθηκε δρα-
ματικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου και την 
εκτίναξη των τιμών ενέργειας και της ακρίβειας 
εν γένει, που ολόκληρος ο πλανήτης βιώνει τους 
τελευταίους μήνες.

Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης
«Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, από την πανδημία 
της Covid-19, το 8,3% των φτωχών νοικοκυρι-
ών έχουν βρεθεί σε αδυναμία να πληρώσουν το 
ενοίκιο ή να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους 
δάνειο… Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 
20% μεταξύ 2019 και 2020» σημειώνουν το 

Abbé Pierre Foundation και η FEANTSA. Στην 7η 
ετήσια έκθεσή τους για την κατάσταση στέγασης 
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών τονίζουν ότι φο-
βούνται πως «μακροπρόθεσμα θα παρατηρηθεί 
μια αύξηση των εξώσεων, με σημαντικές κοινωνι-
κές συνέπειες». Συνεκτιμώντας τις εξελίξεις και 
κυρίως τις επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων 
της ευρωζώνης από την ΕΚΤ που θα εκτινάξουν 
το κόστος εξυπηρέτησης των στεγαστικών δα-
νείων και θα δημιουργήσουν απαιτήσεις των ιδι-
οκτητών για ανατιμήσεις στα ενοίκια, θα υπέθετε 
κανείς ότι ο φόβος για τις εξώσεις δεν θα είναι 
και τόσο «μακροπρόθεσμος» αλλά θα μπορούσε 
να επαληθευθεί προτού εκπνεύσει η χρονιά, τον 
προσεχή χειμώνα.
Οι ερευνητές επισημαίνουν εξάλλου ότι «ο εν 
λόγω κίνδυνος κλιμακώνεται από το γεγονός 
ότι τα κοινωνικά μέτρα στήριξης λόγω της παν-

δημικής κρίσης έχουν 
ουσιαστικά λήξει». 
Επίσης οι συντάκτες 
της έκθεσης θεωρούν 
ότι η παρουσία στην 
Ευρώπη εκατομμυρίων 
ουκρανών προσφύγων 
«απειλεί επίσης να αυξή-
σει την ήδη ισχυρή πίεση στις 
υπηρεσίες αρωγής προς όσους 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες».
Πολλές οικογένειες ήδη οικονομικά αποδυναμω-
μένες από την πανδημία πρέπει τώρα να αντι-
μετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας 
και τον πληθωρισμό. «Βρίσκονται παγιδευμένοι 
μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, μεταξύ της παν-
δημίας και της προϊούσας κρίσης αγοραστικής 
δύναμης» συνοψίζει η Σαρά Κουπσού, υπεύθυνη 

για ευρωπαϊκά θέματα στο Ιδρυμα Abbé Pierre.

Διαρθρωτικά μέτρα τώρα
«Αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιήσει το συ-
ντομότερο δυνατό: για να αποφευχθεί η έκρηξη 
μιας κοινωνικής βόμβας, τα κράτη-μέλη της ΕΕ 
πρέπει να λάβουν τάχιστα διαρθρωτικά μέτρα» 
πρόσθεσε η γαλλίδα ερευνήτρια. Και ανέφερε 
ως ενδεδειγμένα μέτρα την αύξηση των επι-
δομάτων στέγασης και των άλλων «ελάχιστων 
κοινωνικών παροχών», καθώς επίσης την υιο-
θέτηση από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «μιας 
πολιτικής ελέγχου των ενοικίων και καταπολέ-

μησης της κερδοσκοπίας στα ακίνητα». 
Διότι «είναι σημαντικό να μη χαλα-

ρώσει η υποστήριξη στα ευάλω-
τα νοικοκυριά, όπως ήδη έχει 

αρχίσει να συμβαίνει με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές λιτό-
τητας, αλλά να στηριχθούν 
τα νοικοκυριά για να αντι-
μετωπίσουν την εκτίναξη 
του κόστους ζωής».
Η καταπολέμηση των κα-

κών συνθηκών στέγασης και 
του άγους των αστέγων στην 

αντικειμενικά πλούσια Ευρώπη 
πρέπει επίσης «να ευθυγραμμιστεί 

με την προσπάθεια καταπολέμησης 
της ενεργειακής φτώχειας» υπογραμμίζουν το 

Ιδρυμα Abbé Pierre και η FEANTSA. Και εξηγούν 
ότι οι ανακαινίσεις των ενεργοβόρων κατοικιών 
με κακή μόνωση πρέπει πρώτα να ωφελήσουν 
όσους διαβιούν σε προβληματικά σπίτια, αλλά 
με εγγυήσεις ότι οι αναβαθμίσεις αυτές δεν θα 
έχουν ως αποτέλεσμα παράλογες αυξήσεις στα 
ενοίκια.

ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ πυρός 35,7 δισ. ευρώ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο 
ΕΣΠΑ, ο κλάδος των κατασκευών 
βρίσκεται μπροστά στην ολική επανα-

φορά. Μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης, 
που έγινε αισθητή ήδη από το 2007, οι υποδομές 
μπορούν να γίνουν ξανά πυλώνας οικονομικής ανά-
πτυξης. Η αξία παραγωγής των κατασκευαστικών 
έργων αναμένεται, σύμφωνα με μελέτη που εκπό-
νησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Ταμείου Μηχα-
νικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, να ξεπεράσει 
το 2025 τα 18 δισ. ευρώ από 7,6 δισ. το 2020. 
Ετησίως οι επιπρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές 
και κατοικίες εκτιμώνται ως 4,1% του ΑΕΠ, ενώ το 
μερίδιο των επενδύσεων στις κατασκευές θα είναι 
8,1% του ΑΕΠ το 2025, διπλάσιο του 2020.

Οι βασικές προϋποθέσεις
Για να καταφέρει, όμως, η ελ-
ληνική οικονομία να αδράξει 
τα οφέλη της διαφαινόμε-
νης κοσμογονίας, υπάρ-
χουν σημαντικές προ-
κλήσεις. Για τις βασικές 
προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη του τεχνικού 
κλάδου μιλάει ο πρό-
εδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. 
Κωνσταντίνος Μακέδος. 
Με τους ευρωπαϊκούς 
πόρους να αποτελούν το 
καύσιμο για την αναθέρμαν-
ση της δραστηριότητας, «απαι-
τούνται στρατηγικός σχεδιασμός για 
τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και καλή 
προτεραιοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδύσε-
ων. Επίσης, οι ιδιώτες χρειάζονται εύκολη πρόσβα-
ση σε χρηματοδότηση και στο επίπεδο της υλο-
ποίησης των έργων, χρειαζόμαστε νέες εταιρείες 
με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και φυσικά υψηλού 

επιπέδου ανθρώπινο δυ-
ναμικό, καθώς το προ-
σωπικό που έκανε τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες δεν 
βρίσκεται πια εδώ» αναφέ-

ρει. Οι θέσεις εργασίας που 
θα πρέπει να καλυφθούν σε 

ορίζοντα τριετίας εκτιμώνται 
σε επιπλέον 200.000.

Νέες εγγυητικές επιστολές
Αντανακλώντας αυτή τη δυναμική, το ΤΜΕΔΕ εξέ-
δωσε 9.220 νέες εγγυητικές επιστολές το 2021, 
έναντι 7.768 το 2020, παρουσιάζοντας αντίστοιχη 
αύξηση 18,63% και στο ύψος των κεφαλαίων, που 
ανήλθαν σε 89,62 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 
90% των εγγυητικών του φορέα είναι κάτω των 

50.000 ευρώ, καθώς απευθύνεται σε μηχανικούς, 
εργολήπτες, μελετητές (π.χ. δασολόγοι, γεωπόνοι, 
οικονομολόγοι) και ΜμΕ του τεχνικού κλάδου, που 
είναι ως επί το πλείστον εκτός τραπεζικού δανει-
σμού.
Οσο για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κλάδου 
ως το 2026, βάσει της έρευνας του ΙΟΒΕ, οι ετή-
σιες ακαθάριστες ροές δανείων εκτιμώνται σε 2-3 
δισ. ευρώ, με την πλειονότητα να είναι μακροπρό-
θεσμα δάνεια διάρκειας άνω του ενός έτους, των 
οποίων οι ακαθάριστες ροές θα κυμαίνονται από 
1,7 ως 2,2 δισ. ευρώ. Οταν πρόκειται δε για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο συνολικός δανεισμός 
τους εκτιμάται σε 248-957 εκατ. ευρώ, αντιστοι-
χώντας στο 42% της συνολικής αύξησης του δα-
νεισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (ως 2,3 δισ. 
επιπλέον).

Παράλληλα, οι ραγδαίες ανατιμήσεις υλικών και 
η άνοδος στα λειτουργικά κόστη, διαμορφώνουν 
ένα δύσκολο περιβάλλον για τους επαγγελματίες 
και τις μικρές επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου. 
«Υπό την παρούσα συγκυρία, έχουμε αναπτύξει 
μια βεντάλια ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων 
και εγγυοδοτικών εργαλείων, ώστε να κρατήσουμε 
τις επιχειρήσεις ζωντανές και να τις στηρίξουμε για 
να διεκδικήσουν και να εκτελέσουν τα έργα, δημι-
ουργώντας υπεραξία για την ελληνική οικονομία» 
υπογραμμίζει ο κ. Μακέδος.

Κεφάλαιο κίνησης ως 200.000
Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που συνέστησε 
το ΤΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα, μηχανικοί, μελετητές και κατα-
σκευαστές μπορούν να λάβουν κεφάλαιο κίνησης 
ως 200.000 ευρώ, με τραπεζικό δανεισμό, με εγ-
γυημένο το 80% της χρηματοδότησης. Στο πρώτο 
τρίμηνο εκταμιεύθηκαν 23 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα, πρωτοπορεί στις μικροχρηματοδοτή-
σεις (microfinance), παρέχοντας αρχικά στα μέλη 
και σε δεύτερη φάση ευρύτερα, πρόσβαση απο-
λύτως ψηφιακά σε κεφάλαιο κίνησης ως 25.000 
ευρώ με ευνοϊκούς όρους.
Τέλος, ο επικεφαλής του Ταμείου τονίζει τη μεγάλη 
ανάγκη οι νέοι επιστήμονες και απόφοιτοι τεχνικών 
σχολών να υποστηριχθούν προκειμένου να παρα-
μείνουν στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν άμεσα τη 
δραστηριότητά τους. Δεδομένων των απαιτήσεων 
και των στενών χρονοδιαγραμμάτων για να βγουν 
τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, η συμβολή τους 
θα είναι καθοριστική. «Απαιτείται επιδότηση της 
εργασίας και ένα σαφές πλαίσιο κινήτρων για να 
κρατήσουμε εδώ τα ελληνικά μυαλά. Παράλληλα, 
πρέπει να καταγράψουμε και να τις ειδικότητες 
που θα χρειαστούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες 
της επόμενης δεκαετίας, ειδικά για τα έργα του 
RRF, ώστε να μη διακινδυνεύσουμε να χάσουμε 
πόρους».

Επανεκκινεί ο κλάδος των κατασκευών

Ερευνα για τα 
ευρωπαϊκά νοικοκυριά 

έδειξε ότι οι καθυστερήσεις 
στα ενοίκια και στις δόσεις των 
στεγαστικών είχαν αυξηθεί κατά 

20% προτού ακόμη ξεσπάσει 
ο πόλεμος και ξεφύγει ο 

πληθωρισμός

Έργα που θα 
ξεπεράσουν τα 18 δις 

ευρώ θα εκτελούνται ως το 
2025 – Επιπλέον 200.000 
θέσεις εργασίας θα πρέπει 

να καλυφθούν σε 
ορίζοντα τριετίας
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Δεκατρία χρόνια δουλειάς 
για 100 τετραγωνικά 

ΣΤΗ 13η θέση μεταξύ των 38 χωρών 
του ΟΟΣΑ (housing taxation in OECD 
countries) βρίσκεται η Ελλάδα στους 
φόρους που επιβάλλει στην ακίνητη 

περιουσία. Συγκεκριμένα, το 7% των φορολο-
γικών εσόδων προέρχεται από φόρους στα ακί-
νητα με βάση τα στοιχεία του 2020, ενώ υπολο-
γίζεται ότι αυτό το ποσοστό περιορίζεται 1-1,5 
μονάδα μετά τις νέες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ που 
ισχύουν από το φετινό έτος. Σημειώνεται ότι ο 
μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι στο 6%. Aπό την 
έκθεση προκύπτει επίσης ότι οι Ελληνες κατέ-
χουν τα ηνία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με 
ποσοστό ιδιοκατοίκησης 72%. Την ίδια στιγμή, 
το 80% της περιουσίας των Ελλήνων αποτελούν 
ακίνητα.
Οι φόροι ακίνητης περιουσίας αντιπροσωπεύουν 
συνήθως μια μικρή πηγή εσόδων για τις χώρες 
του ΟΟΣΑ. Κατά μέσον όρο αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 6% των συνολικών φορολογικών 
εσόδων, ποσοστό πολύ μικρότερο από τους 
λοιπούς φόρους, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων επί των αγαθών και των υπηρεσιών (33% 
των συνολικών φορολογικών εσόδων), των ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης (26%), των φό-
ρων εισοδήματος φυσικών προσώπων (23%) και 
των φόρων εισοδήματος εταιρειών (10%). Τα 
έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας αντι-
προσωπεύουν περίπου το 14% των συνολικών 
φορολογικών εσόδων στην Κορέα, το 12% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
στον Καναδά, και το 10% στο Λουξεμβούργο, 
ενώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% των 
συνολικών φορολογικών εσόδων στην Τσεχική 
Δημοκρατία, την Εσθονία και τη Λιθουανία.
Οι επαναλαμβανόμενοι φόροι επί της ακίνητης 
περιουσίας (αντίστοιχοι του ΕΝΦΙΑ) αποτελούν 
τη σημαντικότερη πηγή εσόδων από τον φόρο 
ακίνητης περιουσίας στην πλειονότητα των 
χωρών του ΟΟΣΑ και, κατά μέσον όρο, αντι-
προσωπεύουν το 62% των συνολικών εσόδων 
από τον φόρο ακίνητης περιουσίας των χωρών. 
Ωστόσο, τα έσοδα αυτά κατά κύριο λόγο αποδί-
δονται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εξετάζοντας την εξέλιξή τους με την πάροδο 
του χρόνου, τα συνολικά έσοδα από τον φόρο 
ακίνητης περιουσίας έχουν παραμείνει σταθερά 
ως ποσοστό του ΑΕΠ από τα μέσα της δεκαετί-
ας του 1960, μεταξύ 1,5% και 1,9%.
Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι τα έσοδα 
από τους φόρους επί της στέγασης δεν συμβα-
δίζουν με τις αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών. 
Η διαρκής αύξηση της αξίας των ακινήτων τις 
τελευταίες δεκαετίες θα έπρεπε να είχε συνο-
δευτεί από σχετική αύξηση των εσόδων από τον 
φόρο ακίνητης περιουσίας. 
Οπως αναλύεται, οι φόροι ακίνητης περιουσίας 
συχνά επιβάλλονται σε σημαντικά παρωχημένες 
και υποτιμημένες αξίες ακινήτων που δεν αντι-
κατοπτρίζουν την εξέλιξη των τιμών.
Τα τελευταία χρόνια η αύξηση των τιμών στις 
κατοικίες κάνει απρόσιτη την αγορά ακινήτων, 
κυρίως για τους νέους. 
Οι πραγματικές τιμές των ακινήτων, μετά την 
αφαίρεση του πληθωρισμού, αυξήθηκαν στην 
Ελλάδα περίπου 10% στην πρώτη διετία της 
πανδημίας (από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 
έως το τρίτο τρίμηνο του 2021), έναντι 13% 
κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Αν και στην 20ετία 2000-2020 οι πραγματικές τι-
μές των ακινήτων αυξήθηκαν στην Ελλάδα πολύ 
λιγότερο από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ, η 

αγορά τους έχει γίνει πολύ δύσκολη για τους Ελ-
ληνες εξαιτίας της συρρίκνωσης των εισοδημά-
των κυρίως κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση. 
Για παράδειγμα, η αγορά μιας κατοικίας 100 τε-
τραγωνικών μέτρων το 2020 αντιστοιχούσε στα 
εισοδήματα περίπου 13 ετών ενός μέσου ελλη-
νικού νοικοκυριού έναντι περίπου 11,7 ετών το 
2000. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη 

υψηλότερη θέση στην κατηγορία αυτή μεταξύ 
των χωρών του ΟΟΣΑ μετά τη Νέα Ζηλανδία, 
την Κορέα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και 
την Αυστρία. Αντίθετα, στις ΗΠΑ απαιτούνται 
4,1 χρόνια για την απόκτηση κατοικίας σήμερα 
(από 3,6 το 2000), στη Φινλανδία 6,7 χρόνια και 
στην Ιταλία 8,7 χρόνια (από 8,5).
Οπως προαναφέρθηκε, το πρόβλημα απόκτη-

Απρόσιτη 
η αγορά για τους 

νέους στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με έρευνα του 

ΟΟΣΑ – Ακίνητα το 
80% της περιουσίας 

των Ελλήνων

σης κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονο στους νέους 

έως 34 ετών. Το ποσοστό των Ελλήνων αυτής 

της ηλικιακής ομάδας που έχουν δικό τους σπίτι, 

χωρίς να έχουν κληρονομήσει ή λάβει ακίνητο 

με γονική παροχή, είναι μόλις 13%. Το ποσοστό 

αυτό είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών 

του ΟΟΣΑ.

Το δικό μου κεραμίδι…ΠΑΡΑ την αδυναμία απόκτησης κατοικίας 
από τους νέους, η ιδιοκατοίκηση βρίσκεται 
στο 72%, ενώ ποσοστό της τάξης του 80% 
της περιουσίας των Ελλήνων αφορά τα ακί-
νητα. Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό 
των νοικοκυριών που κατέχουν την κατοικία 
τους (με ή χωρίς υποθήκη) είναι χαμηλότερο 
στη Γερμανία (44%), ακολουθούμενη από 
την Αυστρία (46%) και τη Δανία (46%). Από 
την άλλη, το 93% των νοικοκυριών στη Λι-
θουανία κατέχουν την κύρια κατοικία τους, 
με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα να παρατηρού-
νται επίσης στη Σλοβακία (89%) και την Πο-
λωνία (84%). Τα πρότυπα ιδιοκτησίας σπι-
τιού ποικίλλουν μεταξύ των περιφερειών, με 
χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας σπιτιού 
στις χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Ευ-
ρώπης, σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα στην Κεντρική και την Ανατολική 
Ευρώπη.
Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά ιδιοκτη-
σίας σπιτιού σε αγγλόφωνες χώρες, π.χ. 
Αυστραλία 66%, Καναδάς 64%, Ηνωμένες 
Πολιτείες 65%, και χώρες της Νότιας Ευ-
ρώπης, π.χ. Ελλάδα 72%, Ιταλία 68%, είναι 
σε υψηλά επίπεδα. 
Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγμα, μόνο το 
9% των νοικοκυριών είναι απόλυτοι ιδιοκτή-
τες της κύριας κατοικίας τους και το 47% 
των νοικοκυριών κατέχουν την κατοικία 
τους με υποθήκη. 
Επίσης, η μεταβίβαση περιουσίας στην 
Ελλάδα αφορά ακίνητα σε ποσοστό 92%, 
το υψηλότερο ποσοστό από τις χώρες του 

ΟΟΣΑ, με το χαμηλότερο να καταγράφεται 
στην Ολλανδία (19%). 
Τέλος, στην έκθεση τονίζεται ότι η αύξηση 
των επιτοκίων αναμένεται να δημιουργήσει 
προβλήματα στην εξυπηρέτηση των στεγα-
στικών δανείων, ιδιαίτερα για τους δανειο-

λήπτες που πληρώνουν υψηλό ποσοστό 
του εισοδήματός τους για τη μηνιαία δόση. 
Πάντως οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αύξη-
ση των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει στη 
σταθεροποίηση ή ακόμη και στη μείωση των 
τιμών των ακινήτων.
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Πανευρωπαϊκή πρωτιά 
της Ελλάδας στο Airbnb

Μ Ε ΤΟΝ ταχύτερο ρυθμό σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο ανακάμπτει ο το-
μέας των βραχυχρόνιων μισθώσεων 
στην Ελλάδα, ακολουθώντας σε 

άμεση αντιστοιχία τη γενικότερη πορεία του του-
ρισμού φέτος. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία 
έρευνα της AirDNA, προκύπτει ότι η ζήτηση για 
βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά τη θερινή περίοδο, 
με βάση τις κρατήσεις που έχουν γίνει για τους 
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, κατα-
γράφει αύξηση της τάξεως του 26,5% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, αποτελώ-
ντας την κορυφαία επίδοση πανευρωπαϊκά.
Αντίστοιχα, τον μήνα Ιούνιο, η αύξηση των δια-
νυκτερεύσεων από το 2019 διαμορφώθηκε σε 
27,2%, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με αύξηση 
26,1% και η Γαλλία με αύξηση 17,5%. Συγκριτικά 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, η αύξηση της 
ζήτησης στην Ελλάδα άγγιξε το 99,6%, κατατάσ-
σοντας τη χώρα στην τρίτη θέση, πίσω μόνο από 
την Κροατία, όπου η αύξηση των διανυκτερεύσε-
ων άγγιξε το 131,8% και τη Νορβηγία, με αύξηση 
της τάξεως του 117%.
Σε πρόσφατη παρουσίαση του αντιπροέδρου του 
τομέα έρευνας της AirDNA, Τζέιμι Λέιν, στο πλαί-
σιο διαδικτυακής ενημέρωσης του ελληνικού τμή-
ματος του ULI (Urban Land Institute), προέκυψε 
ότι οι περιοχές που καταγράφουν τη μεγαλύτερη 
αύξηση της ζήτησης σε σχέση με το 2019, είναι 
τα Δωδεκάνησα με 46,8%.
Ακολουθούν οι Κυκλάδες με αύξηση κατά 43,8%, 
η Ηπειρος με 38,9%, τα νησιά του Ιονίου με 
35,6% και η Κρήτη με 36,2%. Οσον αφορά τις 
επιμέρους περιοχές, στην κορυφή της ζήτησης 
για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Κως με αύ-
ξηση κατά 101,7% έναντι του 2019, ενώ έπε-
ται η Τήνος με αύξηση κρατήσεων κατά 59,7%, 
η Σαντορίνη με άνοδο κατά 58,3%, η Κέρκυρα 
(57,2%), η Ζάκυνθος (51,7%), ενώ στη Ρόδο η αύ-
ξηση αγγίζει το 44,7%. Στις Κυκλάδες, σημαντική 
αύξηση καταγράφουν επίσης η Νάξος με 51,5%, 
η Μήλος με 50,4% και η Μύκονος με 38,8%. 
Στον αντίποδα, σε σχέση με το 2019, η ζήτηση 
στο κέντρο της Αθήνας είναι μόλις 1,4% υψηλό-
τερη. Πρόκειται για μια ένδειξη ότι ναι μεν η αγο-
ρά του λεκανοπεδίου έχει πλέον επιστρέψει στα 
προ πανδημίας επίπεδα, ωστόσο οι περισσότεροι 
ξένοι επισκέπτες προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθ-
μό κάποιον τουριστικό προορισμό, τουλάχιστον 
φέτος.
Θετικά είναι τα μηνύματα και από το μέτωπο της 
πληρότητας. Ειδικότερα, η μέση πληρότητα τον 
Ιούνιο σημείωσε αύξηση κατά 8,4% έναντι του 
αντίστοιχου μήνα του 2019, πίσω μόνο από την 
Ιταλία και την Πορτογαλία, όπου η πληρότητα αυ-
ξήθηκε κατά 12,9% και 12,2% αντίστοιχα. Αυτό 
οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι σε αμφότερες 
τις χώρες η προσφορά καταλυμάτων παραμένει 
κατά 16,2% χαμηλότερη από το 2019, τη στιγ-
μή που στην Ελλάδα σημειώθηκε μια αύξηση της 
τάξεως του 5,1% σε πανελλαδικό επίπεδο. Σή-
μερα, υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των 
καταλυμάτων που λειτουργούν σε πλατφόρμες 
βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχεται σε 120.000 
πανελλαδικά. Από την άλλη πλευρά όμως στην 
Ελλάδα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 27,2%, έναντι 
αύξησης κατά 6,8% στην Ιταλία και μόλις 0,5% 
στην Πορτογαλία (Ιούνιος 2022 – Ιούνιος 2019).
Οσον αφορά τις τιμές ανά διανυκτέρευση, στην 
Ελλάδα παρατηρείται αύξηση κατά 7,3% σε σχέ-
ση με πέρυσι, ωστόσο για τους επόμενους μήνες 
διαφαίνεται μια τάση υποχώρησης κατά 1,1% σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Αυτό 
σημαίνει ότι η χώρα θα είναι αρκετά ανταγωνιστι-
κή, εξηγώντας ίσως και την προτίμηση που δεί-
χνουν οι ξένοι επισκέπτες προς τα εγχώρια κατα-
λύματα βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αυξημένη κατά 
26% η ζήτηση για 

βραχυχρόνιες μισθώσεις 
σε σύγκριση με το 

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 187.695 είναι τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που 
λειτουργούν σήμερα στην ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για έναν 
αριθμό αισθητά υψηλότερο συγκριτικά με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, 
τα οποία τοποθετούσαν το μέγεθος της αγοράς σε περίπου 120.000 
καταλύματα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει σχετική έρευνα της εται-
ρείας Transparent, στρατηγικού συνεργάτη του Συνδέσμου Εταιρειών 
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece), η οποία είναι και 
η μόνη που συμπεριλαμβάνει και τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα 
του Booking και του Trip Advisor, πέραν δηλαδή του Airbnb και του 
VRBO.
Σύμφωνα με τον STAMA, για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής 
ακρίβειας των στοιχείων, έχουν αφαιρεθεί όλες οι διπλοεγγραφές, ενώ 
συμπεριλαμβάνονται και καταχωρίσεις που ενδεχομένως να μην είναι 
ακίνητα, αλλά να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας επισκεπτών, όπως 
για παράδειγμα σκάφη. Στο πλαίσιο αυτό, στην Αττική περιλαμβάνο-
νται σήμερα 11.328 καταλύματα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αγορά 
μεταξύ των επιμέρους περιοχών της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη εντοπί-
ζονται 3.047 καταλύματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 
στοιχεία αφορούν αποκλειστικά ακίνητα τα οποία διαθέτουν αριθμό 
μητρώου, είναι δηλαδή πλήρως νόμιμα. Παράλληλα, όπως τονίζει ο 
STAMA, «είναι πάγια θέση μας να “κατέβουν” ακίνητα χωρίς αριθμό 
μητρώου από τις πλατφόρμες. Το επισημαίνουμε σε κάθε επαφή μας 
με τους εκπροσώπους των πλατφορμών και τους αρμόδιους φορείς». 
Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική διαδικασία ελέγχου που είχε πραγμα-
τοποιήσει η ΑΑΔΕ, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, είχαν εμ-
φανιστεί περίπου 20.000 καταλύματα τα οποία δεν διέθεταν αριθμό 
μητρώου αλλά εξακολουθούσαν να είναι αναρτημένα στις ψηφιακές 

πλατφόρμες. Τα ακίνητα αυτά, δηλαδή, παρήγαγαν αφορολόγητο ει-
σόδημα για τους ιδιοκτήτες τους.
Σύμφωνα με τους φορείς του κλάδου, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι ο αριθμός των καταλυμάτων είναι δυναμικός και όχι γραμμικός. Εν 
ολίγοις, άλλος είναι ο αριθμός των καταλυμάτων κατά τη θερινή περίο-
δο και εντελώς διαφορετικός (κι αισθητά μικρότερος) την περίοδο των 
χειμερινών μηνών. Επίσης, όπως αναφέρει ο STAMA, κατά την περίοδο 
της πανδημίας πολλά ακίνητα αποσύρθηκαν από τη βραχυχρόνια μί-
σθωση. Κάποια μεταφέρθηκαν στη μακροχρόνια μίσθωση, ενώ κάποια 
άλλα (από όσα είχαν αποσυρθεί) επιστρέφουν τώρα στις ψηφιακές 
πλατφόρμες.

187.695 καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης σε όλη την Ελλάδα
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ΦΩΤΙΑ έχει πάρει η αγορά 
κατοικιών στην Πορτογαλία 
και ειδικά στην πρωτεύου-
σα Λισαβόνα, με τις τιμές 

να έχουν αυξηθεί κατά 13% το πρώτο 
φετινό τρίμηνο σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. Κινητήρια δύ-
ναμη φαίνεται ότι είναι αγοραστές από 
το εξωτερικό οι οποίοι δίνουν έως και δι-
πλά χρήματα από τους ντόπιους για να 
αγοράσουν εκεί κατοικία, με αποτέλε-
σμα να καταγράφονται αγοραπωλησίες 
από το εξωτερικό ακόμα και πάνω από 
4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Αυτό ευνοεί ιδιοκτήτες αλλά δημιουργεί 
και τεράστια κοινωνικά ζητήματα, κα-
θώς οι πολύ υψηλές τιμές αγοράς αλλά 
και ενοικίασης κάνουν πολλούς κατοί-
κους να μην μπορούν να πληρώσουν 
τα ποσά που ζητούνται. Το αποτέλεσμα 
είναι ότι οι εξώσεις πέφτουν βροχή για 
ενοικιαστές, ενώ οι κάτοικοι της Πορτο-
γαλίας, από τους νεότερους έως τους 
πιο ηλικιωμένους, κινδυνεύουν να μεί-
νουν τελείως έξω από την αγορά.
Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021, ξέ-
νοι αγοραστές πλήρωσαν κατά μέσο 
όρο περίπου 4.280 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό μέτρο για αγορά κατοικίας στη 
Λισαβόνα, σε σύγκριση με 1.850 ευρώ 
που πλήρωσαν κατά μέσο όσο οι ντό-
πιοι σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής της χώρας του περασμένου 
Απριλίου που επικαλείται το Bloomberg. 
Στα τέλη του Ιουνίου η ίδια στατιστική 
υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι ετήσιες αυ-
ξήσεις στις τιμές έφτασαν το 13% το 
πρώτο τρίμηνο από 11,4% που ήταν 
το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους.
Η πορτογαλική πρωτεύουσα έχει γίνει 
πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυ-
τές ακινήτων, που προσελκύονται από 
τις ήπιες θερμοκρασίες και τα φορολο-
γικά κίνητρα της πόλης. 
Η πανδημία επιτάχυνε αυτή την τάση, 
με πολλούς ξένους που εργάζονται με 
καθεστώς απασχόλησης από απόστα-
ση να φτάνουν ειδικά στη Λισαβόνα τα 
τελευταία χρόνια. Η Πορτογαλία προ-
σφέρει σε ορισμένους ξένους φόρο 

έως 20% επί του εισοδήματός τους ή 
ενιαίο φόρο 10% στις συντάξεις τους. 
Η χώρα επίσης δεν φορολογεί τα κέρδη 
από κρυπτονομίσματα. Ετσι ο αριθμός 
των αλλοδαπών κατοίκων που ζουν 
στην Πορτογαλία αυξήθηκε κατά 40% 
την τελευταία δεκαετία σε 555.299 
άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
στατιστικής υπηρεσίας που παρουσιάζει 
το Bloomberg.

Μπλόκο στη «χρυσή βίζα»
Για να προσπαθήσει να τιθασεύσει τη 
ζήτηση, η κυβέρνηση της Πορτογαλί-
ας έχει αποκλείσει τις αγορές ακινήτων 
στη Λισαβόνα και τη βόρεια πόλη του 
Οπόρτο από το λεγόμενο πρόγραμμα 
της χρυσής βίζας που είχε υιοθετήσει η 
χώρα. Το πρόγραμμα χορηγεί σε ξένους 
υπηκόους άδεια παραμονής με αντάλ-

λαγμα μια επένδυση σε ακίνητη περιου-
σία πάνω από ένα ορισμένο ποσό.
Το πρόβλημα επιδεινώνεται επειδή η 
προσφορά κατοικιών βρίσκεται σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα. Η έλλειψη στέγης 
οφείλεται εν μέρει στις μεγάλες καθυ-
στερήσεις στην έκδοση νέων οικοδο-
μικών αδειών και αδειών ανακαίνισης, 
ειδικά στο κέντρο της Λισαβόνας, λένε 
τοπικοί παράγοντες. Το παράδειγμα της 
86χρονης Ναζαρέ Γιόργκε που παρου-
σιάζει το Euronews είναι χαρακτηριστι-
κό. Η ίδια αναφέρει ότι τα τελευταία 
τρία χρόνια ζει πλέον σε δωμάτιο 10 τ.μ. 
το οποίο της το παραχώρησε ο Δήμος 
της Λισαβόνας. 
Η ίδια δεν μπορούσε να πληρώσει το 
ενοίκιο του διαμερίσματος που μοιρα-
ζόταν για τέσσερις δεκαετίες με τη θεία 

Λισαβόνα: Είδος προς εξαφάνιση 
οι φθηνές κατοικίες για τους Πορτογάλους

Μειώνει κατά 
¾ τον ΦΠΑ 
η Ισπανία

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ κυβέρνηση ανακοίνωσε 
νέα μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική 
ενέργεια, στο 5%, από 21% που ήταν 
πριν την ενεργειακή κρίση, προκειμέ-
νου να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
του πληθωρισμού.
«Πριν ένα χρόνο μειώσαμε τον ΦΠΑ 
στην ηλεκτρική ενέργεια από το 21% 
στο 10%. Στο επόμενο υπουργικό 
συμβούλιο θα τον μειώσουμε από το 
10% στο 5%, δήλωσε ο Ισπανός πρω-
θυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η ισπανι-
κή κυβέρνηση αναμένεται να λάβει και 
άλλα μέτρα το Σάββατο, στη διάρκεια 
έκτακτου υπουργικού συμβουλίου με 
στόχο να απαλύνει τις επιπτώσεις 
της ανόδου των τιμών, που τον Μάιο 
έφτασε το 8,7% σε ετήσια βάση. 
Από πλευράς του, ο Αμερικανός 
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμενόταν 
να ζητήσει ψες από το Κογκρέσο να 
αναστείλει για τρεις μήνες έναν ομο-
σπονδιακό φόρο στη βενζίνη. Ο Λευ-
κός Οίκος επιθυμεί να ανασταλεί ως 
τον Σεπτέμβριο ένας ομοσπονδιακός 
φόρος 18 σεντς το γαλόνι (3,78 λίτρα) 
και ζήτησε από τις πολιτείες, που επί-
σης επιβάλλουν φόρους στη βενζίνη 
να πράξουν το ίδιο. 
Η μέση τιμή του γαλονιού της βενζίνης 
έφτασε το ρεκόρ των 5 δολαρίων στις 
ΗΠΑ, έναντι  πριν ένα χρόνο. Η άνο-
δος αυτή επηρεάζει την οικονομία της 
χώρας και προκαλεί πτώση στη δημο-
τικότητα του Μπάιντεν, η οποία έχει 
πέσει κάτω από το 40%. 

της και βγήκε έξω από αυτό με έξωση 
το 2019.
Οπως αναφέρει το Euronews, η ίδια 
συνοδεύθηκε έξω από το διαμέρισμα 
από την αστυνομία και αργότερα της δι-
έθεσαν το δωμάτιο που τώρα αποκαλεί 
σπίτι. Δεν υπάρχουν ντουλάπες, οπότε 
ρούχα, φάρμακα, φωτογραφίες και όλα 
τα υπάρχοντά της φυλάσσονται σε πλα-
στικές σακούλες διάσπαρτες γύρω από 
το κρεβάτι. Πέρασε τα 84α γενέθλιά 
της μπροστά στο υπουργείο Υποδομών 
και Στέγασης της Πορτογαλίας για να 
διεκδικήσει καλύτερη στέγαση.
Το πρόβλημα με τη στέγαση το έχουν 
πολλοί ντόπιοι ιδίως με πιο χαμηλά εισο-
δήματα, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς 
λόγω του ξέφρενου ράλι στις τιμές των 
ακινήτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ατελών κατοικιών και διαμερισμάτων σε αμέτρητα στεγαστικά 
συγκροτήματα σε όλη τη χώρα αρνούνται να καταβάλουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δα-
νείων. Αιτία ο φόβος πως οι κατασκευαστικές θα πτωχεύσουν και δεν θα τους παραδώσουν τα 
ακίνητά τους, με άμεσο αποτέλεσμα τις ζημίες που παρουσιάζουν οι τράπεζες της χώρας. 
Πρόκειται για μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης που έχει καταλάβει τους δανειολήπτες στε-
γαστικών δανείων, συνεπακόλουθο της εκτεταμένης τακτικής των κινεζικών κατασκευαστικών 
να πωλούν κατοικίες και διαμερίσματα προτού κατασκευαστούν. Οφείλεται πρωτίστως στον 
υπερβολικό δανεισμό των κατασκευαστικών που σε περίπτωση κακής συγκυρίας τις οδηγεί στην 
πτώχευση και στην αδυναμία ολοκλήρωσης των εργολαβιών τους. Στην Κίνα η αγορά στέγης 
ήταν η ασφαλέστερη επένδυση στο παρελθόν και μετατράπηκε στην πλέον επισφαλή. 
Ο κλάδος των ακινήτων αναπτύχθηκε ραγδαία αλλά σταδιακά στράφηκε στην ανάληψη μεγά-
λου χρέους. Πόλεις με μεγάλη ανάπτυξη, όπως η Σεντζέν, έγιναν πιο ακριβές από το Λονδίνο 
ή τη Νέα Υόρκη με κριτήρια το ύψος των τιμών των κατοικιών σε σύγκριση με το εισόδημα των 
ανθρώπων. 
Η κρίση άρχισε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν κάποιες από τις υπερχρεωμένες κατασκευαστι-
κές αντιμετώπισαν μείζον πρόβλημα ρευστότητας και διέκοψαν την οικοδομική δραστηριότητα. 
Τώρα απειλεί να συμπαρασύρει την πλειονότητα των κινεζικών κατασκευαστικών, τις μεγαλύτε-
ρες τράπεζες της χώρας αλλά και την ίδια τη μεσαία τάξη που έχει τοποθετήσει σημαντικό όγκο 
του πλούτου της στην αγορά ακινήτων. Αν η κρίση επεκταθεί περαιτέρω, μπορεί να κλονίσει τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κίνα.

Κατασκευαστική φούσκα απειλεί την Κίνα 

Ξέφρενο 
ράλι στις τιμές 

των ακινήτων καθώς οι 
ξένο αγοράζουν ακριβά με 

αποτέλεσμα να αποκλείονται 
τα πιο ευάλωτα κοινωνικά 

στρώματα 
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Panorama: Η νέα ελκυστική πρόταση 
της Cyfield στο Πλατύ Αγλαντζιάς

ΜΙΑ νέα ελκυστική οικιστική πρότα-
ση παρουσιάζει στην αγορά, η εται-
ρεία Cyfield.  Πρόκειται για το έργο 
«Panorama» που βρίσκεται στην 
ποιοτικά αναβαθμισμένη περιοχή του 
Πλατύ Αγλαντζιάς στη Λευκωσία, 
στην οδό Λάμπουσας. 
Το έργο, που χαρακτηρίζεται από μο-
ντέρνα αρχιτεκτονική και ευρύχωρα 
διαμερίσματα και την υπέροχη θέα. 
Αποτελείται από τρεις ορόφους και 
εξυπηρετείται από δύο εισόδους για 
απόλυτη ιδιωτικότητα των ενοίκων 
του.  Διαθέτει διαμπερές διαμερίσμα-
τα τριών υπνοδωματίων με ευρύχωρα 
υπνοδωμάτια, μεγάλους εσωτερικούς 
χώρους, μπαλκόνια και αποθήκες. 
Μερικά από τα διαμερίσματα διαθέ-
τουν βοηθητικό δωμάτιο με πρόνοια 
για τουαλέτα και μπάνιο στο ισόγειο, 
το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί, 
όπως επιθυμούν οι ιδιοκτήτες.
Το νέο έργο της Cyfield βρίσκεται, μό-
λις μερικά λεπτά από το επιχειρημα-

Leptos Coral Seas Villas
Μια πρωτοποριακή ανάπτυξη από τη Leptos 

ΤΟ LEPTOS CORAL SEAS VILLAS βρίσκεται σε 
μια εξαιρετική τοποθεσία κοντά στην ακτογραμμή 
του Κόλπου των Κοραλλίων, σε κοντινή απόσταση 
με τα πόδια από το 5 αστέρων Coral Beach Hotel 
and Resort στην Πάφο. 
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανάπτυξη που διαθέ-
τει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών με εκπλη-
κτική θέα και που βρίσκεται μόλις 10 λεπτά μακριά 
από την κοσμοπολίτικη πόλη της Πάφου. Βρίσκεται 
επίσης πολύ κοντά στη χερσόνησο του Ακάμα, μια 
περιοχή εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς και προστα-
τευόμενη από την UNESCO. 
Το έργο Leptos Coral Seas Villas καλύπτει συνολικά 
μια έκταση 65.000 τ.μ. και αποτελείται από 63 πολυ-
τελείς ανεξάρτητες επαύλεις, πολλές από τις οποίες 
διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και άμεση πρόσβαση στα 
καταγάλανα νερά της Μεσογείου. To ‘Residents 
Clubhouse’, οι ιδιωτικές πισίνες, οι περιποιημένοι κή-
ποι, οι μεγάλες βεράντες και αυλές και τα στεγασμέ-
να πάρκινγκ, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των 
επαύλεων. 
Το 2018, οι επαύλεις Leptos Coral Seas ήταν οι 
κορυφαίες σε πωλήσεις παραθαλάσσιων ακινήτων 
στην Πάφο και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς 
το έργο προσφέρει ένα ποιοτικό τρόπο ζωής σε 
κατοικίες που προσφέρουν ησυχία, ασφάλεια και 
ιδιωτικότητα, ασφάλεια. Το 2019 το Leptos Estates 
κέρδισε το βραβείο ’Best Interior Design Show Home 

Cyprus’ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ’European 
Property Awards’ στο Λονδίνο.
Δίπλα σε μια πληθώρα ανέσεων, υπηρεσιών, σημείων 
ενδιαφέροντος και αρχαιολογικών χώρων, το Leptos 
Coral Seas Villas ενσαρκώνει την απόλυτη μεσογεια-
κή ζωή στην Κύπρο. Όλες οι επαύλεις χωρίζονται σε 
μικρές γειτονιές. Οι επαύλεις της κεντρικής γειτονιάς 
έχουν άμεση πρόσβαση σε μια μεγάλη κοινόχρηστη 
πισίνα που περιβάλετε από χαλαρωτικά κρεβατάκια 
της πισίνας και τους όμορφα διαμορφωμένους κή-
πους.
Αυτό όμως που κάνει αυτό το έργο τόσο μοναδικό, 

Επενδύει στη ναυτιλία η Τράπεζα Κύπρου 

είναι οι απλές και μοντέρνες αρχιτεκτονικές γραμ-
μές, τα φυσικά υλικά, η θερμομόνωση και οι μεγάλοι 
στεγασμένοι εξωτερικοί χώροι. Είναι προφανές ότι 
έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στον εσωτερικό σχεδια-
σμό των επαύλεων και έχει εφαρμοστεί μια φρέσκια, 
σύγχρονη και μινιμαλιστική προσέγγιση.
Μπαίνοντας σε μία από τις επαύλεις Leptos Coral 
Seas, θα παρατηρήσετε αμέσως ότι κυριαρχούν η 
απλότητα και το στυλ, καθώς και τα ζωντανά, γεωμε-
τρικά και αφηρημένα σχέδια. Οι επαύλεις ενσωματώ-
νουν μια μινιμαλιστική αισθητική λόγω των ανοιχτών 
και συνδεδεμένων χώρων τους και της προσεκτικής 
επιμέλειας επίπλων, διακοσμητικών, έργων τέχνης 
και οικιακών αντικειμένων. 
Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτά 
τα σπίτια είναι ουδέτερα και είναι εμπνευσμένα από 
τις αποχρώσεις της θάλασσας, της άμμου και του 
ουρανού. Τα χρώματα αυτά συνδυάζονται και σε με-
ρικές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φωτεινά χρώ-
ματα όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί και το μπλε 
ηλεκτρίκ, για να δημιουργήσουν ένα πιο εκκεντρικό 
αποτέλεσμα.
Τέλος, οι αμμώδεις κόλποι με τα ρηχά νερά και το 
φυσικό γραφικό τοπίο που βρίσκονται στην κοντινή 
περιοχή, ολοκληρώνουν την εικόνα και ταιριάζουν 
υπέροχα με τη συνολική ατμόσφαιρα και την αισθητι-
κή που οραματιζόταν για το έργο Leptos Coral Seas. 

ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ Κέντρο (Shipping Centre) της Τράπε-
ζας Κύπρου παρέθεσε δεξίωση σε πελάτες, συνεργά-
τες και φίλους στην Αθήνα, στο περιθώριο της Διεθνούς 
Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια 2022.
Η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2022, πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα από τις 6 έως 
τις 10 Ιουνίου και συρροή ναυτιλιακών παραγόντων από 
όλο τον κόσμο. 
Στον Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo, 
πλέον των 1.900 εταιρειών από 88 χώρες παρουσίασαν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η Τράπεζα Κύπρου έκανε αισθητή την παρουσία της 
στα Ποσειδώνια, παραθέτοντας δεξίωση στις 2 Ιουνί-
ου την οποία τίμησαν με την παρουσία τους πελάτες, 
συνεργάτες, καθώς και επιφανή στελέχη της Ελληνικής 
και Κυπριακής Ναυτιλίας. Όπως σημείωσε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Συγκροτήματος Πανίκος Νικολάου σε 
χαιρετισμό του προς τους καλεσμένους, η Ναυτιλία 

είναι σημαντική για την Ελλάδα και την Κύπρο και οι 
στόχοι του Ναυτιλιακού Κέντρου της Τράπεζας είναι αι-
σιόδοξοι και μακροπρόθεσμοι. Στην εκδήλωση, επίσης 
παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
Τράπεζας Κύπρου Τάκης Αράπογλου, ο Διευθυντής Δι-
εύθυνσης Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων Μιχάλης 

Αθανασίου και ο επικεφαλής του Ναυτιλιακού Κέντρου 
Νικόλας Παυλίδης.
Το Ναυτιλιακό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου συστάθη-
κε στα τέλη του 2017, οικοδομώντας την βάση για την 
ανάπτυξη ναυτιλιακών εργασιών. Η Τράπεζα Κύπρου, 
ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, είναι προσηλω-
μένη στον ναυτιλιακό τομέα που στηρίζει την Κυπριακή 
οικονομία. 
Ως ένας συνεργάτης εμπιστοσύνης, το Ναυτιλιακό 
Κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως 
ναυτιλιακά δάνεια, υπηρεσίες συναλλαγών, προϊόντα 
διαχείρισης κινδύνου και μια γκάμα εξατομικευμένων 
τραπεζικών και επενδυτικών λύσεων. Η ποιότητα στην 
προσωπική εξυπηρέτηση, βασισμένη στην κατανόηση 
προτεραιοτήτων και προσοχή στις λεπτομέρειες, είναι 
σημαντικές αξίες που προσφέρει η Τράπεζα, βοηθώ-
ντας τους ναυτιλιακούς πελάτες της να δημιουργήσουν 
και να εξελιχθούν.

ΕΝΑ πρωτοποριακό υβριδικό (ζωντανό και διαδι-
κτυακό) σεμινάριο διοργανώθηκε πρόσφατα από 
τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό CYMEPA  με 
τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ΥΠΠΑΝ και τη 
στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ η εκδήλω-
ση τέθηκε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου  Περι-
βάλλοντος κας Κλέλιας Βασιλείου.
Στόχος του διεθνούς προγράμματος «Οικολογικά 
Σχολεία» είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση 
και η αλλαγή νοοτροπίας των μαθητών/τριών σε 
θέματα που αφορούν την αειφορία. Μέσα από 
συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, 
στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσε-
ων, τα σχολεία γίνονται κοινότητες αειφορικής 
συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό 
επίπεδο.

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Η Ελληνική μαζί τους 
24 χρόνια 

τικό κέντρο και με εύκολη πρόσβαση 
στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - 
Λεμεσού. Το “Panorama” είναι ιδανικό 
για οικογένειες και άτομα που θέλουν 
να ζουν κοντά στο κέντρο της πόλης, 
σε μια ήσυχη περιοχή, με μικρή από-
σταση από σχολεία, υπηρεσίες και 
καταστήματα και άμεση πρόσβαση 
σε όλα τα σημεία της Λευκωσίας. Οι 
μοντέρνες γραμμές του κτιρίου και τα 

προσεκτικά σχεδιασμένα διαμερίσμα-
τα προσφέρουν άνεση και λειτουργι-
κότητα, ενώ οι ψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας στην κατασκευή και τα 
υλικά ανεβάζουν το επίπεδο της δια-
βίωσης.
Το έργο διαθέτει υψηλές τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης Α’, ηλιακό 
θερμοσίφωνα για κάθε διαμέρισμα, 

Η Melco Cyprus, η εταιρεία που ανέλαβε την ανά-
πτυξη και λειτουργία των Cyprus Casinos (C2) και του 
City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθε-
ματικού θερέτρου στην Κύπρο, έλαβε τρεις τιμητικές 
διακρίσεις στα Cyprus HR Awards 2021. Ειδικότερα, 
η Melco έλαβε Αργυρά βραβεία στις κατηγορίες 
Καλύτερη Πρωτοβουλία ΕΚΕ με τη Συμμετοχή του 
Προσωπικού (Best CSR Initiative with Employees’ 
Involvement) και Πιο Αποτελεσματική Στρατηγική 
Προσλήψεων (Most Effective Recruitment Strategy) 
για την πολιτική προσλήψεών της “Resourcing & 
Diversity”. Επιπρόσθετα, τιμήθηκε με Χάλκινο βρα-
βείο στην κατηγορία HR Εταιρική Εκδήλωση της 
Χρονιάς (HR Corporate Event of the Year) για τη διορ-
γάνωση του “C2Vision Talent Show”.
 Ο κ. Grant Johnson, Γενικός Διευθυντής του City 
of Dreams Mediterranean και των Cyprus Casinos 
(C2), δήλωσε: «Η παροχή υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσιών προϋποθέτει τη θεμελίωση μιας ισχυρής 
ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Η στρατηγική δια-
χείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της Melco σχεδιά-
στηκε με γνώμονα την προσωπική και επαγγελμα-
τική ανέλιξη των περίπου 18,000 εργαζομένων μας 
παγκοσμίως, ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυ-
πα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχοντας ήδη καθι-
ερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες 
στην Κύπρο, παραμένουμε προσηλωμένοι στον 
στόχο μας να γίνουμε εργοδότης επιλογής, μέσω 
της παροχής ποιοτικών θέσεων εργασίας και εξει-
δικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης. Ως εκ τού-
του, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η αναγνώριση 
στον τομέα της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
από τα Cyprus HR Awards 2021».
 Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα Cyprus HR Awards 
επιβραβεύουν την αριστεία στον τομέα της Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η κριτική επιτροπή των 
βραβείων αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα 
στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώ-
μονες. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής επιλέγονται 
με βάση το επαγγελματικό τους υπόβαθρο, καθώς 
και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε σχέση με 
το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους 
κατηγοριών βράβευσης. Η Melco Cyprus εργοδο-
τεί περίπου 700 άτομα, η συντριπτική πλειοψηφία 
των οποίων είναι Κύπριοι πολίτες. Το City of Dreams 
Mediterranean, ως ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξι-
ακά έργα στην Κύπρο θα δημιουργήσει εκατοντάδες 
νέες θέσεις εργασίας, συνεχίζοντας να προσφέρει 
πολύτιμες ευκαιρίες απασχόλησης για τον τοπικό 
πληθυσμό.

Η Melco Cyprus έλαβε τρεις 
τιμητικές διακρίσεις στα 

Cyprus HR Awards 2021

ανεξάρτητη κεντρική υποδαπέδια θέρ-
μανση για κάθε διαμέρισμα, ηχητική και 
θερμική μόνωση, φωτισμό – LED, τε-
χνογρανίτες στην κουζίνα, ξυλουργικά 
και δάπεδα πρώτης ποιότητας, εξώ-
πορτα με κλειδαριά ασφαλείας, πρό-
νοια για κλιματιστικά, θυροκάμερες, 
ελεγχόμενες προσβάσεις, τοπιοτέχνη-
ση στους κοινόχρηστους χώρους, φω-
τοβολταϊκά πάνελς στην οροφή των 
κοινόχρηστων χώρων. 
Το «Panorama» σήμερα αποτελεί ίσως 
την καλύτερη οικιστική πρόταση της 
αγοράς για την περιοχή της Λευκωσίας 
αλλά και με ελκυστική επένδυση με δι-
αχρονική αξία. 
Για περισσότερες πληροφορίες
T. 8000 5757 | Email: sales@
cyfieldgroup.com
Web: https://www.cyfieldgroup.
com/real-estate-development/
apartments/panorama/

Ευρύχωρα 
διαμερίσματα με 

υπέροχη θέα 



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.

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ
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”

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»

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy
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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, συσκευ-
ές, 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 σπί-

525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Επιπλωμένη 3υπν., στη 
περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό, δι-
αθέτει 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 περιο-
χή Εκάλη, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα ενιαία, 2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συ-
σκευές, 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 Πολε-
μιδιών, 3υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, απο-
θήκη, 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 σα-
λόνι, 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 περιο-
χή Κάτω Πολεμίδια, 3υπν., ανεξάρτητη, δι-
αθέτει 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 Κο-
λόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κου-
ζίνες, 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 σπί-
τι €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
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, συ-
σκευές, 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 Κο-
λόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κου-
ζίνες, 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 περι-
οχή 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 ανεξάρτη-
τη, 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 Λεμε-
σός 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 καινούρ-
γιο, 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 Τύχω-
νας 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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη 

τι €2,000 Έγκωμη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#37611

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 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 ιδιωτι-
κή 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 ιδι-
ωτική 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 Λυθρο-
δόντας 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 ιδι-
ωτική 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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700 
Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, 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 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 επίπε-
δο,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 πε-
ριοχή Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145 τ/μ 
κ/χ, 145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρι-
κές 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 Πε-
λένδρι, 2 υπν. 80τ/μ κ/χ, 902τ/μ γη, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, εντοιχισμένα, ηλ.συσκευές, 
€120,000,Code:851151.25771188, Λεμε-
σός,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.Πολεμί-
δια, 2υπν., επιπλωμένη, διαθέτει, σαλόνι, κου-
ζίνα,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 σα-
λόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, 1 μπάνιο, 2 wc, 
παρκινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, 
a/c, €1,200. Code: 1204342, 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estates Agents Ltd, A.M. 

VILANOS REAL ESTATE AGENTS LTD

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟ €400

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

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- 

www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Μονιάτης  4υπν, 130 τ/μ κ/χ, 357τ/μ γη, 2 σαλόνια, 2 επίπεδο, 2 κουζίνες, τζάκι, απο-
θήκη, 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 γρα-
φείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

www.vilanosproperties.com.cy
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€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 καινούρ-
γιο, 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 Γερμασό-
γεια 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, συσκευ-
ές, 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 Γερμασό-
γεια 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 Αθα-
νάσιος 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 ΑΑ-
108/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 ΑΑ-
108/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 ΑΑ-
108/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

22452040 www.21finder.com Ν#40114
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλα-
ντζιά 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. €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. €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 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. €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. €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. €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. €2,000 Παλλου-
ριώτισσα 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. €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. €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. €650 Άγιος Δομέ-
τιος 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. €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. €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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €680 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 
3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμ-
μένες 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 Λευ-
κωσία 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 Αγλα-
ντζιά 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 διαμ. €580 Στρόβολος 
2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18832

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. €550 Στρόβολος 
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18926

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 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#19466

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Στρό-
βολος 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 

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 Κτήριο Ζακάκι, 625 τ/μ κ/χ 3 levels ,φωτιστικά,  I.D811205 €10,000
30. Κτήριο Πολεμίδια 205τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, reception5 γραφεία, I.D795894 €1,800
31. Κτήριο Βιομ. Αγ.Αθανασίου1500τμ,(1300τμ ισόγειο. + 200μ πατ) I.D 1500 €7500
32.  Κτήριο 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

Nobody knows REAL ESTATE like us!



ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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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, ρεύ-
μα 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, μπά-
νιο, 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 Γερ-
μασόγεια, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν, διαθέ-
τει 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 Γερ-
μασόγεια 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 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 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύ-
νεια 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, κουζί-
να, 2 wc, €1,200 Code: 1282805, 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Λεωφ. 
Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα,  a/c, κου-
ζίνα, 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, διαχωρισμέ-
να 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 Μονο-
βόλικος,1427 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, 
€6500 Code:1282965. Τηλ.25771188, Λε-
μεσός, 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 ρεύ-
μα, €3000, Code:1112085. 25771188, Λε-
μεσός,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, γρα-
φεία  €1800 Code:10726. 25771188, Λε-
μεσός,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, κου-
ζίνα, 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 Γραφείο στην περιοχή Αγ. Αθα-
νάσιος 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζί-
να, 2 wc, €1,500 Code: 981642, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Αγί-
ας Τριάδας, 130τ/μ κ/χ, κουζίνα, πάρκινγκ, 
wc, €1,950 Code: 971024. 25771188,Λε-

μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγι-
ος Νεκτάριος, 180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γρα-
φεία, 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  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 Άγι-
ος 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 διαχω-
ρισμένα 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 ανακαινισμένο μοντέρνο διώροφο 
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 διώροφο σπίτι πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο 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 ήσυ-
χη 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 μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο 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 ήσυ-
χη περιοχή  στον Στρόβολο. Τιμή €135.000. 
FOX Smart Estate Agency. Registered & 
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 

 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Τσι-
ρείου 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 Νε-
άπολη 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 Γερ-
μασόγεια, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 
1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευές, απο-
θήκη, 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, Λε-
μεσός, 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 Γερμασό-
γεια 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 Μουτ-
ταγιάκα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#41074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύ-
χωνας 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύ-
χωνας 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 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 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 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 Τύχω-
νας 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 Αθα-
νάσιος 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 Παρεκ-
κλησιά 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, συ-
σκευές, 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 Τερ-
σεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#16238
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 ισό-
γειο, 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 Λάρ-
νακα 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

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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 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 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 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 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 
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής 
Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολ-
λώνια».  Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος 
κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ., (που 
λειτουργούσε παλαιότερα σαν νυχτερινό 
κέντρο διασκέδασης). Ιδεώδης χώρος 
για Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο 
(κλινικό),  φροντιστήριο, κομμωτήριο, και 
άλλα. Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, 
και άλλοι βοηθητικοί χώροι, parkings. 
Ενοίκιο: €1,750 μηνιαίως. Πληροφορίες/
λεπτομέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, 
Τηλ:25 342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94, 
email: kolatsisestates@gmail.com.
In the heart of Limassol Tourist area, close 
to “Apollonia Hotel”. Fully air-conditioned 
big basement of 319 sq.m. Ideal space 
for beauty salon, institute, laboratory 
(clinical), etc. Ladies and Gents toilets, 
parkings, and many other useful facilities. 
Rent: €1,750 p.m. “Kolatsis Estates 
Agency”, Tel: 25 342466, Reg.No:310, 
email: kolatsisestates@gmail.com.
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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 πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο 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 ήσυ-
χη 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 υπνο-
δωματίων   κοντά στη οδο   Περικλέους στο 
Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα 
με κήπο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. 
Τιμή 215,000. Α 103502. FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτημα-
τομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE 
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνο-
δωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2 και 
εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και βερά-
ντες 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 Πε-
διαίο.  Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 80005757 https://www.
cyfieldgroup.com/real-estate-development/
houses-villas/limni-luxury-houses/limni-40-41-
house-1/ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2. LIMNI HOUSE 5

Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδω-
ματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με εσωτερικό 
χώρο στα 225m2, εξωτερικούς καλυμμένους 
χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνο-
μιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από 
την Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρ-
κο. Παράδοση σε 6 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με 
υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδι-
αγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενερ-
γειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, 
βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο 
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email: 
sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/houses-villas/limni-luxury-
houses/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 πρά-
σινο. Μοντέρνες κατοικίες με υψηλές κατα-
σκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία και 
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκο-
νται 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-estate-
development/houses-villas/alexandroupoli-
houses/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού 
€415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 

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 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 €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 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 Παλαιομέτο-
χο 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 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

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 €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 σπίτι €300,000 Λακατά-
μεια 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 €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 €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 ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι €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 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

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 €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 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 ανεξάρτητο σπίτι €650,000 
Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, 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 €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 €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 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 

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 Λευκω-
σία 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 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 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 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 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 Κοκκινοτρι-
μιθιά 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 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 πολυτε-
λείας 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 Παλλουριώ-
τισσα 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 ήσυ-
χη 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 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 ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Μονιάτης 1338 τ/μ, 30%Σ/Δ, ζώνη οικιστική, εφάπτεται εγγ. δρόμου, τίτλο €140,000- 
Code:  822156  Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτη-
ματομεσιτικό γραφείο

Τηλ:25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

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 γρα-
φείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμέρισμα Παραλίμνι 2 δύο υπνοδωμάτια τιμή 65000 εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
τιμή συζητήσιμη 

τηλέφωνο επικοινωνίας 99800108
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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 5 υ/δ σπίτι €420,000 Στρόβο-
λος 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

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 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#33790

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

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 συ-
σκευές, 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

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

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 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, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#30612

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο 
Χωριό Παρεκκλησιά Λεμεσός (κωδ 2-507). 

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, κουζί-
να, 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 Συλί-
κου, 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
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, πλυ-
σταριό, 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 οι-
κόπεδο, 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 Παλώ-
δια, NEW, Υπο-ανέγερση,155 τμ κ/χ, 222τμ 
οικόπεδο, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζί-
να, 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 οι-
κόπεδο, πέτρινη, σε 1 επίπεδο, στη περιοχή 
Αγία Φύλα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, τραπε-
ζαρία, 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 οι-
κόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα ,2 
επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζί-
να,  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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-

τι €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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €65,000 Ψεματισμέ-
νος κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο 
Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 
www.c21broker.net Ν#39744

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31288

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 συ-
σκευές, 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 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 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 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 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 

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 δι-
ατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό 
κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί με πλήρη 
θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α. 
330.000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties Ltd, 
Τηλ. 99355005

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 
υπνοδωμάτια προς πώληση στα Κάτω Πολε-
μίδια Λεμεσός. (κωδ 2-499) Υπο κατασκευή 
ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 υπνοδωμά-
τια 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 σύμ-
φωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η οικία διαθέ-
τει εσωτερικό χώρο τα 175 τ.μ και μπορεί να 
επεκταθεί έως τα 195 τ.μ. Το μέγεθος οικοπέ-
δου είναι ενδεικτικά 220 τ.μ. Εξαιρετική ποιό-
τητα κατασκευής με ενεργειακή κλάση Α. Θα 
προσφέρεται πλήρως θερμομόνωση και Φω-
τοβολταϊκό σύστημα 3 KW. 335,000+ΦΠΑ, 
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99 355005

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

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 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 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 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 καινούρ-
γιο, 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 σπί-
τι €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 Πο-
λεμίδια 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 Πολε-
μίδια 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, τίτ-
λος, €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 σαλό-
νι, 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 Παλώδι-
α,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 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 Παρε-
κλησιά, καινούργια υπο-ανέγερση, 137τμ κ/χ, 

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

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
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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 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
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 ΑΑ-
505/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 ΑΑ-
505/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 Ορό-
κλινη 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 

χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#31127

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

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 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 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας Τρι-
άδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική 
πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση περπα-
τήματος από τη θάλασσα και της παγκόσμι-
ας κλάσης καινούργιας μαρίνας του Πρωτα-
ρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομε-
σίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τρι-
άδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά περπά-
τημα από τη θάλασσα και πισίνα, €470,000 
+ ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομε-
σίτης 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. βερά-
ντες, 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 σχεδόν καινούργιο ισόγειο διαμέ-
ρισμα πολυτελείας 2 υπνοδωματίων με δύο 
μπάνια, 83τ.μ. συν 13τ.μ. καλυμμένη βερά-
ντα, στην Λακατάμια, πολύ κοντά στην Μακε-
δονίτισσα. Τιμή €225.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate Agency 
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βερά-
ντες, 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. €89,000 Τσέρι 1 όρο-
φο, 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 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 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 όρο-
φο, 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. €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 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

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 όρο-
φο, 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 Λακατά-
μεια 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 Δομέ-
τιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39249

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

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 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 Τερσεφά-
νου 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 ΑΑ-
108/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 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 σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδι-
ωτική 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 €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 €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 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 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 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 Λει-
βάδια 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 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 ανεξάρτητο σπίτι €700,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/

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

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 
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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 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 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 Στρόβο-
λος ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38787

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 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 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 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 υπνοδωματί-
ων. 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 όρο-
φο, 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 όρο-
φο, 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

Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μοντέρνο υπό κατασκευή πολυ-
τελές Ρετιρέ 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια 
ήσυχη περιοχή της Εκάλης στην Λεμεσό. Το 
Ρετιρέ θα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, με το κυ-
ρίως 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 συγκε-
κριμένο 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 Λεμε-
σός 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 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 Αρακα-
πάς 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

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

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. €60,000 Τερσεφά-
νου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40364

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 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 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 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 2 υ/δ διαμ. €120,000 Περιβό-
λια 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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €135,000 Αραδίππου 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 Ορόκλι-
νη 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 Λειβά-
δια 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 2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλι-
νη 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 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 3 υ/δ διαμ. €105,000 Τερσεφά-
νου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40367

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 3 υ/δ διαμ. €190,000 Δάλι Κων-
στάντια 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 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 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 4 υ/δ διαμ. €175,000 Δάλι 1 όρο-
φο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#37331

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

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 κου-
ζίνα, 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, Λε-
μεσός,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-ανέ-
γερση, 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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50 τμ κ/χ, στη 
περιοχή Άγιος Ιωάννης, NEW, Υπο-ανέγερ-
ση ,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 κτηματομε-
σιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 90τμ κ/χ, στην 
περιοχή Πάνθεα, καινούργιο, Υπο-ανέγερ-
ση, 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 κτηματομε-
σιτικό 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 σαλό-
νι, κουζίνα, wc, βεράντα, παρκινγκ, απο-
θήκη, 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, διαθέ-
τει 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,πάρ-
κινγκ, 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, μπά-
νιο, 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, κου-
ζίνα,2 μπάνια, θέα, 2 wc, εντοιχισμένα, a/c, 
παρκινγκ, τίτλο, €320.000, Code:1105306. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 

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

Τηλ:25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy
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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 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, καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#39839

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμί-
δεια 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 Λάρνα-
κα 3 όροφο, 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#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 ισό-
γειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#26093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €26,000 Τερ-
σεφάνου 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 ισό-
γειο, 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 Χρυ-
σοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, 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 Γεροσκή-
που 3 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, 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. βερά-
ντες, 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 Παρα-
λιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική 
θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415 C.I. 

873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικιστικό οικόπεδο στη Κοκκινο-
τριμιθιά 576τ.μ.  σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατό-
τητα 2 ορόφων. Τιμή €110.000. FOX Smart 
Estate Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό  
χωράφι στη Δευτερά  2346τ.μ.  στο δρό-
μο 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  οικιστικό οικόπεδο στη Λακατάμια 
566τ.μ. σε ήσυχη  περιοχή, με συντελεστή 
δόμησης 100% και δυνατότητα 3 ορόφων. 
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 οικιστικό χωράφι 2855τ.μ. στο 
Παλιομέτοχο κοντά στο Β’ Δημοτικό σχολείο, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότη-
τα 2 ορόφων.  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

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 γραφείο

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 χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345 
τ/μ(2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο,  τίτλος, νό-
τιο, €85,000, Code:933233,  25771188, Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μά-
μας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτε-
ται 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 Αρακα-
πάς, 4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με δρόμο, 
€69,000 CODE:971018, 25771188, Λεμε-
σός,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, εφά-
πτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος,  
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λι-
μάνι, 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 γρα-
φείο

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 γρα-
φείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Κέντρο Λε-
μεσού, 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 κτηματομεσι-
τικό 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, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μά-
μας, 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 Παρεκλησιά, 
1208 Τ/μ, 20% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, εφά-
πτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος, 
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμε-
σός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δι-
καστήρια 117τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπε-
δα, 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 Ανδρέ-
ου, 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 επικρατού-
σα 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 θά-
λασσα, €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/  

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Κάπ-
παρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με 
μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική αυλή, 
κοινόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και γήπε-
δο τέννις,  €159,000 Ref. 2438 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγί-
ας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά 
από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I. 
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειού-
χος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E 
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139 
https://sweethome.cy/  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Πα-
ραλιμνίου, 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 Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παρα-
λιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλη 
βεράντα, €155,000 Ref. 2347 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέ-
ρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά περ-
πάτημα 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 Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας 
Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιω-
τική πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση 
περπατήματος από τη θάλασσα και της πα-
γκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του 
Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης 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 Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωτα-
ρά, 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 κα-
θένα. FOX Smart Estate Agency. Registered 
& Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 
873381

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα 
το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ. και αυλή 
κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή €174.000 το κα-
θένα. 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 οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε 
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συ-
ντελεστή 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 οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατό-
τητα 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  σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό  
χωράφι στη Δευτερά  2346τ.μ.  στο δρό-
μο 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  βιομηχανικό τεμάχιο 4683 τ.μ., 
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότη-
τα 2 ορόφων στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιά. 
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  εμπορικό οικόπεδο σε εμπορικό 
πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία 551τ.μ., 
με συντελεστή δόμησης 200% και δυνατό-
τητα 6 ορόφων. Τιμή €1250.000. FOX Smart 
Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικιστικό οικόπεδο στο Γέρι 
718τ.μ.   σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,  με 
συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότη-
τα 2 ορόφων. Τιμή €153.000. FOX Smart 
Estate Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε 
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συ-
ντελεστή 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  οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατό-
τητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart 
Estate Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
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ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 36ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

Στο Ζακάκι, την πιο περιζήτητη περι-
οχή 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 κερδοφό-
ρα επένδυση. Πραγματική ευκαιρία!!! 
Τιμή €3,200.000.

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 κα-
τάσταση. Υπάρχει  τίτλος ιδιοκτησίας. 
Οι  εσωτερικοί χώροι 275 τ.μ. σε 270 
τ.μ. οικόπεδο. Περιλ αμβάνονται με-
ταξύ άλλων μάρμαρα, παρκέ, κεντρι-
κή θέρμανση   κλιματισμός, πιεστικό, 
p arking, τζάκι, και τέσσερα wc.  

Τιμή € 360,000 Τηλ.: 95928415
 Ιδιοκτήτης. Χρίστος 

Μεσίτες αποκλείονται

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

• ΓΡΑΦΕΙΑ • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΠΟΘΗΚΕΣ • ΚΤΗΡΙΑ ΛΕΜΕ-

ΣΟΣ
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματο-
μεσιτικό γραφείο

  ΤΗΛ:25771188
www.vilanosproperties.com.cy

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 κεντρι-
κές 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 ενοικία-
ση 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟ, 
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ, ΕΓΚΩ-
ΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΩΝ. «FOX SMART ESTATE 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περι-
οχές 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 ενοικίαση διαμερίσματα 
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στού-
ντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ 
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, 
Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, 
Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτη-
ματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. 
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικία-
ση 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 διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα 
ενός, δυο, τριών υπνοδωματίων και στού-
ντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ 
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, 

Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισ-
σας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειού-
χο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κατοι-
κίας 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 για αγορά οικόπεδα στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και 
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγω-
γείο 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

AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 
488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-
ΤΑ ΕΝΟΣ ΔΥΟ, ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ Η ΜΗ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, 
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΤΙΣΣΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΩΝ. «FOX 
SMART ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ-
ΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», 
ΤΗΛ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1&2 ΚΑΙ 
ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. «FOX SMART 
ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 
800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς αγο-
ρά 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, Ακρό-
πολη, Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, 
Άγιοι Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκα-
βητός. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα 
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στού-
ντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 900 ευρώ στις 
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στρόβο-
λο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης 
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομε-
σιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και 
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγ-
γεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα και-
νούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις πε-
ριοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, 
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και 
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-

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

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

• 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 τίτ-
λοιδιοκτησίας

 Δόμηση 80%  • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000 
ΚΩΔ. STEL 504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛ-
ΜΕΚ 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 πεζόδρο-
μο, με τίτλο ιδιοκτησίας

 Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000 
ΚΩΔ. LAK702 

• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιο-
κτησίας

 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

Για πληροφορίες: A.Vassiliou@cyfieldgroup.com
sales@cyfieldgroup.com | 80005757, 22427230

https://cyfieldgroup.com/en/project-search/type/
land/country/619

Προκατασκευασμένα σπίτια
Στα Μέτρα σας 

Με τον Δικό Σας Σχεδιασμό, Στον Δικό Σας Χώρο, Για Τις Δικές Σας 

Ανάγκες. 

•  Μονάρια, Δυάρια Και Τριάρια Σπιτάκια 

•  Καφετέριες Μεταφερόμενες Και Street Food

Με Άριστα Υλικά ΑΑΑ και Οικονομικές Λύσεις Για Όλους

Για Πληροφορίες: 

96703544/99699887

A.P.T Metal Construction Ltd





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 θέρ-
μανση, 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 κτήριο κατοικιών με μηδενικές 
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση 
Α+) πωλείται οροφοδιαμέρισμα δ΄ορόφου 
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρ-
χιτεκτονικής 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 κρύ-
σταλλα, πατώματα από γρανιτοπλακάκια, 
θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμαν-
ση φυσικού αερίου με ατομικό λέβητα, 
εξωτερικό κέλυφος θερμοπρόσοψης 10 
cm, ηλεκτρικά ρολά και σίτες, σύστημα 
θυροτηλεόρασης, προεγκατάσταση συνα-
γερμού, ηλιακού συλλέκτη τριπλής ενέρ-
γειας, 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 εξώ-
στη. 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 πε-
ρισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
remax-ktiriodesign.gr/231711001-1275. 
Αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονικές μελέτες, 
ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώ-
ρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, 
έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, τοπο-
γραφικές μετρήσεις, σε συνεργασία με την 
KALLASarchitects.http://kallasarchitects.
gr, τιμή 230.000€ (231711001-1275). RE/
MAX Κτήριο Design, 2104914908

ΝΙΚΑΙΑ Ανω Νεάπολη, οροφοδιαμέρισμα 
70 τ.μ., 1ου, προσόψεως, διαμπερές, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘07, αυτόνομη θέρμαν-
ση, ηλιακός, τέντες, ενεργ. κλ. Γ, άριστη 
κατάσταση, κουφώματα: Αλουμινίου, χα-
ρακτηριστικά: 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 θέρ-
μανση, 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 κτήριο κατοικιών με μηδενικές 
ενεργειακές απώλειες  (ενεργειακή κλάση 
Α+), πωλείται μεζονέτα 5ου-6ου ορόφου 
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρ-
χιτεκτονικής αισθητικής, με απεριόριστη 
θέα, επιφάνειας 140τμ. Το α΄ επίπεδο 
αποτελείται από μεγάλο ενιαίο χώρο σα-
λόνι τραπεζαρίας κουζίνας, ένα υπνοδω-
μάτιο 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 

atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέ-
φωνο: 2610-620180 & 2610-226723 Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
το atrealestate.gr/26093, τιμή 37.000€ 
(26093). ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, 
2610620180.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, κα-
τασκευή ‘70, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, καλή 
κατάσταση, ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ). Δι-
αμέρισμα 52τμ., 1ου ορόφου, με 1 υ/δ, 
ανεξάρτητη κουζίνα, 1 μπάνιο. Διαθέτει 
κλιματισμό, ανελκυστήρα, πόρτα ασφα-
λείας και κεντρική θέρμανση πετρελαίου. 
Είναι κατασκευής του 1970 και έχει ανα-
καινιστεί πλήρως το 2018., τιμή 150.000€ 
(231101162-5). 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΑΘΗΝΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ διαμέρισμα 25 τ.μ., ισό-
γειο, κατασκευή ‘70, ενεργ. κλ. Ζ, καλή 
κατάσταση, χαρακτηριστικά: Φωτεινό, 
τιμή 290€ (e-agents1184566). Homelliers, 
6937390054

ΚΕΝΤΡΟ Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Θεσσα-
λονίκη 546 22, Ελλάδα, διαμέρισμα 70 τ.μ., 
1 επίπεδο, 2ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατα-
σκευή ‘60, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Υπό έκδοση, 
ιδανικό για φοιτητές, www.clockrealestate.
gr - Κωδικός ακινήτου 11699 - Ζήσης Χά-
ρης - 6978031032 - Θεσσαλονίκη, Κέντρο: 
Ενοικιάζεται ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
70τ.μ. πολυτελείας, προσόψεως στον 2ο 
όροφο με ασανσέρ με ατομική θέρμαν-
ση 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 ασφα-
λείας. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή οικογέ-
νειες 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 ανακαινι-
σμένο 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. Δια-
θέτει απεριόριστη θέα, κουφώματα αλου-
μινίου συρόμενα, πατώματα από πλακάκι 
και ξύλο, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζό-
μενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, πάρκινγκ, 
αποθήκη, τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, διπλά τζάμια, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, ανοιχτωσιά, εσωτερική σκά-
λα, μπαλκόνια 50 τ.μ. - Τιμή: 1.500 €, τιμή 
1.500€ (2056899). Geo-AKT Realty.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ διαμέρισμα 40 τ.μ., 1ου, προ-
σόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘10, μπάνιο, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
ενεργ. κλ. Γ, ιδανικό για φοιτητές, άριστη 
κατάσταση, Βρίσκεται σε ένα από τα κα-
λύτερα σημεία, πολύ κοντά στο κέντρο 
της πόλης (δίπλα στην Λ. Δωδώνης), δί-
πλα σε στάση αστικού για ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε 
σούπερ-μάρκετ, φούρνο, φαρμακείο, 
καφετέριες κ.α. Ιδανικό σπίτι για φοιτητές 
- φοιτήτριες. Διαθέσιμο από 1/3/2022. Με-
σιτικό Γραφείο Γη και Σπίτι. Περισσότερα 

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 - 
2651021857 - 6909081843 - 6946466300 
- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθεσή 
σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περιγρα-
φής του ακινήτου είναι σύμφωνες με τα 
στοιχεία που έχει δώσει ο εντολέας στο 
γραφείο μας. τιμή 300€ (N644). 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 42 τ.μ., 1ου, δι-
αμπερές, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή 
‘80, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ελεύθερο, 
ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανακαι-
νισμένο, ανακαίνιση ‘18, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα 42 τ. μ. 1 ου ορόφου στην 
περιοχή Καλλίπολη του Πειραιά. Είναι κα-
τασκευής του 1980 αλλά ανακαινισμένο 
το 2018 (μπάνιο - κουζίνα) και αποτελείται 
από 1 σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο και 
1 μπαλκόνι περιμετρικά.  Διαθέτει δάπε-
δα 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 τοποθε-
σία 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, κατα-
σκευή ‘93, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
ελεύθερη, ενεργ. κλ. Γ, ιδανική για φοιτη-
τές, Πάτρα, Πάτρα - Κέντρο: Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 34τ.μ. στον 3ο όροφο με 
ασανσέρ με αυτόνομη θέρμανση πετρε-
λαίου. 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 Τηλέ-
φωνο : 2610-620180 & 2610-226723.

ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, αυτόνο-
μη 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 κατα-
σκευασμένο το 1993 με ενεργειακή κλά-
ση 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, σκα-
λιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 τ.μ. 
απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα από-
σταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 460 
€ Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου Αικα-
τερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότερα ακί-
νητα μπορείτε να δείτε στο site μας www.
idealproperty.gr. IDEAL Property.

ΓΛΥΦΑΔΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 120 
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κα-
τασκευή ‘87, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη 
θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, τζάκι, 
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριό-
ριστη θέα, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. 
κλ. Β+, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘19, Πρό-
σθετα χαρακτηριστικά: φωτεινό, ηλιακός, 
μεγάλες βεράντες, εντοιχισμένες συσκευές, 
κουφώματα αλουμινίου, διπλά τζάμια, τύπος 
δαπέδων πλακάκι & ξύλο, νυχτερινό ρεύ-
μα, επιτρέπονται κατοικίδια, οικιστική ζώνη, 
προσανατολισμός νοτιοδυτικός, πρόσβαση: 
άσφαλτο, πλησίον θάλασσα (έως 500μ), 
πλησίον πλατεία (έως 100μ), πλησίον τράπε-
ζες (έως 200μ), πλησίον αγορά (έως 100μ). 
HK CAPITAL INVESTMENTS REAL ESTATE 
IK ΤΗΛ: 210 0108293, 6987221138, 698 
287 2320, τιμή 1.600€ (2937-M).

διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα 
από γρανιτοπλακάκια, θωρακισμένη πόρ-
τα, 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 προνομιού-
χο σημείο της πόλης ικανή να καλύψει τις 
ανάγκες μίας μοντέρνας οικογένειας. Ανα-
μένεται στα μέσα του 2023 . Κλείστε ρα-
ντεβού στα γραφεία μας και ανακαλύψτε 
την σήμερα.  Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε το remax-ktiriodesign.
gr/231711001-1276. Αναλαμβάνουμε 
αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις, ρυθ-
μίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργει-
ακών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων 
νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις, 
σε συνεργασία με την KALLASarchitects.
http://kallasarchitects.gr, τιμή 370.000€ 
(231711001-1276). RE/MAX Κτήριο 
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, μπά-
νιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς ασανσέρ, 
χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: καλή κα-
τάσταση, Μέσα μαζικής μεταφοράς: πλη-
σίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση πετρελαίου, κωδικός ακινήτου: 29838, 
www.realestateone.gr, τιμή 26.000€ (ID: 
29838). Real Estate One.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 2 επιπέδων, στη 
Ραφήνα Αττικής. Δίπλα στο πάρκο Καρα-
μανλή, 200m από την θάλασσα, 3’ από το 
λιμάνι, 20’ από το αεροδρόμιο. 140τ.μ.,3 
υπνοδωμάτια, 2 καθιστικά, βοηθητικοί 
χώροι, μπάνιο και wc. Σε συγκρότημα κα-
τοικιών κυκλαδίτικης τεχνοτροπιας. Έτος 
κατασκευής 1986.Με αυλές (μπροστά και 
πίσω) Αυτονομία θέρμανσης με λέβητα 
πετραιλαιου, ηλιακό θερμοσίφωνα, τζάκι, 
διπλά τζάμια, πάρκινγκ. 320.000 €

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 ΑΚΙΝΗ-
ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗ-
ΡΙΑΣΜΟΥ Ημ: 15/06/2022 https://www.
eauction.gr/Auction/Details/154982 Κω-
δικός Ακινήτου: 0218_GAL0122_54 Τιμή: 
90.000€ 20/1/2022 10:29 πμ, διαθέσι-
μο από Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, τιμή 
90.000€ (e-agents1298934). Retama Real 
Estate.

Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ μεζονέτα 150 τ.μ., ισό-
γεια, γωνιακή, 5 υ/δ, κατασκευή ‘12, 3 
μπάνια, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, 
ηλιακός, τέντες, θέα θάλασσα, ανοικτό 

πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. κλ. Β, άρι-
στη κατάσταση, Κωδικός ακινήτου: 1810 
- Παλλήνη Πευκοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 
συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. ισόγειο . 
Αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, 2 κουζί-
νες, 3 μπάνια . Είναι κατασκευασμένη το 
2012 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινί-
στηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση ατομι-
κή - πετρέλαιο, θέα σε θάλασσα, κουφώ-
ματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, 
πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντου-
λάπες, πάρκινγκ, αποθήκη 7 τ.μ., κήπο, 
τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, ηλεκτρικές 
συσκευές, τέντες, σίτες, διπλά τζάμια, ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ, playroom, δο-
ρυφορική κεραία, ανοιχτωσιά, εσωτερική 
σκάλα, μπαλκόνια 40 τ.μ. απόσταση από 
θάλασσα 750 μέτρα - Τιμή: 440.000 € Στο 
Πευκοχώρι, σε ένα από τα ποιο οργανωμέ-
να συγκροτήματα της περιοχής, βρίσκεται 
αυτή η πολυτελείς, γωνιακή μεζονέτα των 
150τ.μ. Αποτελείται από πέντε υπνοδωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, τρία μπάνια, μπαλκόνι 
και αίθριο με BBQ. Έχει απεριόριστη θέα 
και μεγάλο ατομικό κήπο. Το σπίτι διαθέ-
τει 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? λει-
τουργεί βάση της Ελληνικής και Ευρωπα-
ϊκής νομοθεσίας περί μεσιτείας σύμφωνα 
με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α. Τα 
χαρακτηριστικά των ακινήτων έχουν κατα-
χωρηθεί 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, Ελ-
λάδα, 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 Δια-
μέρισμα 55τ.μ. στον 3ο όροφο χωρίς θέρ-
μανση θερμοπομπού. Αποτελείται από 1 
υπνοδωμάτιο, 1 σαλονοκουζίνα και μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1974, βαμμένο 
και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με δι-
πλά 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 ερ-
γαζόμενους 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@

Πωλείται
Διαμέρισμα 75τ.μ Ιλίσια, Ζωγράφου 
με άριστο προσανατολισμό σε ήσυχη 
περιοχή κοντά σε Μέσα Μαζικής με-
ταφοράς και 5’ από το Μετρό στάση 
Μέγαρο Μουσικής 
•  1ος όροφος, γωνιακό, προσόψεως, 

φωτεινό, απεριόριστη θεά σε πάρκο 
•  3υ/δ, σαλόνι μικρό, κουζίνα ,μπά-

νιο 
•  πλήρως ανακαινισμένο, με εξο-

λοκλήρου αλλαγή ηλεκτρικών-υ-
δραυλικών εγκαταστάσεων

•  καινούργιες τέντες, air condition, 
πόρτα ασφαλείας, πλυντήριο πι-
άτων, ηλεκτρική κουζίνα, κουφώ-
ματα με 2πλα ενεργειακά τζάμια. 
Πλακάκια σε όλο το διαμέρισμα.

•  υποδοχή για φυσικό αέριο ή καυ-
στήρα πετρελαίου, ελάχιστα κοι-
νόχρηστα

ΤΙΜΗ: 165000 ΕΥΡΩ 
ΣΥΖΗΤΙΣΙΜΗ 

Τηλέφωνο:  6978012435 κ. Ελένη






