
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΤΟ PROPERTY SHOW

Η αυξημένη ζήτηση 
τα τελευταία δύο 
χρόνια συνεχίζει να 
οδηγεί την αγορά 
κατοικιών

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Η Αττική κατέχει 
τα σκήπτρα στα 
ακίνητα 

Σελ. 17

Απογειώθηκαν 
τα ενοίκια την 
τελευταία 6ετία 
στην Αττική

Σελ. 24

Πως επηρεάζουν 
το ευρωπαϊκό real 
estate οι αυξήσεις 
των επιτοκίων

Σελ. 25

ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι l ενοικιάσεις l πωλήσεις
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ΑΛΜΑ στην κατασκευή γραφείων αναμένεται να έχου-
με τα έτη 2024 – 205 με ταυτόχρονη αύξηση και της 
ζήτησης. Οι τιμές αναμένεται να έχουν ελαφρά αύξηση. 
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Δανός, μέχρι και το 

2025 αναμένονται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα 
των γραφείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περί-
οδο, μόνο στη Λευκωσία βρίσκονται υπό κατασκευή ή 
είναι κενά γραφεία έκτασης 70 000 τ.μ., ενώ στη διετία 

2024 – 2025 αναμένεται να προστεθούν άλλες 14000 
τ.μ.  Οι τιμές πώλησης και ενοικίασης γραφείων και κα-
ταστημάτων δεν αναμένεται να σημειώσουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις.                                                Σελ. 813

Κατεβάζουν 
ταχύτητα 
οι κατασκευές 
ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ταχύτητα οι κατασκευές, 
αφού όπως δείχνουν τα στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας, μείωση 5,4% παρουσίασε 
σε ετήσια βάση ο αριθμός των αδειών που εκ-
δόθηκαν από τον Γενάρη μέχρι και τον Νιόβρη 
του 2022. 

Σελ. 3

Τα ακίνητα η επόμενη απειλή 
για την παγκόσμια οικονομία 

Σελ. 7

• Στην Κύπρο η πιο χαμηλή 
επιβάρυνση στο κόστος 
στέγασης στην ύπαιθρο

• ΣΕΚ: Ανέβασε ταχύτητα η 
αγορά ακινήτων 

Σελ. 10

Νέα δεδομένα για το 
κυκλοφοριακό της Λευκωσίας

Σελ. 11

PwC Κύπρου: Μεγαλύτερη 
ζήτηση έχουν τα 
διαμερίσματα

Σελ. 12

• Πόσο ανθεκτικά είναι           
τα κτήρια στην Κύπρο;

• Συνολικά 33 εκ. ευρώ           
θα στοιχίσει στο κράτος       
το πολεοδομικό σκάνδαλο 
στο Πισσούρι 

Σελ. 14

Θα δεσμεύεται η περιουσία 
όσων οφείλουν κοινόχρηστα

Σελ. 16

Σημαντικές 
επενδύσεις 
σε γραφεία 
μέχρι το 2025 

Σελ. 5

ΩΘΗΣΗ στις πωλήσεις ακινήτων δί-
νουν οι αλλοδαποί, αφού από τις 1091 
πωλήσεις του περασμένου Γενάρη, το 
54% ή 594 ακίνητα πωλήθηκαν σε αλ-
λοδαπούς. 
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι 

από τις 594 πωλήσεις σε αλλοδαπούς, 
οι 444 ή ποσοστό 75% έγιναν σε αγο-
ραστές εκτός ΕΕ και οι 150 ή ποσο-
στό 25% σε αγοραστές εντός ΕΕ. 
Σε παγκύπρια βάση είχαμε αύξη-
ση 28% στις πωλήσεις ακινήτων τον 

περασμένο Γενάρη, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2023. 
Σε όλες τις επαρχίες είχαμε αύξηση 
με εξαίρεση τη Λευκωσία, που είχαμε 
μείωση 7%. 

Σελ. 8

Ώθηση στον τομέα των ακινήτων 
δίνουν οι αλλοδαποί 

TON ΓΕΝΑΡΗ ΕΙΧΑΝ ΜΕΡΙΔΙΟ 54% ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ASK WIRE INDEX ΠΑΎΛΟΣ ΛΟΐΖΟΎ

Σελ. 4Σελ. 4

Μεγάλη αύξηση 
στις τιμές αγοράς 
και ενοικίασης 
διαμερισμάτων 

ΔΑΝΟΣ   ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 84000 Τ.Μ.

Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε!

Οι μεγαλύτερες
κατασκευαστικές εταιρείες 
της Κύπρου παρουσιάζουν 

τις προτάσεις τους
στην αγορά



2ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

   

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

ΑΚΡΩΣ αποκαλυπτικά είναι τα στοι-
χεία της εταιρείας Δανός, που δημο-
σιεύουμε στην παρούσα έκδοση και 
αφορούν τις επενδύσεις σε γραφεία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επόμενα 
χρόνια, θα έχουμε σημαντικές επεν-
δύσεις σε γραφεία. Μέχρι και το 2025 
θα έχουμε μόνο στη Λευκωσία διαθέ-
σιμα 84000 τ.μ. 
Σημαντικά είναι και τα στοιχεία για 
τις πωλήσεις ακινήτων που συνεχί-
ζουν την ανοδική πορεία του 2022. 
Παγκύπρια αύξηση τον περασμένο 
Γενάρη έφτασε το 28% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 
Αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό το ότι 
ώθηση στον τομέα των πωλήσεων 
ακινήτων δίνουν οι αλλοδαποί. Τον 
Γενάρη το μερίδιο τους ανήλθε στο 
54% του συνόλου των πωλήσεων. 
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.6

Μέτρα τώρα για αντιμετώπιση των σεισμών. 
Άρθρο του  Θ. Πολυβίου
Σελ. 7

Τα ακίνητα η επόμενη απειλή για την παγκόσμια 
οικονομία. 
Σελ. 9

• Α. Καουρής: Σταθερή η πορεία ακινήτων, 
παρά τη διεθνή κρίση. 

• Ο χαιρετισμός του ΚΕΒΕ από τον κ. Πετσίδη. 
 Πολλοί αλεξιπτωτιστές παρουσιάζονται ως 

κτηματομεσίτες. 
• Συγχαρητήρια ΣΚΕΚ στον νέο Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας.
Σελ. 10 

• Στην Κύπρο η πιο χαμηλή επιβάρυνση στο 
κόστος στέγασης στην ύπαιθρο. 

• Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών: 
Ανέβασε ταχύτητα το 2ο εξάμηνο του 2022 η 
αγορά ακινήτων.

Σελ. 11

• Κατασκευή νέων δρόμων και αξιοποίηση της 

τεχνολογίας το 2023. 
 Νέα δεδομένα για το κυκλοφοριακό της 

Λευκωσίας. 
• Νέο στεγαστικό σχέδιο για την περιτειχισμένη 

Λευκωσία. 
Σελ. 12

• Ρεκόρ ακρίβειας 37 χρόνων στα 
κατασκευαστικά υλικά.

• PwC Κύπρου: Νέα έκδοση για τον τομέα 
ακινήτων και ανάπτυξης γης.

 Μεγάλη ζήτηση έχουν τα διαμερίσματα. 
Σελ. 14

• Συνολικά 33 εκ. ευρώ θα στοιχίσει στο κράτος 
το πολεοδομικό σκάνδαλο στο Πισσούρι. 

• Επανέρχονται οι ανησυχίες μετά τον φονικό 
σεισμό σε Τουρκία και Συρία.

 Πόσο ανθεκτικά είναι τα κτήρια στην Κύπρο; 
Σελ. 16

• Σχετικές προτάσεις βρίσκονται ενώπιον της 
Βουλής.

 Θα δεσμεύεται η περιουσία όσων οφείλουν 
κοινόχρηστα. 

Σελ. 18

• Παραδεκτό έφεσης κατά αθωωτικής 
απόφασης. Άρθρο του Γ. Κουκούνη.

• Πολεοδομικές ζώνες, ιδιωτικά οφέλη και 
δημόσια διοίκηση. Άρθρο του Γλ. Κων/δη

Σελ. 19

• Γραφειακοί χώροι και ποιότητα. Άρθρο του 
Αντ. Λοΐζου

• Σκέφτεστε να επενδύσετε στα ακίνητα; Μην 
το κάνετε. Άρθρο του Π. Λοΐζου

Σελ. 20

• Καταγγελία Γ. Ελεγκτή για υπαλλήλους της 
Πολεοδομίας.

 Σκάνδαλο διαστάσεων με πολεοδομικές. 
• Χωρίς τίτλο οικίες που έκτισαν σε χαλίτικη γη. 
 Πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στις ελεύθερες 

περιοχές.
Σελ. 21

• Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές 
των ενοικίων.

• 43 000 αγοραστές θα πληρώσουν αναδρομικά 
το τέλος 0,4%. 

• Προτάσεις ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με 

Ιταλούς. 
 Σημαντικές αλλαγές για επίλυση του 

κυκλοφοριακού στο κέντρο της Λεμεσού. 
Σελ. 25

• Ηνωμένη Βασίλειο: Την πιο μικρή αύξηση τριών 
ετών έκαναν οι τιμές κατοικιών.

• Πως επηρεάζουν το ευρωπαϊκό real estate οι 
αυξήσεις των επιτοκίων.

• Ισπανία: Άδεια χωριά προς πώληση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22

• Τον Μάρτιο ξεκινούν τα δάνεια σε νέους για 
πρώτη κατοικία. 

• Θωρακισμένη είναι η ελληνική αγορά κατοικίας.
 Επιτόκια και πληθωρισμός θα φρενάρουν το 

ράλι των τιμών. 
Σελ. 23

• Αυξημένη 25% η δόση για στεγαστικά δάνεια σε 
4 μήνες. 

Σελ. 24

• Απογειώθηκαν τα ενοίκια την τελευταία 6ετία 
στην Αττική. 

χρηστικά ιστορίες ρετρό

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

3 • Προστατεύουν τουλάχιστον 7000 
δανειολήπτες.

 Τέσσερα ειδικά σχέδια για προστασία 
της πρώτης κατοικίας. 4 • Κατεβάζουν ταχύτητα οι κατασκευές.

• Ask Wire Index Q4 2022: Σημαντική 
αύξηση στις τιμές αγοράς και ενοικίασης 
διαμερισμάτων.  

Σημαντικές 
επενδύσεις 
σε γραφεία 

Το Κάστρο των Πατησίων! Όλη η ιστορία 
του μοναδικού Νεογοτθικού κτηρίου
ΣΕ ΕΝΑ από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, την άλλοτε 
αρχοντική και σήμερα στην επικαιρότητα μονίμως για δυσά-
ρεστους λόγους, Πλατεία Αμερικής, υπάρχει ένα κτήριο που 
ξαφνιάζει. Στον αριθμό 54 της οδού Θήρας, ανάμεσα σε πο-
λυκατοικίες και απέναντι σε ένα μοντέρνο δημόσιο σχολείο, 
το τελευταίο που θα περίμενε 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 Αθηνών.
Εκεί εγκαταστάθηκε η αστική τάξη, σε μονοκατοικίες με κή-
πους, από τις οποίες ελάχιστες δυστυχώς έχουν διασωθεί. 
΄Οπως αναφέρει στην έκθεσή της η εισηγήτρια του ΥΠΕΧΩΔΕ 
κυρία Ιωάννα Σωτηρίου για το συγκεκριμένο ακίνητο, πρόκει-
ται για ένα από τα σπάνια δείγματα εφαρμογής του νεογοτ-
θισμού 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 επο-
χή του αποτελούσε πρότυπο « βίλας εξοχής». Ο νεογοτθισμός 
εκφράζεται εύγλωττα με την φρουριακού τύπου αρχιτεκτο-
νική του, που χρησιμοποιεί με μέτρο στοιχεία του ανάλογου 
λεξιλογίου, όπως τα στηθαία τύπου επάλξεων, τα οξυκόρυφα 
τόξα των ανοιγμάτων, οι ιδιότυποι πεσσοί του κεντρικού πρό-
πυλου, οι ρόδακες, τα εμβλήματα κλπ.
Ταυτόχρονα όμως το κτήριο διαρθρώνεται άψογα με βάση 
επιτηδευμένους κανόνες του νεοκλασικού λεξιλογίου, έχο-
ντας τριμερή διάρθρωση με κεντρική μορφολογική ενότητα, 
διαβάθμιση της διακόσμησης, μέτρο και ρυθμό με την επανά-
ληψη στοιχείων σε άλλη κλίμακα, κορνίζες ανοιγμάτων, ταινία 
στέψης κλπ. Σήμερα, παρόλο που περιβάλλεται ασφυκτικά 
από πανύψηλες, ακαλαίσθητες πολυκατοικίες, αποτελεί μιαν 
όαση αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας και φυσικού τοπίου, δηλα-
δή ένα τοπόσημο (landmark). Πολεμίστρες, λοιπόν, οικόσημα, 
δυο πανύψηλοι κάκτοι που δεσπόζουν στην είσοδο, αλλά και 
η ολοφάνερη εγκατάλειψη δίνουν τροφή στη φαντασία κάθε 

περαστικού, που έχει τη δική του εκδοχή για το μοναδικό αυτό 
κτήριο. Κάποιοι μάλιστα κάνουν σχετικές αναρτήσεις στο 
internet.
Κάστρο, ή μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα, σίγουρα αποτελεί 
μια ανάσα ρομαντισμού και παράδοσης στα πραγματικά δύ-
σκολα θέματα της πολύπαθης αυτής περιοχής. Κάπου κάνει 
τα όποια προβλήματα να φαντάζουν παροδικά και όχι άλυτα! 
Εξ άλλου η ομορφιά μπορεί να δράσει κατευναστικά στα πάθη 
και τη μελαγχολία των ανθρώπων, παλαιών και νέων κατοίκων. 
Κτισμένο το 1914, ιδιοκτησία της αρχοντικής κεφαλονίτικης 
οικογένειας Τυπάλδου (Tipaldus) της Χρυσής Βίβλου με ρίζες 
από τη Νάπολη της Ιταλίας, ακατοίκητο από το 1993, χαρα-
κτηρισμένο διατηρητέο το 2008, έχει αντέξει σεισμούς, καιρι-
κά φαινόμενα, αλλά και ανθρώπινες εισβολές. Σε πείσμα όλων 
αυτών, ο Πύργος στέκει όρθιος και περήφανος. Θα μπορού-
σε να αναπαλαιωθεί και να αξιοποιηθεί ώστε να αποτελέσει 
ένα φάρο αισιοδοξίας και ένα μήνυμα ότι το όνειρο παραμένει 
ζωντανό και το κέντρο της Αθήνας ούτε γκετοποιείται ούτε 
ερημώνεται!
Πηγή: www.lifo.gr

Το αρχοντικό βρίσκεται σε 
κεντρικό σημείο της Αθήνας
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

Τέσσερα ειδικά σχέδια για προστασία της πρώτης κατοικίας 
ΔΙΕΞΟΔΟ για 7000 και πλέον δανειολήπτες προ-
σφέροντας λύσεις και προστατεύοντας την πρώ-
τη κατοικία, παρέχουν τέσσερα ειδικά σχέδια για 
την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων. 
Όπως είναι ήδη γνωστό το πρώτο σχέδιο το 
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης» μπήκε σε εφαρμογή με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Δικαιούχοι για ένταξη στο σχέδιο είναι: 
• Λήπτες κοινωνικών παροχών  οι οποίοι είχαν μη  

εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021, και 
τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 
31/12/2022, με εξασφάλιση την κύρια κατοικία 
αγοραίας αξίας μέχρι €250.000, καθώς και

• Όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι 
οποίοι αξιολογήθηκαν ή θα αξιολογηθούν ως 
επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι με αγοραία αξία 
κύριας κατοικίας μέχρι €350.000.

To Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι «το 
Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Σχέδιο, υπό 
την αίρεση τυχόν τελικών τροποποιήσεων που θα 
απαιτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και 
προσθέτει ότι «στο πλαίσιο της διαδικασίας προ 
κοινοποίησης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη δι-
αβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις παραμέ-
τρους του Σχεδίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητά του με τους κοινοτικούς κανόνες 
των κρατικών ενισχύσεων». 
«Μετά τη λήψη έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το Υπουργείο Οικονομικών θα απευ-
θύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.  Η συμμετοχή 
όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων και εταιρειών 
εξαγοράς πιστώσεων θα συνεισφέρει στην επιτυ-
χία του Σχεδίου εφόσον έτσι δεν θα αποκλείεται 
κανένας δυνητικός δικαιούχος και θα αποτελεί 
έμπρακτη ένδειξη της εταιρικής κοινωνικής τους 
ευθύνης», τονίζει το Υπουργείο Οικονομικών. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Οικο-
νομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, δήλωσε ότι οι 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (ΕΕΠ) που αγορά-
ζουν ΜΕΔ από τράπεζα που συμμετέχει στο σχέ-
διο «Εστία» είναι υποχρεωμένες να προβούν σε 
όλες τις δέουσες ενέργειες εξαγοράς πιστώσεων 
να προχωρήσουν άμεσα στη διεκπεραίωση εργα-
σιών που αφορούν αιτήσεις στο σχέδιο «Εστία», 

19366 Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 651m2 με Σ/Δ 90% 

Τιμή Πωλήσεως €490,000.

2  Εμπορικό Οικόπεδο στον Άγιο Αθανάσιο στην Λεμεσό 732 τμ 

Τιμή Πωλήσεως €730,000.

11332 Οικόπεδο στον Άγιο Αθανάσιο στην Λεμεσό 1226m2 με Σ/Δ 

80% Τιμή Πωλήσεως €650,000.

19504 Οικόπεδο στήν Μέσα Γειτονειά στην Λεμεσό 502 τμ με Σ/Δ 120% 

Τιμή Πωλήσεως €450,000.

18469 Οικόπεδο στον  Άγιο Αθανάσιο εμβαδό 683 τμ με Σ/Δ 100% 

Τιμή Πωλήσεως 840.000.

13541 Οικόπεδο στον Άγιο Αθανάσιο με Σ/Δ 80% εμβαδού 537 τμ Τιμή 

Πωλήσεως 380.000.

12567 Οικιστικό τεμάχιο στον Άγιο Αθανάσιο με Σ/Δ 90% εμβαδού 

2007 τμ Τιμή Πωλήσεως 850.000.

9525 Οικόπεδο στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας με  Σ/Δ 80% 

εμβαδού 525 τμ Τιμή Πωλήσεως 700.000.

4069 Οικιστικό τεμάχιο στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας με  Σ/Δ 

80% εμβαδού 3659 τμ Τιμή Πωλήσεως 2,200.000.

14169 Δύο οικόπεδα,  αγίου Γεωργίου (Φραγκ) συνολικού εμβαδού 

1360 τμ με Σ/Δ 80%  Τιμή Πωλήσεως 2,100.000

13120 Δύο οικόπεδα στον  Άγιο Γεωργίου (Φραγκ) συνολικού εμβαδού 

1109 τμ με Σ/Δ 80 % Τιμή Πωλήσεως 2,500.000.

18943 Οικόπεδο στο Αγίο Αθανάσιο (ΠΑΝΘΕΑ)  674 τμ με Σ/Δ 90%   

€350,000

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 €700,000

1755 οικόπεδο στό Ποταμό Γερμασόγειας (ΠΑΡΟΔΟ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 

ΚΡΑΝΟΎ)  590 τμ με Σ/Δ 80%    €790,000 (όχι φπα)

4258 - Οικόπεδο στην Αγία Ζώνη Κέντρο Λεμεσού 782m2 με Σ/Δ 140% 

Τιμή Πωλήσεως €1.750.000.

πάντοτε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ο αρμόδιος 
φορέας του σχεδίου προς αποφυγή περαιτέρω 
ταλαιπωρίας των δανειοληπτών. 

Σχέδιο «ΟΙΚΙΑ»
Το σχέδιο «ΟΙΚΙΑ» είναι συμπληρωματικό σχέδιο 
του «Εστία» για περιπτώσεις με ιδιαιτερότητες 
που δεν ήταν επιλέξιμες (π.χ. Στεγαστικό Σχέδιο 
Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήμα-
τα, ανέγερσης κατοικίας σε τ/κ γη). Σύμφωνα με 
στοιχεία που περιέχονται στην παρουσίαση του 
απολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, έχει 
υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων, πέ-
ραν του 60% των δυνητικών αιτητών, με 1,223 αι-
τήσεις, που αναλογούν σε δάνεια ύψους περίπου 

€115 εκατ. Οι αξιολογήσεις είναι υπό εξέλιξη μέχρι 
τον Απρίλιο του 2023. 

Σχέδιο «Εστία» 
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο σχέδιο «Εστία» ανήλ-
θαν στις 6.400 αιτήσεις, εκ των οποίων γύρω 
στο 30% παρέμεινε ημιτελώς συμπληρωμένο. Η 
μη ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης 
αποδίδεται σε κατάχρηση του σχεδίου με σκοπό 
ο αιτητής να κερδίσει χρόνο και στην απροθυμία 
αποκάλυψης εισοδηματικών και περιουσιακών 
στοιχείων. Εγκρίθηκαν περίπου 1.150 αιτήσεις 
που αντιστοιχούν σε ΜΕΧ ύψους περίπου €270 
εκατ. Ο σημαντικότερος λόγος απόρριψης ήταν 
η υπέρβαση εισοδηματικών και περιουσιακών κρι-
τηρίων, καταδεικνύοντας δυνατότητα διακανονι-
σμού του δανείου, και άρα αφορούσαν περιπτώ-
σεις που ήταν εκτός της περιμέτρου προστασίας 
της οποίας στόχευε το σχέδιο. 
Άλλες 948 περιπτώσεις απορρίφθηκαν για οικο-
νομικούς λόγους και θα ενταχθούν στο σχέδιο 
«Ενοίκιο έναντι Δόσης». 

Φορέας
Τέλος, υπάρχει και το σχέδιο διαχείρισης τερμα-
τισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του 
Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 
Έχουν υποβληθεί συνολικά 2.540 αιτήσεις, που 
αντιστοιχούν σε υπόλοιπο περίπου 65 εκατ. (42% 
του υπολοίπου δανείων και >50% του δυνητικού 
αριθμού δανείων).
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ΗASK WIRE, συνδυάζοντας την τε-
χνογνωσία ακινήτων με την τεχνο-
λογία, δημοσίευσε τα ευρήματα του 
Ask WiRE Index για το 4ο τρίμηνο του 

2022, σε σχέση με τις τιμές πώλησης και ενοικί-
ασης των ακινήτων. Ο Δείκτης της Ask WiRE κα-
λύπτει όλες τις περιοχές και τους κύριους τύπους 
ακινήτων, με αξίες από το 4ο τρίμηνο του 2009 
μέχρι σήμερα. Σε ετήσια βάση, οι τιμές πώλησης 
των ακινήτων, παγκύπρια, αυξήθηκαν κατά 9.9% 
για τα διαμερίσματα, 1% για τις κατοικίες, 0.3% 
για τα γραφεία, 4.7% για τα παραθεριστικά 
διαμερίσματα και 0.9% για τις εξοχι-
κές κατοικίες. Στον αντίποδα οι 
τιμές μειώθηκαν κατά 1.4% 
για τα εμπορικά ακίνητα και 
3.7% για τις αποθήκες. Η 
Λευκωσία ξεχωρίζει από 
τις Επαρχίες, καθώς οι τι-
μές πώλησης των διαμε-
ρισμάτων συνεχίζουν να 
αυξάνονται από το 2021 
(2.5% το 4ο τρίμηνο του 
2022). Σε τριμηνιαία βάση, 
το 4ο τρίμηνο του 2022, 
οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν 
κατά 1.6% για τα διαμερίσματα, 
0.1% για τις κατοικίες, 0.4% για τα 
γραφεία ενώ παρέμειναν σταθερές για τα 
εμπορικά ακίνητα και τις αποθήκες. Όσον αφορά 
τα εξοχικά διαμερίσματα και τις εξοχικές κατοικί-
ες, οι τιμές πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1.9% και 
0.4%, αντίστοιχα. 
Το 2022 οι τιμές των ενοικίων, Παγκύπρια, αυξή-
θηκαν κατά 18.2% για τα διαμερίσματα, 11.6% 
για τα σπίτια, 0.9% για τα εμπορικά, 6.3% για 
γραφεία, 16.9% για τα εξοχικά διαμερίσματα και 
12.8% για τις εξοχικές κατοικίες, ενώ μειώθηκαν 
κατά -0.4% για τις αποθήκες. Η Πάφος ξεχωρίζει 
από τις επαρχίες, καθώς το ενοίκιο εξοχικών δια-
μερισμάτων και εξοχικών κατοικιών παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση για άλλο ένα τρίμηνο (αύξηση 

5.0% και 11.8% το 4ο τρίμηνο του 2022).
Σε τριμηνιαία βάση, το 4ο τρίμηνο του 2022, οι 
τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 2.7% για τα 
διαμερίσματα, 1.1% για τις κατοικίες, 1.7% για τα 
εμπορικά, 0.8% για τα γραφεία ενώ παρέμειναν 
σταθερές για τις αποθήκες. Όσον αφορά τα εξο-
χικά διαμερίσματα και τις εξοχικές κατοικίες, οι 
αξίες ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 3.6% και 5.9%, 
αντίστοιχα. 
Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ask WiRE, σχολίασε ότι «οι πληθυσμιακές ροές 

λόγω μετανάστευσης κατά τη διάρκεια 
του 2022 και η αυξημένη ζήτηση 

τα τελευταία δύο χρόνια συνε-
χίζει να οδηγεί την αγορά κα-

τοικιών. Με τον πληθωρισμό 
να διαβρώνει τα διαθέσιμα 
εισοδήματα και τα επιτόκια 
να αυξάνονται, παρατηρή-
σαμε επιβράδυνση της ζή-
τησης το δεύτερο εξάμηνο 

του έτους και σταθεροποίηση 
των τιμών στη Λευκωσία και τη 

Λεμεσό. Αναμένουμε ότι οι τιμές 
των εμπορικών ακινήτων θα τεθούν 

υπό πίεση, καθώς εναλλακτικές επενδυτι-
κές επιλογές προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις 
προσαρμοσμένες στα ρίσκα της περιόδου. Για το 
2023, αναμένουμε ότι οι τιμές των οικιστικών ακι-
νήτων θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα-
θερές, αν και με επιβράδυνση της ζήτησης και 
μικρότερο όγκο συναλλαγών, ενώ τα εμπορικά 
ακίνητα θα αντιμετωπίσουν διάφορες προκλή-
σεις, με τη ζήτηση των επενδυτών να παραμένει 
σχετικά χαμηλή».
Για αναλυτικότερα στοιχεία για την αξία των πω-
λήσεων και των ενοικιάσεων ανά περιοχή, επισκε-
φθείτε τη διεύθυνση https://www.wire-fs.com/
category/data-analytics/ 

Ask WiRE Index Q4 2022: Σημαντική αύξηση
στις τιμές αγοράς και ενοικίασης διαμερισμάτων   

Κατεβάζουν ταχύτητα οι κατασκευές
ΜΕΙΩΣΗ 5,4% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο αριθμός αδειών 
που εκδόθηκαν στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμ-
βρίου του 2022, με την συνολική αξία των αδειών να σημειώνει 
μικρή άνοδο 1,2%, αντανακλώντας την αύξηση του κατασκευ-
αστικού κόστους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε 
η Στατιστική Υπηρεσία, οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν το 
εντεκάμηνο του 2022 υποχώρησαν στις 6.986 σε σύγκριση με 
7.386 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι άδειες για οικιστικά κτήρια μειώθηκαν κατά 8% την περίοδο 
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 και υποχώρησαν 4.767 την περίο-
δο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου σε σύγκριση με 5.180 την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, ενώ οι άδειες για μη οικιστικά κτήρια κατέγρα-
ψαν ετήσια μείωση 5,1%, υποχώρησαν στις 1.088 σε σύγκριση 
με 1.146 και η διαίρεση οικοπέδων παρουσίασε πτώση 3,8% σε 
ετήσια βάση.
Αντίθετα τα έργα πολιτικού μηχανικού την περίοδο Ιανουαρί-
ου – Νοεμβρίου αυξήθηκαν κατά 13,9% σε ετήσια βάση, με τις 
άδειες να ανέρχονται σε 475 έναντι 417, ενώ σημαντική αύξηση 
σε ποσοστό 22,4% παρουσίασε η κατασκευή δρόμων.
Ο συνολικός αριθμός των οικιστικών μονάδων το εντεκάμηνο 
του 2022 υποχώρησε κατά 5,1% σε ετήσια βάση, υποχωρώ-
ντας στις 8.979 έναντι 9.466 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 
Αντίστοιχη ετήσια μείωση 5,1% παρουσίασε και το συνολικό 
εμβαδόν των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο 
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2022. Η συνολική αξία των αδει-
ών οικοδομής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 δια-
μορφώθηκε στα €2,28 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 
1,2% σε σύγκριση με €2,25 δισ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ανά επαρχία, στη Λευκωσία ο αριθμός των αδειών οικοδομής 
στη Λευκωσία μειώθηκε σε 2.561 το ενκτεκάμηνο του 2022 σε 
σύγκριση με 2.730 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στη Λεμεσό 

• Μικρή άνοδος 
στις τιμές αγοράς 

σπιτιών   
•  Οι τιμές πώλησης 

διαμερισμάτων συνεχίζουν να 
αυξάνονται από το 2021 

στη Λευκωσία

Τριμηνιαία ποσοστιαία διαφοροποίηση τιμών παγκύπρια (Q3 2022 με Q4 2022)
Είδος ακινήτου Τιμή Πώλησης Τιμή Ενοικίασης
Διαμερίσματα 1.9% 2.7%
Σπίτια 0.1% 1.1%
Εμπορικά 0.0% 1.7%
Αποθήκες 0.0% 0.0%
Γραφειακοί χώροι 0.4% 0.8%
Παραθεριστικά διαμερίσματα 1.9% 3.6%
Παραθεριστικά σπίτια 0.3% 5.9%
Ανάλυση: Ask WiRE

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές των ακινήτων (Q4 2021 με Q4 2022)
Είδος ακινήτου Τιμή Πώλησης Τιμή Ενοικίασης
Διαμερίσματα 9.9% 18.2%
Σπίτια 1.0% 11.6%
Εμπορικά -1.4% 0.9%
Αποθήκες -3.7% -0.4%
Γραφειακοί χώροι 0.3% 6.3%
Παραθεριστικά διαμερίσματα 4.7% 16.9%
Παραθεριστικά σπίτια 0.9% 12.8%

οι άδειες οικοδομής ανήλθαν σε 2.003 σε σύγκριση με 2.049, 
στη Λάρνακα οι άδειες οικοδομής ανήλθαν σε 1.093 σε σύγκριση 
με 1.172, ενώ στην Πάφο ο συνολικός αριθμός αδειών μειώθηκε 
στις 956 σε σύγκριση με 1,113. Η μόνη επαρχία όπου ο αριθμός 
των αδειών παρουσίασε αύξηση ήταν η ελεύθερη περιοχή Αμμο-
χώστου με 373 έναντι 322 την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 
2021. Εξάλλου, ο αριθμός των αδειών οικοδομής τον Νοέμβριο, 
ανήλθε στις 639. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα 
€224,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 199,4 χιλιάδες 
τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανε-
γερθούν 820 οικιστικές μονάδες.
Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλο-
ντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό  τομέα.

Μείωση 
5.4% 

στις άδειες 
οικοδομής
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Με τον Θέμη Πολυβίου
στο στόχο

ΤΟΥΣ τελευταίους μήνες ολοένα και συχνότεροι σεισμοί δημιουργούν 
ανησυχίες στην ιδιαίτερή μας πατρίδα και στην γύρω περιοχή.
Με εξαίρεση τους σεισμούς στην Τουρκία και Συρία στις 6 του Φλεβά-
ρη, όπου είχαμε βιβλικές καταστροφές με χιλιάδες νεκρούς, στις άλλες 
περιπτώσεις, ευτυχώς, δεν υπήρξαν καταστροφές και θύματα.  Ο λόγος 
είναι γιατί εκδηλώθηκαν σε μεγάλη απόσταση από την ξηρά και σε μεγάλο 
εστιακό βάθος. Ανεξαρτήτως αυτού, η συχνότητα των σεισμών και το γε-
γονός ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, πρέπει να μας 
προβληματίσει σοβαρά.
Εκείνο που σίγουρα έρχεται στο προσκήνιο είναι το θέμα της ανθεκτικότη-
τας των κτηρίων και των άλλων έργων στην πατρίδα μας, γιατί, δυστυχώς, 
αν και στο παρελθόν είχε συζητηθεί το θέμα, μετά όλοι επαναπαύθηκαν 
και, δυστυχώς, δεν προχώρησαν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων. 
Όταν από προβληματικά κτήρια πέφτουν μπαλκόνια και τραυματίζουν κό-
σμο φανταστήκατε τι θα γίνει με έναν σεισμό, με επίκεντρο την πατρίδα 
μας; Η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα επιβάλλει την άμεση λήψη μέ-
τρων.  Είναι απαραίτητη η σεισμική θωράκιση των οικοδομών, αφού όπως 
χαρακτηριστικά τονίζουν και πολλοί ειδικοί, η έλλειψη συντήρησης σε έργα 
πολιτικού μηχανικού δημιουργεί κατασκευαστικά προβλήματα και τα κτή-
ρια είναι τρωτά στα σεισμικά φορτία.
Το κράτος έχει ευθύνη, έχει καθήκον να προχωρήσει στη λήψη μέτρων με 
τακτική Επιθεώρηση τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα δημόσια κτήρια.

Μέτρα τώρα για αντιμετώπιση των σεισμών
Όπως είναι γνωστό, πολλές πολυκατοικίες και γενικά κτήρια έχουν κατα-
σκευαστεί πριν από την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κώδικα 
ώστε να είναι υποχρεωτική η επίβλεψη.
Επιβάλλεται, με αυτά τα δεδομένα, η σεισμική αναβάθμιση όλων των κτη-
ρίων και κυρίως των σχολείων, των νοσοκομείων, των χώρων ψυχαγωγίας, 
των εκκλησιών κ.α., που δεν έχουν αντισεισμική προστασία.
Για παράδειγμα, η αξιοποίηση του σχεδίου Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω, 
στα ιδιωτικά κτήρια, μπορεί να συμβαδίσει, μαζί με τη βασική αντισεισμική 
αναβάθμιση των γηραιότερων οικοδομών. Όλα αυτά τα μέτρα, καθώς και 
άλλα πολλά, μπορούν να αξιοποιηθούν από το κράτος, με στόχο τη θω-
ράκιση του οικοδομικού αποθέματος της πατρίδας μας. Θεωρούμε, δικαι-
ολογημένες τις ανησυχίες που εκφράζει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
αναφορικά με τη στατική επάρκεια κυρίως των παλιών οικοδομών στην 
Κύπρο. Δικαιολογημένα υποδεικνύουν, λοιπόν, οι πολιτικοί μηχανικοί, ότι 
πολλά κτήρια έχουν σχεδιαστεί και  κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του 
Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού του 1994.
Απόλυτο δίκαιο έχουν, επίσης, και στη θέση τους για την αναγκαιότητα 
νομοθετικής ρύθμισης της «Τακτικής Επιθεώρησης Κτηρίων» και την έκ-
δοση σχετικού πιστοποιητικού, ως μέτρου πρόληψης για αποφυγή κατα-
στροφικών συμβάντων. Φυσικά αυτό πρέπει να γίνεται με έλεγχο σ’ ό,τι 
αφορά τις χρεώσεις που θα απαιτούνται για έναν τέτοιο έλεγχο, γιατί στην 
αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα με αισχροκέρ-

δεια και εκμετάλλευση.
Η πραγματικότητα είναι μία.  Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή 
και στο παρελθόν είχαμε πολλούς και μάλιστα καταστροφικούς σεισμούς. 
Για παράδειγμα, μόνο στην Επαρχία Πάφου το 2022, καταγράφηκαν πέντε 
περιπτώσεις σεισμικής δραστηριότητας που έγιναν ιδιαιτέρως αντιληπτές 
από τους πολίτες.  Σημαντικότερη εξ αυτών ήταν η σεισμική δραστηριό-
τητα της 11ης Ιανουαρίου 2022 με επίκεντρο το Στρουμπί, που ήταν και 
η μοναδική κατά την οποία καταγράφηκαν ζημιές, έστω και όχι ιδιαίτερα 
σοβαρές. Σεισμοί που προκάλεσαν ανησυχία καταγράφηκαν επίσης στις 
5 Ιανουαρίου, με επίκεντρο την περιοχή Χρυσοχούς, στις 19 Νοεμβρίου, 
με επίκεντρο τα όρια με την Επαρχία Λεμεσού, στις 24 του ίδιου μήνα με 
επίκεντρο το Πολέμι και στις 28 Δεκεμβρίου με επίκεντρο την θαλάσσια 
περιοχή ανοιχτά της Πόλης της Πάφου.
Με όλα αυτά τα δεδομένα η Πολιτεία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, έχουν υποχρέωση να τρέξουν μπροστά από τα γεγονότα, να λει-
τουργήσουν προληπτικά και όχι πυροσβεστικά με στόχο τη δημόσια υγεία 
και την ασφάλεια του δομημένου περιβάλλοντος και των πολιτών.
Η άμεση εφαρμογή του ΜΟΤ και για τα κτήρια είναι εκ των ων ουκ άνευ, 
αφού είναι δεκάδες χιλιάδες τα κτήρια που κατασκευάστηκαν χωρίς αντι-
σεισμική προστασία.
Μέτρα, λοιπόν, τώρα, πριν γίνει το κακό, γιατί τότε θα τρέχουμε, αλλά θα 
είναι αργά.

ΜΟΤ στα κτήρια
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τους τελευταίους φονικούς σεισμούς και το πρόβλημα που υπάρχει με δεκάδες 
κτήρια στην Κύπρο νομίζουμε ότι πρέπει η εισήγηση που μπήκε πριν μερικούς μήνες στο τραπέζι 
για καθιέρωση ΜΟΤ, όπως συμβαίνει με τα οχήματα και για τα κτήρια, να προωθηθεί. Με βάση τη 
συγκεκριμένη εισήγηση σα κτήρια θα γίνεται, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, έλεγχος για την 
καταλληλόλητά τους. Η καθιέρωση του ΜΟΤ, θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα, αν ω μη 
γένοιτο, κτυπήσει και την Κύπρο ένας ισχυρός σεισμός.

Τα διατηρητέα στην 
Αρχιεπισκοπή
ΟΠΩΣ αναφέρουν πληροφορίες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, μέχρι το τέλος του τρέ-
χοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες ολικής αποκατάστασης των τριών διατη-
ρητέων οικοδομών της Αρχιεπισκοπής, στην οδό 
Ισοκράτους. Ήδη ενημερώθηκε ο νέος Αρχιεπί-
σκοπος για το θέμα και αναμένεται να ξεκινήσουν 
οι εργασίες. Θα αναμένουμε να δούμε αν πράγματι 
θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή και πάλι θα βρεθούν 
δικαιολογίες για το αντίθετο.

Τα επιτόκια … (1)
ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ είναι τελικά η ανοδική πορεία 
που ακολουθούν τα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, μετά τη νέα αύξηση 0.5% που 
ανακοίνωσε, εξήγγειλε και νέα αύξηση 0.50% τον 
Μάρτη. Και όλα αυτά, χωρίς να προσδιορίζεται το 
τέλος της σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, 
η οποία έχει εκτοξεύσει το κόστος του δανεισμού 
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεται ο 
καθένας ότι αυτή η ξέφρενη ανοδική πορεία θα 
επηρεάσει τα μέγιστα τον κλάδο του real estate, 
γιατί θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα με 
τα στεγαστικά δάνεια. Και επίσης πρέπει να γίνει 
κάτι με τα επιτόκια των καταθέσεων.  Όχι στα δά-
νεια να αυξάνονται τα επιτόκια και στις καταθέσεις 
να μένουν στο μηδέν.

Τα επιτόκια … (2)
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ το περιθώριο κέρδους των τρα-
πεζών (spread) όσο αυξάνονται τα επιτόκια δα-
νείων και μένουν σταθερά και ιδιαίτερα χαμηλά 
τα επιτόκια καταθέσεων, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργείται εύκολο κέρδος, χωρίς να απαιτείται 
μεγάλος αγώνας από τις τραπεζικές διοικήσεις. 
Αυτά συμβαίνουν, όταν οι αρμόδιοι αδιαφορούν 
και αφήνουν τις τράπεζες να κερδοσκοπούν σε 
βάρος των πολιτών…

Προσεκτικές κινήσεις
ΤΕΛΕΙΩΣΕ η τρίμηνη αναστολή των εκποιήσεων 
και από τον Μάρτη οι τράπεζες επανήλθε δυνα-
μικά. Δίνουν διαβεβαιώσεις πως δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να εκποιηθούν πρώτες κατοικίες, αξίας 
κάτω των 350.000, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι 
κανόνας, αφού εξαρτάται από την περίπτωση.  
Φυσικά, για να είμαστε ειλικρινείς οι συνεχείς ανα-
στολές εκποιήσεων δεν βοηθούν στην αντιμετώπι-
ση του προβλήματος. Πρέπει να γίνουν προσεκτι-
κές κινήσεις και εκεί που πρέπει να προχωρήσει η 
εκποίηση να προχωρήσει.

Να αποδοθεί δικαιοσύνη …
ΑΥΤΗ είναι η Κύπρος, δυστυχώς.  Αν είναι ποτέ 
δυνατόν. Από τους 70 υπαλλήλους που αριθμεί 
η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περι-
ουσιών, ύστερα από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι οι 
16 κατέχουν τουρκοκυπριακές περιουσίες. Μάλι-
στα, ένας υπάλληλος κατέχει 1.8 εκατομμύρια γης 
και τρία Τουρκοκυπριακά σπίτια. Γι’ αυτούς τους 
υπαλλήλους γίνεται έλεγχος από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία. Θέση μας είναι ότι πρέπει να αποδοθεί 
δικαιοσύνη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επι-
στραφούν όσα χρήματα έχουν καρπωθεί όλα αυτά 
τα χρόνια οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.

Να ξεκαθαρίσει 
τη θέση του…
ΑΠΟΛΥΤΑ δικαιολογημένη θεωρούμε την αντί-
δραση του επιχειρηματία Άκη Έλληνα, που αντέ-
δρασε έντονα, γιατί περιμένει περισσότερο από 

έναν χρόνο την έκδοση άδειας οικοδομής για 
ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, από τον Έπαρχο Λάρ-
νακας, αλλά το θέμα δεν προχωρεί. Δεν ξέρουμε 
γιατί ο Έπαρχος καθυστερεί να προχωρήσει στην 
έκδοση της άδειας οικοδομής, αλλά η καθυστέ-
ρηση που δημιουργεί με τη στάση του είναι κατα-
κριτέα. Οφείλει, εδώ και τώρα, να ξεκαθαρίσει τη 
θέση του…

Θα αναμένουμε τα 
αποτελέσματα …
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ το τελεσίδικο με τις Τ/Κ περι-
ουσίες και το πόρισμα της έρευνας που διενήργη-
σε το Υπουργείο Εσωτερικών στάληκε στον Γενικό 
Εισαγγελέα. Όπως είναι γνωστό είχε αποκαλυφθεί 
ότι δημόσιοι υπάλληλοι και μέλη συμβουλευτικών 
επιτροπών έχουν στην κατοχή τους τεράστιες 
Τουρκοκυπριακές περιουσίες. Έρευνα για το θέμα 
διενεργεί και ο Γενικός Ελεγκτής με βάση στοιχεία 
που εξασφάλισε από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

Ωραία όλα αυτά, αλλά θα αναμένουμε τα αποτε-
λέσματα και μετά να δώσουμε και τα συγχαρητή-
ρια μας.

Εγγυητές
Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ επίτροπος, Παύ-
λος Ιωάννου, εξέδωσε απόφαση με την οποία 
απαλλάσσει εγγυητή από εγγυητική σύμβαση, 
εξαιτίας μη έγκαιρης ενημέρωσής του και σειράς 
άλλων παραλείψεων εκ μέρους του Πρώην Συ-
νεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος και της ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ ως διαδόχου οντότητας. Είναι μια σημαντική 
απόφαση που σίγουρα θα θεωρηθεί ως βάση, για 
παρόμοιας φύσης περιπτώσεις, όπου πολλοί συ-
μπατριώτες μας ταλαιπωρούνται ως εγγυητές.

Το λιμανάκι της Κερύνειας
ΕΙΝΑΙ παραδεκτό από όλους, όχι μόνο τους Έλ-
ληνες Κύπριους, ότι το λιμανάκι της Κερύνειας 
δεν είναι απλώς ένα γραφικό αξιοθέατο.  Είναι ένα 
μνημείο με ενετικά και άλλα κτίσματα, είναι ένα 
ιστορικό μνημείο με τεράστια ιστορική αξία. Αυτό 
το μνημείο, λοιπόν κινδυνεύει με τις αλλαγές που 
προωθούν οι κατοχικές αρχές. Δεν έγιναν ως τώρα 
διαβήματα και οι κατοχικές αρχές προωθούν τα 
άνομα σχέδια τους.  Έτσι θα αφεθεί η κατάσταση;

Τα ρυπογόνα οχήματα
ΠΡΟΣ τη σωστή κατεύθυνση κινείται η απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, που ενέκρινε νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο 
προβλέπει τη λήψη δραστικών μέτρων με σκοπό 
τη μείωση των εκπομπών ρύπων στις οδικές με-
ταφορές. Μεταξύ άλλων θα απαγορεύεται η κυ-
κλοφορία ρυπογόνων οχημάτων στο κέντρο των 
πόλεων όπου δικαίωμα να κυκλοφορούν θα έχουν 
μόνο οι κάτοχοι υβριδικών και ηλεκτρικών οχημά-
των. Ελπίζουμε να προωθηθεί η ψήφιση του νομο-
σχεδίου σύντομα και όχι στη Βουλή να αρχίσουν 
οι συζητήσεις επί των συζητήσεων και να μη γίνει 
τίποτε.

Να αποδοθούν ευθύνες …
ΕΙΝΑΙ πράγματι αβλεψία ή ήθελαν να βολέψουν 
κάποιους;  Μιλάμε για την περίπτωση του Δήμου 
Λευκωσίας, όπου με απόφασή του, στην οδό Κι-
νύρα εκτόξευσαν το συντελεστή δόμησης από 
100% σε 200% και τώρα ψάχνουν το λάθος. Αν 
είναι δυνατόν να ενεργούν με τόσο ανευθυνότη-
τα οι αρμόδιοι του συγκεκριμένου δήμου και στη 
συνέχεια να ψάχνουν το λάθος. Εδώ και τώρα να 
αποδοθούν ευθύνες και φυσικά να αποκατασταθεί 
το λάθος, με δυο λόγια να αποδοθεί δικαιοσύνη…

Σεισμοί και Κύπρος
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ σεισμοί σε Τουρκία και Συρία, που στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έφεραν ξανά 
στην επιφάνεια και το θέμα της ανάγκης για τη σεισμική θωράκιση τω οικοδομών και στην πατρίδα μας.
Καμπανάκι, λοιπόν, λόγω του σεισμικού κενού που υπάρχει στην Κύπρο.  Είναι χαρακτηριστικοί επί του προκει-
μένου οι προβληματισμοί του καθηγητή Κ. Παπαζάχου για πιθανή δράση του «Κυπριακού τόξου».
Όλοι γνωρίζουν ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμογενή ζώνη και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων με 
πρώτο και καλύτερο τον έλεγχο όλων των κτηρίων.

το κλειδί
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ΗΠΤΩΣΗ των τιμών των ακινήτων συ-
νεχίζονται στην Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία και εκτείνονται μέχρι τη Σιγκα-
πούρη. Παρόλα αυτά όμως, στο Χονγκ 

Κονγκ μπορεί να υπάρξει ξανά αύξηση τιμών στην 
αγορά real estate.
Η όλο και πιο χαμηλή αξία των ακινήτων αποτελεί 
κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, καθώς τα υψη-
λά επιτόκια διαβρώνουν σιγά σιγά τα οικονομικά των 
νοικοκυριών και αυτό με τη σειρά του επιδεινώνει 
ακόμα περισσότερο τις τιμές των ακινήτων.
Τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας δείχνουν ότι 
η ύφεση των τιμών των ακινήτων στις ΗΠΑ
συνεχίζεται για πέμπτο μήνα, η πτώση των πωλή-
σεων κατοικιών στην Κίνα επίσης συνεχίζεται και οι 
τιμές των ακινήτων τόσο στην Αυστραλία όσο και 
στη Νέα Ζηλανδία εξακολουθούν να πέφτουν.
Η μείωση της αξίας των κατοικιών απειλεί να υπο-
νομεύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που 
θα αποφεύγουν ολοένα και περισσότερο να επεν-
δύσουν στο στεγαστικό τομέα, στον μοναδικό δη-
λαδή τομέα που πέρυσι αποτέλεσε έναν φάρο αισι-
οδοξίας για την παγκόσμια οικονομία. Οι επενδύσεις 
επίσης πλήττονται, καθώς προγραμματισμένα κα-
τασκευαστικά έργα αναβάλλονται λόγω της πτώσης 
στις τιμές πώλησης των κατοικιών.
Αυτό είναι συνέπεια της μειωμένης ζήτησης για αγο-
ρά κατοικιών και του υψηλότερου κόστους δανει-
σμού για την αγορά μίας κατοικίας.
Στις ΗΠΑ, η αύξηση των επιτοκίων των στεγαστι-
κών δανείων πέρυσι δημιούργησε στασιμότητα στην 
αγορά κατοικίας και οδήγησε στη χειρότερη ετήσια 
πτώση σε πωλήσεις κατοικιών εδώ και μία δεκαετία. 
Αυτό σημαίνει χαμηλές τιμές κατοικιών, ιδιαίτερα 
σε μέρη της χώρας όπως το Σαν Φρανσίσκο όπου 
προσιτές τιμές υπήρχαν ήδη.
Αυτή η πίεση των τιμών προς τα κάτω πρόκειται να 
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Τα ακίνητα η επόμενη απειλή για την παγκόσμια οικονομία

συνεχιστεί και την Τετάρτη η Federal Reserve, κατά 
τη νέα της συνεδρίαση αποφάσισε να συνεχίσει την 
πολιτική νομισματικής σύσφιξης, στο πλαίσιο της 
«εκστρατείας» που έχει ξεκινήσει για την αντιμετώ-
πιση του πληθωρισμού. Πάντως, οι υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής περιόρισαν την αύξηση των επιτοκίων 
στο 0,25% ή κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 
4,5% – 4,75%.

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
Οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν να πέφτουν στην 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τον Ιανουάριο, με τη 
μείωση των τιμών να συνεχίζεται, καθώς καμία από 
τις αγορές ακινήτων δεν έχει νιώσει ακόμη το βάρος 

της ανόδου των επιτοκίων.
Πολλά νοικοκυριά της Νέας Ζηλανδίας έχουν στεγα-
στικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο που δεν έχει ακό-
μη μετατραπεί σε νέο, υψηλότερο επιτόκιο. Κατά 
συνέπεια, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι τιμές 
των κατοικιών θα πέσουν περαιτέρω και θα είναι 
τουλάχιστον 20% κάτω από το ανώτατο όριο στα 
τέλη του 2021 έως τις αρχές του 2024.
Στην πρωτεύουσα Γουέλινγκτον, οι τιμές έχουν ήδη 
μειωθεί κατά 18,1% σε σχέση με ένα πέρυσι όπως 
δείχνουν τα στοιχεία της CoreLogic. Στο Όκλαντ, 
την μεγαλύτερη πόλη, οι τιμές  μειώθηκαν κατά 
8,2%.
Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Αυστραλία. 
Όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια με μεταβλητά επιτό-

κια, φέτος θα δυσκολευτούν να τα αποπληρώσουν 
λόγω της ανόδου των επιτοκίων αυτών και άρα θα 
υπάρξει μειωμένη ζήτηση που με τη σειρά της θα 
συμπαρασύρει τις τιμές των ακινήτων προς τα κάτω, 
σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg Intelligence.
Η αποπληρωμή ενός 15% στεγαστικών δανείων 
που έχουν εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, θα μπορού-
σε να αυξηθεί κατά 80% ή και περισσότερο, όταν 
λήξει αυτό το εξαιρετικά χαμηλό σταθερό τους επι-
τόκιο, ανέφεραν στην έκθεση οι αναλυτές Μόχσεν 
Κροφτς και Τζακ Μπάξτερ. Εκτιμούν ότι το πλήγμα 
που θα υποστεί το εισόδημα των νοικοκυριών θα 
ισοδυναμεί με 2,2 ποσοστιαίες μονάδες των λιανι-
κών πωλήσεων.
Οι αγορές κατοικιών πλήττονται ακόμη και στη Σι-
γκαπούρη, της οποίας οι αγορές ήταν πιο ανθεκτι-
κές από πολλές άλλες. Οι τιμές των κατοικιών αυ-
ξήθηκαν μόλις 0,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2022, 
ο χαμηλότερος ρυθμός για πάνω από δύο χρόνια, 
σύμφωνα με στοιχεία της περασμένης εβδομάδας. 
Οι πωλήσεις τον Δεκέμβριο έπεσαν στο χαμηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων 14 ετών.
Ωστόσο, μέρος της πτώσης προήλθε από την έλλει-
ψη προσφοράς νέων ακινήτων και οι αναλυτές ανα-
μένουν ότι οι πωλήσεις θα ανακάμψουν μόλις ανέβει 
η προσφορά. Οι πλούσιοι αγοραστές έρχονται επί-
σης πρώτοι στην αγορά ακινήτων πολυτελείας.
Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το Χονγκ Κονγκ, 
το οποίο περιμένει ανάκαμψη στην αγορά κατοικι-
ών, καθώς τα σύνορα με την ηπειρωτική Κίνα ανοί-
γουν ξανά. Οι πωλήσεις νέων κατοικιών στην πόλη 
ενδέχεται να αυξηθούν περισσότερο από 50% φέ-
τος, λόγω από τη μαζικής ζήτησης από αγοραστές 
της ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg 
Intelligence.
newmoney.gr

Η περίπτωση της Κίνας
Στη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία του κόσμου, η πτώση στις τιμές των ακινήτων στην Κίνα δείχνει 

ελάχιστα σημάδια υποχώρησης, παρόλο που οι αρχές εντείνουν τις προσπάθειες στήριξης του κλάδου. 

Οι πωλήσεις νέων κατοικιών υποχώρησαν κατά 32,5% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της China Real Estate Information Corp.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει μέτρα τους τελευταίους μήνες, ώστε να διευκολύνεται η χρηματοδότη-

ση των εργολάβων που έχουν πρόβλημα ρευστότητας, ξεκινώντας μια εκστρατεία μείωσης των χρεών 

που επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Οι τοπικές αρχές έχουν επίσης εντείνει τις προσπάθειες για την τόνωση της αγοράς κατοικιών, μεταξύ 

άλλων με τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και με τη χαλάρωση των απαιτήσεων 

προκαταβολής. Τέτοια βήματα είναι απίθανο να ενισχύσουν τις πωλήσεις μέχρι τα μέσα του έτους, 

σύμφωνα με την αναλύτρια του Bloomberg Intelligence, Κρίστι Χανγκ.

Η συνεχιζόμενη πτωτική τάση στην αγορά ακινήτων στην Κίνα είναι μία αρνητική παράμετρος για την 

κατά τα άλλα αισιόδοξη άποψη της Nomura Holdings Inc., ότι δηλαδή υπάρχουν καλές προοπτικές 

ανάπτυξης το τρέχον έτος, ανέφεραν οι οικονομολόγοι από τον Ting Lu σε σημείωμα της 31ης Ιανου-

αρίου. Τόνισαν ότι «η στέγαση είναι για να ζεις και όχι για κερδοσκοπία» και ότι η μείωση των τιμών θα 

λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην κερδοσκοπία.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 28% ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΓΕΝΑΡΗ 

Ώθηση στις πωλήσεις ακινήτων
δίνουν οι αλλοδαποί 

TΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ πορεία του 2022 συνεχίζουν οι 
πωλήσεις ακινήτων και το 2023, όπου είχαμε αύ-
ξηση τον Γενάρη 28% σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2022. Σημαντική ώθηση στις πωλήσεις δίνουν 
οι αλλοδαποί αφού περισσότερες από τις μισές πωλή-
σεις έγιναν από αλλοδαπούς.  Σε όλες τις επαρχίες, τον 
περασμένο Γενάρη είχαμε αύξηση, με μοναδική εξαίρεση 
τη Λευκωσία όπου παρατηρήθηκε μικρή μείωση.  
Σύμφωνα με στοιχεία, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν 
κατατεθεί ανήλθαν στα 1091 τεμάχια έναντι 855 τον Ια-
νουάριο του 2022, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 28%.
Σε σχέση με το 2019, οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιά-
ζουν αύξηση 42,4%.  Τη μεγαλύτερη αύξηση, που έφθα-
σε το 111%, κατέγραψε η ελεύθερη Αμμόχωστος με τα 
πωλητήρια έγγραφα ν’ ανέρχονται στα 57 από 27. 
Ακολουθεί η Λάρνακα όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
κατά 50% φτάνοντας στις 225 από 150. Αύξηση 25% 
παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό. 
Στη Λευκωσία, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7%. 
Αναλυτικά η κατάσταση των πωλήσεων ακινήτων σε 
κάθε επαρχία είναι η παρακάτω: 

Λευκωσία
Η Λευκωσία, όπως προαναφέραμε είναι η μοναδική 
επαρχία που είχαμε μείωση 7% στις πωλήσεις ακινήτων 
τον περασμένο Γενάρη. Πωλήθηκαν 174 ακίνητα σε 
σχέση με 188 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Λεμεσός
Η Λεμεσός συνεχίζει τη σταθερή ανοδική της πορεία, 
όπως είχε και το 2022. Τον Γενάρη είχαμε αύξηση 25% 
σε σχέση με τον Γενάρη του 2022. Πωλήθηκαν 346 ακί-
νητα, σε σχέση με 276 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Λάρνακα
Σημαντική αύξηση είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων στη 
Λάρνακα τον περασμένο Γενάρη, γεγονός που αποδει-
κνύει ότι η πόλη του Ζήνωνα άρχισε να προσελκύει το 
ενδιαφέρον τόσο Κύπριων όσο και ξένων αγοραστών. 
Η αύξηση έφτασε τι 50% σε σχέση με τον Γενάρη του 
2022. Πωλήθηκαν 225 ακίνητα σε σχέση με 150 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Αμμόχωστος
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, που ανέρχεται στο 
111% την είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων, στην ελεύθε-
ρη περιοχή της Αμμοχώστου.
Πωλήθηκαν 57 ακίνητα τον περασμένο Γενάρη, σε σχέ-
ση με 27 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Πάφος
Τη σταθερή ανοδική πορεία του 2022, στις πωλήσεις 
ακινήτων, συνέχισε η Πάφος και τον Γενάρη του 2023. 
Σημείωσε αύξηση 35%. Πωλήθηκαν 289 ακίνητα, σε σχέ-
ση με 214 τον Γενάρη του 2022.  Παγκύπρια, όπως προ-
αναφέραμε, είχαμε αύξηση 28% τον περασμένο Γενάρη, 
σε σχέση με τον Γενάρη του 2022. Πωλήθηκαν 1091 
ακίνητα, σε σχέση με 855 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Οι αλλοδαποί
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας, από τα 1.091 πωλητήρια έγγραφα 
που κατατέθηκαν παγκύπρια τον Ιανουάριο του 2023, 
τα 594 ή ποσοστό 54% αφορούσαν ξένους αγοραστές. 
Από αυτά, τα 444 ή ποσοστό 75% σχετίζονταν με αγο-
ραστές εκτός Ε.Ε. και τα 150 ή ποσοστό 25% με αγο-
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ραστές εντός Ε.Ε.
Ντέρμπι Λεμεσού-Πάφου
Οριακό προβάδισμα στους ξένους αγοραστές παίρνει η 
Λεμεσός, με 210 πωλήσεις (ποσοστό 35,3%) τον φετι-
νό Ιανουάριο, εκ των οποίων 156 από αγοραστές εκτός 
Ε.Ε. και οι 54 από αγοραστές εντός Ε.Ε. Ελαφρώς πιο 
πίσω ακολουθεί η Πάφος, με 206 πωλήσεις ακινήτων σε 
ξένους (ποσοστό 34,6%), από τις οποίες 158 από αγο-
ραστές εκτός Ε.Ε. και 48 από αγοραστές εντός Ε.Ε.

Στα δάχτυλα μετριούνται 
οι πωλήσεις στη Λευκωσία
Στη Λάρνακα, καταγράφηκαν 123 πωλήσεις σε ξένους 

ή ποσοστό 20,7%, εκ των οποίων 95 από αγοραστές 
εκτός Ε.Ε. και 28 από αγοραστές εντός Ε.Ε.
Η ελεύθερη Αμμόχωστος μετρά 34 πωλητήρια έγγραφα 
από αλλοδαπούς αγοραστές (ποσοστό 5,7%), από τα 
οποία 26 προήλθαν από αγοραστές εκτός Ε.Ε. και τα 8 
από αγοραστές εντός Ε.Ε.
Μόλις 21 (ποσοστό 3,5%) ήταν οι πωλήσεις ακινήτων σε 
ξένους στη Λευκωσία, εκ των οποίων 12 από αγοραστές 
εντός Ε.Ε. και 9 από αγοραστές εκτός Ε.Ε.
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς, η αγορά ακινήτων ανα-
μένεται να κινηθεί με διαφορετικές επιδόσεις το 2023, 
ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων, της αύ-
ξησης των επιτοκίων και των πληθωριστικών πιέσεων, 

τα οποία αντανακλούν στην κτηματαγορά.  Εκτιμούν ότι 
το 2023 θα συνεχιστεί η δυναμική που ανέπτυξε η ξένη 
επενδυτική αγορά σε αντίθεση με την επιβράδυνση της 
εγχώριας ζήτησης για αγορά κατοικίας λόγω της αύξη-
σης του κόστους του δανεισμού. Ταυτόχρονα, τονίζουν 
ότι οι τιμές των ακινήτων θα συνεχίσουν να κινούνται 
ανοδικά, όσο αυξάνεται το κατασκευαστικό κόστος, 
συνέπεια της ακρίβειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το 2022 τα πωλη-
τήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 13409 
τεμάχια έναντι 10347 το 2021, καταγράφοντας ετήσια 
αύξηση 29,6%.  Σε σχέση με το 2019, οι πωλήσεις ακι-
νήτων παρουσιάζουν αύξηση 29,4%.

Αύξηση σε όλες τις 
επαρχίες με εξαίρεση 

τη Λευκωσία 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2023
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ 
Πολλά και σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουμε οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτη-
ματομεσίτες. Παρά την ψήφιση του Νόμου Περί Κτηματομεσιτών το 2010 και την 
Τροποποίηση που έγινε το 2017, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήμα-
τα. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
Έχουμε ενημερώσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών της Βου-
λής και όχι μόνο. Επιβάλλεται με την επαναλειτουργία της Βουλής, μετά τις Προεδρι-
κές εκλογές, το θέμα να εγγραφεί στη Βουλή και να κατατεθεί τροποποιητικό νομο-
σχέδιο, ώστε να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που δυσκολεύουν την άσκηση 
του επαγγέλματος μας.
Επείγει η τροποποίηση του άρθρου 20 (6) αλλά και των τελών, που έχουν κατατεθεί 
για συζήτηση στη Βουλή. 
Με την τροποποίηση του Νόμου που προτείνουμε θα καταστεί πιο ευκρινές το νομικό 
πλαίσιο αναφορικά με τις κτηματικές συναλλαγές αλλά και ποιος δικαιούται να λάβει 
από μια κτηματική συναλλαγή  τη μεσιτική αμοιβή. 
Περαιτέρω θα παταχθούν τα συνήθη φαινόμενα όπου μη εγγεγραμμένοι και αδειού-
χοι κτηματομεσίτες παρέχουν υπηρεσίες μεσιτείας και λαμβάνουν αμοιβές τις οποίες 
ούτε προβλέπει ο νόμος ούτε το κράτος εισπράττει τα απαιτούμενα έσοδα, αφού 
διακινούνται μεγάλα κεφάλαια μαύρου χρήματος. 
Ακόμη σημαντικές αλλαγές πρέπει να γίνουν  στη συγκρότηση, θητεία και  τις αρμο-
διότητες του Συμβούλιου Εγγραφής Κτηματομεσιτών ΣΕΚ  όπου θα πρέπει να επα-
νεξεταστούν οι εξουσίες του, καθώς και η θητεία του κάθε εκλεγμένου Συμβουλίου, 
προς άρση της οποιασδήποτε αυθαιρεσίας που τυχόν να προκύψει, καθώς και για να 
εξαλειφθούν οι οποιεσδήποτε περιπτώσεις αδιαφάνειας.
Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι κανονισμοί για τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγρα-
φής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ) εκκρεμούν εδώ και 10 χρόνια, γι’ αυτό και θέση μας είναι 
ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα. 
Για την πάταξη της παράνομης κτηματομεσιτείας η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπι-
στεί με ένα επιθεωρητή που εργοδοτεί το Συμβούλιο Εγγραφής, εισηγούμαστε όπως 
προσληφθούν ακόμη 2 επιθεωρητές για να μπορούν να προχωρούν τις καταγγελίες 
που γίνονται. 
Εισηγούμαστε ακόμη όπως, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτη-
ματομεσιτών να εκλέγεται μόνο 2 συνεχείς θητείες (κάθε θητεία είναι τριετής) όπως 
συμβαίνει και με πολλά άλλα Συμβούλια για τους πιο κάτω λόγους: 
• Πιστεύουμε ότι, μέχρι 6 χρόνια θητείας για έναν Πρόεδρο, είναι αρκετά για να 

επιτελέσει το έργο του.
• Είναι πιο δημοκρατικό και σωστό να έχουν το δικαίωμα και άλλα ικανά και άξια 

μέλη να διεκδικούν τη θέση του προέδρου.
• Διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτροπή καταστάσεων μονοπώλησης της εξου-

σίας, από ένα άτομο, με όλα τα ενδεχόμενα να λειτουργήσει σε βάρος του επαγ-
γέλματος.

• Επίσης, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι αποτελεί μέρος των δημοκρατικών διαδικα-
σιών να δίνεται η ευκαιρία σε νέα άτομα, με νέες ιδέες, να προσφέρουν στο Συμ-
βούλιο και στο επάγγελμα, καθώς διασφαλίζει την πρόοδο στον τομέα μας. 

• Πιστεύουμε ότι, όσο πιο πολλές θητείες δικαιούται επανεκλογή ένας Πρόεδρος, 
τόσο πιο πολύ αυξάνεται ο κίνδυνος της αδράνειας, της εκμετάλλευσης και της 
διαφθοράς. 

Σίγουρα δεν μπορεί ένας πρόεδρος να κατέχει αυτή τη θέση εσαεί.
Ευελπιστούμε ότι οι εισηγήσεις μας θα προωθηθούν στην αρμόδια Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή στο πλαίσιο της τροποποίησης του περί κτηματομεσιτών νόμου.
Η πρότασή μας για τα τέλη κτηματομεσιτών είναι γνωστή. 

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ
Πλήγμα για το επάγγελμα μας, αλλά και για το κράτος που έχει απώλεια σοβαρών 
εσόδων αποτελεί η άσκηση της παράνομης κτηματομεσιτείας. 
Οι πειρατές και παράνομοι κτηματομεσίτες συνεχώς αυξάνονται και πολλαπλασιάζο-
νται ανενόχλητοι χωρίς να δίνουν νόμιμες αποδείξεις. Στο διαδίκτυο υπάρχουν μερικές 
εκατοντάδες διαφημίσεις πειρατών κτηματομεσιτών. Δυστυχώς, το Συμβούλιο Εγγρα-
φής Κτηματομεσιτών υπολειτουργεί, επειδή έχει μόνο δύο επιθεωρητές (O δεύτερος 
προσλήφθηκε μόλις πρόσφατα και μετά από πολλές πιέσεις και παρεμβάσεις του 
ΣΚΕΚ αλλά και για προεκλογικούς σκοπούς. Οι επιθεωρητές αυτοί, δυστυχώς, ξο-
δεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, παράτυπα,  με διοικητικά θέματα, και 
τώρα και 8 περίπου μήνες με την προεκλογική εκστρατεία, αντί να ασχολούνται  με 
την πάταξη της πειρατικής παράνομης κτηματομεσιτείας. Από το 2015 μέχρι το 2019, 
έχουν καταδικασθεί μόνο 36 υποθέσεις, (βάσει  καταλόγου που εκδόθηκε από το Συμ-
βούλιο το 2019) δηλαδή αναλογούν  περίπου 7 (επτά) δικαστικές υποθέσεις το χρόνο! 
Υπολογίζουμε ότι οι πειρατές παράνομοι κτηματομεσίτες είναι πάνω από 2,000!
Με αυτά τα δεδομένα επιβάλλεται να αυξηθούν τα χαμηλά πρόστιμα του ύψους των 
100 ή και μέχρι 300 ευρώ που επιβάλλονται από τα δικαστήρια. Όπως αντιλαμβάνε-
στε, αυτά τα χαμηλά πρόστιμα δεν είναι καθόλου αποτρεπτικά, για να συμμορφωθούν 
οι παραβάτες του νόμου. Όσοι πειρατές παράνομοι και αυτό-επικαλούμενοι κτηματο-
μεσίτες καταδικάζονται από τα δικαστήρια, εισηγούμαστε αμέσως μετά την καταδίκη, 
ότι πρέπει να ελέγχονται από τον ΦΠΑ, τον Φόρο Εισοδήματος και τις Κοινωνικές 
ασφαλίσεις. Δεχόμαστε συχνά καταγγελίες από αγοραστές που έχουν προβεί σε αγο-
ρά ακινήτου από μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια αδειούχου κτηματομεσίτη ή άλλου 
ειδικού, και έχουν πέσει θύματα κάποιων επιτήδειων πειρατών του επαγγέλματος μας. 
Το ΣΕΚ ενημερώνεται για όποια καταγγελία έλθει σε μας με εμαιλ. Ενώ το κράτος 
χρεώνει και επιβαρύνει τους νόμιμους αδειούχους κτηματομεσίτες με φορολογίες, με 
επαγγελματικές άδειες, με κοινωνικές ασφαλίσεις, με Φ.Π.Α, οι πειρατές του επαγ-
γέλματος αφήνονται ανενόχλητοι χωρίς να πληρώνουν τις απαιτούμενες φορολογίες. 
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, από τις  4000 περίπου  πολιτογραφήσεις με Κυπρια-
κά διαβατήρια που έχουν παραχωρηθεί, δεν υπάρχει κανένας αδειούχος κτηματομεσί-
της που να περιλαμβάνεται στη λίστα των υπεύθυνων μεσολαβητών που έχει δημοσι-
ευθεί. Ως Σύνδεσμος, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε τόσο με την κυβέρνηση όσο 
και με τη Βουλή και όλα τα αρμόδια σώματα ώστε να βρούμε από κοινού τις λύσεις 
στο διαχρονικό αυτό πρόβλημα που στερεί από το κράτος εκατομμύρια νομιμά έσοδα 
και παράλληλα δυσφημίζει την Κύπρο διεθνώς, να τερματιστεί.

Φίλες και φίλοι,
Τελειώνοντας, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω όλους τους Βουλευτές τους εκ-
προσώπους των κομμάτων, τον Διευθυντή του Κτηματολογίου, τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Εκτιμητών, και όλους όσους μας τιμούν με την παρουσία τους στη σημε-
ρινή μας Γενική Συνέλευση.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω προς το ΚΕΒΕ και στον 
κύριο Μάριο ΤΣΙΑΚΗ που μας στηρίζει διαχρονικά, και την εκτελεστική μας Γραμ-
ματέα κυριά Γιάννα Πελεκάνου.  Ακόμη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. του 
ΣΚΕΚ και τον κάθε ένα ιδιαιτέρως για την καθόλα εθελοντική τους πρόσφορα προς 
τον σύνδεσμο, Θέρμες ευχαριστίες απευθύνω και σε όλα τα μέλη μας για τη στήριξη 
που μας παρέχουν στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε με ένα και μοναδικό στόχο: Την 
προώθηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.  Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΚΕΚ και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΟΝΟ 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΚ Α. ΚΑΟΥΡΗΣ 
ΤΟΝΙΣΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Σταθερή η πορεία του τομέα 
των ακινήτων, παρά τη διεθνή 
κρίση κτηματαγορά

Πολλοί αλεξιπτωτιστές 
παρουσιάζονται ως κτηματομεσίτες 

ΠΟΛΛΟΙ αλεξιπτωτιστές παρουσιάζο-
νται ως κτηματομεσίτες, τόνισε στον 
χαιρετισμό του ΚΕΒΕ, στη συνέλευση 
του ΣΚΕΚ ο κ. Πετσίδης, επισημαί-

νοντας ότι η παράνομη κτηματομεσιτεία κτυπά 
τους νόμιμους κτηματομεσίτες. 
Είπε συγκεκριμένα στον χαιρετισμό, εκ μέρους 
του ΚΕΒΕ, ο κ. Πετσίδης: 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σήμερα παρευρί-
σκομαι στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου μετα-
φέροντας το χαιρετισμό του ΚΕΒΕ.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κτηματομεσιτικός 
τομέας έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη κινητικότητα 
τα τελευταία χρόνια, λόγω του αυξημένου ενδι-
αφέροντος για αγορές ακινήτων. Πιο συγκεκρι-
μένα και με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία 
του Κτηματολογίου, τον περασμένο Οκτώβριο 
οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 29%, 
έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2021. Συγκε-
κριμένα πωλήθηκαν 1171 ακίνητα σε σχέση με 
911 που πωλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021. 
Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το Νοέμβριο, 
με άνοδο 13%.
Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για ολόκληρη την οι-
κονομία, αφού είναι σε όλους μας πολύ γνωστό 
ότι η ανάπτυξη των ακινήτων επηρεάζει θετικά 
και πολλούς άλλους παρεμφερείς τομείς της 
οικονομίας. 
Ωστόσο, η ανάπτυξη των ακινήτων και του real 
estate, δημιούργησε ή καλύτερα θα έλεγα, επα-
νάφερε στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα 
που απασχολούν τον τομέα σας.
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στο πρό-
βλημα της παράνομης μεσιτείας, που γνωρίζω 
πολύ καλά, πόσο ταλαιπωρεί για χρόνια το Σύν-
δεσμό σας και πόσο προσπαθείτε για την εξά-
λειψη του. Γνωρίζουμε ότι λόγω της ανάπτυξης 
του τομέα, εμφανίστηκαν πολλοί αλεξιπτωτι-
στές, οι οποίοι παρουσιάζονται ως μεσίτες ακι-
νήτων αφαιρώντας εργασία από τους νόμιμους 
κτηματομεσίτες, μέλη του ΣΚΕΚ.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κατα-
βάλλετε όλα αυτά τα χρόνια, δεν καταφέρατε 
να εξαλείψετε το φαινόμενο αυτό, λόγω κυρίως 
των μη αποτρεπτικών προστίμων που προβλέ-
πονται στη νομοθεσία.
Στηρίζουμε τις εισηγήσεις του ΣΚΕΚ για τροπο-
ποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να 
απαλειφθούν τα κενά και να αποφευχθεί η φο-
ροδιαφυγή και η παραοικονομία από την οποία 
το κράτος χάνει υπέρογκα ποσά.

Συναφές μ΄ αυτό είναι  και το πρόβλημα που 
δημιουργεί το διαδίκτυο στα μέλη σας, όπου 
πολλές, αγνώστου επαγγελματικότητας ιστο-
σελίδες, προβάλλουν και πωλούν ακίνητα, κάτι 
που δεν είναι νόμιμο. Αυτό είναι ένα διεθνές 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλες χώ-
ρες. Καλώς ή κακώς οι τεχνολογικές εξελίξεις 
άλλαξαν πολλά δεδομένα και στο δικό σας το-
μέα, οπότε χρειάζεται ειδική διαχείριση σε συ-
νεργασία με το κράτος, αλλά και με τη ανάληψη 
νέων και εξειδικευμένων πρωτοβουλιών για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και των 
νέων δεδομένων.
Το ΚΕΒΕ σας συστήνει να προβείτε σε μια ενη-
μερωτική εκστρατεία προς τους πολίτες, προ-
βάλλοντας τους επαγγελματίες του κλάδου και 
καταγγέλλοντας την πειρατεία, είτε από πρό-
σωπα, είτε από το διαδίκτυο. 
Πιστεύουμε ότι ο ΣΚΕΚ, όπως ήδη ανάφερα, 
πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες, να δώσει έμφαση και να τονίσει τη σημασία 
να συνεργάζονται οι πολίτες μόνο με εγκεκριμέ-
νους κτηματομεσίτες, ώστε να αποφεύγουν να 
γίνονται θύματα επιτήδειων. 
Υποστηρίζουμε την απόφαση του Συνδέσμου, 
όσον αφορά την προβολή των αδειούχων κτη-
ματομεσιτών μέσω της επικείμενης πλατφόρ-
μας, που πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η λει-
τουργία της και οι συναλλαγές που θα γίνονται 
μέσω της θα είναι καθόλα νόμιμες. 
Με τις πρωτοβουλίες αυτές, σε συνδυασμό με 
τα νομικά και άλλα μέτρα που λαμβάνετε, έχου-
με την πεποίθηση ότι θα μπορέσετε να προστα-
τεύσετε καλύτερα το επάγγελμα σας και τους 
πολίτες από  ενδεχόμενες απάτες ή παγίδες. 
Το ΚΕΒΕ είναι στη διάθεση σας για να βοηθήσει 

προς αυτή την κατεύθυνση.
Το επάγγελμά σας είναι αδιαμφησβήτητα και 
λειτούργημα. Καλείστε να μετουσιώσετε σε 
πράξη τη σημαντικότερη επένδυση της ζωής 
των πολιτών. Έχετε υποχρέωση να συμβου-
λεύετε σωστά τους πελάτες σας και να τους 
καθοδηγείτε προς τις καλύτερες λύσεις. Αυτή 
η ευθύνη είναι τεράστια και γνωρίζουμε ότι ο 
ΣΚΕΚ και τα μέλη του είναι πλήρως συνειδητο-
ποιημένα σ’ αυτή την υποχρέωση τους.
Όσον αφορά το ΚΕΒΕ, σας διαβεβαιώνουμε 
ακόμα μια φορά ότι θα συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια μας για να ενισχυθεί ο τομέας των ακι-
νήτων και κατ’ επέκταση των κτηματομεσιτικών 
εργασιών.
Πιστεύουμε ότι με τις αλλαγές που τροχοδρο-
μούνται στον τομέα των επενδύσεων και τα διά-
φορα άλλα μέτρα που λαμβάνονται, ο τομέας 
των ακινήτων θα συνεχίσει τη θετική πορεία του 
και αυτό θα ενισχύσει και τις δικές σας εργασίες.
Αυτό, άλλωστε δείχνουν και τα στοιχεία της οι-
κονομίας που φαίνεται ότι θα συνεχίσει να ανα-
πτύσσεται με ρυθμό κοντά στο 2.0 – 3.0% του 
ΑΕΠ. Ιδιαίτερη σημασία δίνει το ΚΕΒΕ στην προ-
σέλκυση ξένων επενδυτών στην Κύπρο, γι΄ αυτό 
σ΄ όλες τις εμπορικές αποστολές που οργανώ-
νει στο εξωτερικό, προβάλλει και τον τομέα των 
ακινήτων.
Το ΚΕΒΕ είναι δίπλα σας και προβαίνει σ΄ όλες 
τις αναγκαίες ενέργειες για στήριξη των επαγ-
γελματιών του τομέα σας, όπως είναι και η 
υποστήριξη του στο αίτημα σας για μείωση των 
τελών ανανέωσης των επαγγελματικών σας 
αδειών. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επι-
τυχία στην ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέ-
σμου σας. 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΣΙΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΚ 

Συγχαρητήρια ΣΚΕΚ στον νέο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας

OΣΚΕΚ εκφράζει τα συγχαρητήρια του 
στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδου-
λίδη, επισημαίνοντας ότι πρέπει η νέα 

κυβέρνηση να εγκύψει με προσοχή 
στα προβλήματα των κτηματομεσι-
τών που χρονίζουν και κτυπούν τον 
συγκεκριμένο κλάδο.  Όπως είναι 
γνωστό, ο ΣΚΕΚ, πριν τις Προε-
δρικές εκλογές απέστειλε σχετικό 
υπόμνημα προς τους υποψήφιους 
Προέδρους με το οποίο έθεσαν τα 
προβλήματα του κλάδου και ζητού-
σαν τη δέσμευση τους, ότι σε περίπτωση εκλογής 
τους θα τα προωθήσουν. 
Τόνιζε η επιστολή του ΣΚΕΚ: 
«Αγαπητέ υποψήφιε Πρόεδρε, 
Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε ο Σύνδεσμος Κτη-

ματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) είναι 
η οργάνωση των κτηματομεσιτών της Κύπρου. 
Για δεκαετίες προσφέρει στον τόπο, προβάλλει 
την Κύπρο στο εξωτερικό και μέλη του είναι όλοι 

οι νόμιμοι κτηματομεσίτες της Κύ-
πρου. Με την ευκαιρία των προ-
εδρικών εκλογών επικοινωνούμε 
μαζί σας, για να θέσουμε ενώπιον 
σας τα σημαντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος, με την πα-
ράκληση να προωθηθούν ώστε να 
διευκολυνθεί το έργο των κτηματο-
μεσιτών, γεγονός που θα φέρει τε-

ράστια οφέλη στον κυπριακό λαό και θα προβάλει 
και την πατρίδα μας στο εξωτερικό. 
Τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο επικε-
ντρώνονται 
1. Παράνομη Κτηματομεσιτεία
Η άσκηση της παράνομης κτηματομεσιτείας έχει 
εξελιχθεί σε μάστιγα για την πατρίδα μας. Δυ-
στυχώς, παράνομοι κτηματομεσίτες ασκούν το 
επάγγελμα του κτηματομεσίτη με αποτέλεσμα το 
κράτος να έχει απώλεια σημαντικών εσόδων, ενώ 
δυσφυμίζεται και η Κύπρος διεθνώς, αφού είναι 
πολλοί οι ξένοι αγοραστές ακινήτων που έπεσαν 
θύματα παράνομων κτηματομεσιτών. Θύματα 

έπεσαν και πολλοί συμπατριώτες μας. Το πρό-
βλημα πρέπει να κτυπηθεί στη ρίζα του και ως 
ΣΚΕΚ είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας 
για την επίτευξη του συγκεκριμένοι στόχου. 
2. Λειτουργία Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματο-
μεσιτών (ΣΕΚ)
Παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη λει-
τουργία του ΣΕΚ τόσο στην πάταξη της παράνο-
μης κτηματομεσιτείας όσο και στη διαχείριση των 
οικονομικών του. Προβλήματα υπάρχουν και στον 
τρόπο λειτουργίας του ΣΕΚ. Θέση μας είναι ότι ο 
πρόεδρος και τα έξι μέλη του ΣΕΚ πρέπει να πα-
ραμένουν στην ηγεσία μόνο για δύο συνεχόμενες 
θητείες, ώστε να υπάρχει ανανέωση. 
3. Ο Περί Κτηματομεσιτών Νόμος
Είναι απαραίτητο να προωθηθούν οι αλλαγές, που 
εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής, για να καταστεί η 
σχετική νομοθεσία λειτουργήσιμη και να εξυπηρε-
τεί όχι μόνο τους Κτηματομεσίτες αλλά και τους 
Κύπριους και αλλοδαπούς αγοραστές ακινήτων. 
Τελειώνοντας, να τονίσουμε ότι προσδοκούμε σε 
συνεργασία μαζί σας ώστε να προωθηθούν όλα 
τα προβλήματα που προαναφέραμε. Είμαστε στη 
διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληρο-
φορία. 

Οι απόψεις που εκφράζονται 
στη σελίδα «Το βήμα 
των Κτηματομεσιτών» 
αντιπροσωπεύουν τον ΣΚΕΚ και 
τους κτηματομεσίτες
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Ανέβασε ταχύτητα το 2ο εξάμηνο 
του 2022 η αγορά ακινήτων  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις 
ακινήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 
σε σύγκριση με το πρώτο, όπως διαφαίνεται 

από τα στοιχεία των συγκριτικών πωλήσεων ακινήτων 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα 
οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει στο τριμηνιαίο 
του «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» το 
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών. Η καλή από-
δοση του πρώτου μισού του 2022 ενισχύθηκε περαιτέ-
ρω τόσο από πλευράς πράξεων όσο και από πλευράς 
αξίας το δεύτερο εξάμηνο.  
Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν 
10.680 πράξεις πώλησης ακινήτων συνολικής αξίας 
€2,5 δισ., ενώ το δεύτερο εξάμηνο οι πράξεις αυξήθη-
καν στις 11.449 και η συνολική αξία των ακινήτων που 
πωλήθηκαν έφτασε στα €3,3 δισ.  
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομε-
σιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου σημειώνει ότι η δυναμική 
του τομέα των ακινήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του πε-
ρασμένου χρόνου συνέβαλε καθοριστικά στους θετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. 
«Είναι πολύ σημαντικό η επόμενη κυβέρνηση να λάβει 
σοβαρά υπόψη τις παραμέτρους που επηρεάζουν την 
αγορά και τον τομέα των ακινήτων γενικότερα ώστε 
να στηριχθεί και να συνεχίσει να αποδίδει και κατά τη 
διάρκεια της δύσκολης κατά τα φαινόμενα χρονιάς 
που διανύουμε αλλά και μακροπρόθεσμα», σχολιάζει ο 
Μαρίνος Κυναιγείρου.  

Άνοιξε τη ψαλίδα η Λεμεσός 
Λεμεσός και Λευκωσία κατέχουν τα πρωτεία 
στην αγορά ακινήτων τόσο από πλευράς 
όγκου πράξεων, όσο και από πλευ-
ράς αξίας. Όπως διαφαίνεται από 
τα στοιχεία του Τμήματος Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας 
και στις δυο επαρχίες η αγο-
ρά κινήθηκε καλύτερα κατά 
το δεύτερο μισό του 2022 
σε σύγκριση με το πρώτο. 
Στη Λευκωσία ο όγκος των 
πράξεων, που διενεργήθηκαν 
κατά το δεύτερο εξάμηνο ήταν 
μεν μικρότερος σε σύγκριση με 
το πρώτο, αλλά η αξία των ακινήτων 
που πωλήθηκαν ήταν μεγαλύτερη. Αντί-
θετα στη Λεμεσό παρατηρήθηκε αύξηση το 
δεύτερο εξάμηνο τόσο στον όγκο των πράξεων όσο 
και στην αξία. Οι επιδόσεις της Λεμεσού ισχυροποιήθη-

καν το δεύτερο εξάμηνο εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός 
ότι η αξία των πράξεων πώλησης ξεπέρασε 

σχεδόν κατά €0,5 δισ., την αξία των 
πράξεων του πρώτου εξαμήνου.  

Ξεχώρισε η Πάφος – Ανέβη-
κε η Λάρνακα 
Το 2022 ήταν από τις καλύ-
τερες χρονιές των τελευταί-
ων ετών για τον τομέα των 
ακινήτων στην πόλη και στην 
επαρχία της Πάφου. Η δυ-

ναμική του πρώτου εξαμήνου, 
ενισχύθηκε σημαντικά το δεύτερο 

εξάμηνο του έτους οπότε και η αξία 
των ακινήτων που πωλήθηκαν ξεπέρα-

σε το €0,5 δισ. Αύξηση του όγκου πράξεων 
και της αξίας των ακινήτων που πωλήθηκαν καταγρά-
φηκε το δεύτερο εξάμηνο τόσο στη Λάρνακα όσο και 
στην Αμμόχωστο με την αγορά στην πόλη του Ζήνωνα 

να καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο.    

Οι τάσεις ανά επαρχία
Στις τέσσερεις κυριότερες κατηγορίες ακινήτων απο-
τυπώνονται οι τάσεις που κυριάρχησαν σε κάθε επαρ-
χία κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 
Η Λευκωσία ξεχώρισε το πρώτο εξάμηνο στις πωλήσεις 
διαμερισμάτων (1.098), η Λεμεσός στις πωλήσεις χω-
ραφιών (1.098), η Πάφος στις πωλήσεις οικιών (357) και 
η Λάρνακα στις πωλήσεις οικοπέδων (682).  
Το δεύτερο εξάμηνο ξεχώρισε η Λεμεσός, η οποία 
ανέκτησε τα ηνία των πωλήσεων διαμερισμάτων (877), 
καθώς υποχώρησε η Λευκωσία (819). Η Πάφος εδραι-
ώθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων οικιών (414), 
ενώ Λάρνακα και Αμμόχωστος κατέγραψαν σημαντική 
άνοδο στις πωλήσεις οικιών και διαμερισμάτων σε σύ-
γκριση με το πρώτο μισό του 2022. Σημειώνεται πως 
σε πολλές περιπτώσεις ακίνητα που κατηγοριοποιού-
νται ως χωράφια ή οικόπεδα περιλαμβάνουν και κάποιο 
κτίσμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΏΝ

Μαρίνος 
Κυναιγείρου: Η 

δυναμική του τομέα
των ακινήτων συνέβαλε 

καθοριστικά στους θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας 

το 2022

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ στις πόλεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ήταν η επιβάρυν-
ση του κόστους στέγασης το 2021, 
σύμφωνα με δεδομένα που δημοσί-
ευσε η Eurostat.
Στην Κύπρο καταγράφηκε το χαμη-
λότερο ποσοστό επιβάρυνσης του 
κόστους στέγασης στην ύπαιθρο 
(1,3%), ενώ όσον αφορά το αντίστοι-
χο ποσοστό στις αστικές περιοχές 
αυτό βρισκόταν στο 3,5%, αρκετά 
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Σε επίπεδο ΕΕ το 2021 το 10,4% του 
πληθυσμού της ΕΕ που ζούσαν σε 
πόλεις επηρεάστηκαν από υπερβολι-
κή επιβάρυνση λόγω κόστους στέγα-
σης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις 
αγροτικές περιοχές ήταν 6,2%.
Το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυν-
σης λόγω κόστους στέγασης είναι το 
ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε 
νοικοκυριά των οποίων το συνολικό 
κόστος στέγασης (αφού αφαιρεθούν 
τα επιδόματα στέγασης) αντιστοιχεί 
σε πάνω από το 40% του συνολικού 
διαθέσιμου εισοδήματος (αφού αφαι-
ρεθούν τα επιδόματα στέγασης).
Το υψηλότερο ποσοστό επιβάρυνσης 
του κόστους στέγασης στις πόλεις 
μεταξύ των κρατών μελών καταγρά-
φηκε το 2021 στην Ελλάδα (32,4%), 
ενώ ακολουθούσαν η Δανία (21,9%) 
και οι Κάτω Χώρες (15,3%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά για αστικές 
περιοχές καταγράφηκαν στη Λιθουα-
νία (1,6%), τη Μάλτα (2,9%) και την 
Ουγγαρία (3,1%).
Όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές, 
το ποσοστό ήταν υψηλότερο στην 
Ελλάδα (22,0%) και ακολουθούσαν 
η Βουλγαρία (13,3%) και η Ρουμανία 
(10,8%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά όσον αφο-
ρά τις αγροτικές περιοχές καταγρά-
φηκαν στην Κύπρο (1,3%), και ακο-
λουθούσαν η Ιρλανδία (1,6%) και η 
Ουγγαρία (2,2%).
Γενικότερα το 2021, η επιβάρυνση 
του κόστους στέγασης ήταν υψηλό-
τερη για τους κατοίκους των πόλων 
από ότι για τους κατοίκους της υπαί-
θρου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
με εξαίρεση τη Βουλγαρία, την Κρο-
ατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη 
Ρουμανία.

Στην Κύπρο 
η πιο χαμηλή 
επιβάρυνση 
για στέγαση 

στην ύπαιθρο

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ                                        ΛΕΥΚΩΣΙΑ                              ΛΕΜΕΣΟΣ

Εξάμηνο 2022 Α’ Β’ Α’ Β΄ 

Αξία €581εκατ. €620 εκατ. €1,16 δισ. €1,7 δισ. 

Όγκος 3.194 3.043 3.222 3.723 

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών 

  

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑ                                                ΠΑΦΟΣ                                ΛΑΡΝΑΚΑ                        

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

Εξάμηνο 2022 Α’ Β΄ Α’ Β’ Α’ Β’

Αξία €361 εκατ. €529 εκατ. €318 εκατ. €348 εκατ. €113 εκατ. €125 εκατ.

Όγκος 1.719 1.874 1.992 2.168 553 641

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών      

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2022

Ά εξάμηνο ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΙΕΣ 169 101 357 90 71 788

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1098 450 507 356 121 2.532

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 549 631 223 682 49 2.134

ΧΩΡΑΦΙΑ 881 1098 463 453 336 3.231

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτη-

ματομεσιτών      

«Ακριβότερη» η στέγαση για άτομα με χαμηλό εισόδημα
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ βάρος για σκοπούς στέγασης, σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό, καλούνται να επω-
μιστούν τα άτομα με χαμηλό εισόδημα που εντάσ-
σονται στην κατηγορία πληθυσμού σε κίνδυνο φτώ-
χειας.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η 
στέγαση απαιτούσε μερίδιο 19% από το διαθέσιμο 
εισόδημα των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας το 2021 
στην Κύπρο.
Το αντίστοιχο μερίδιο για τις ανάγκες στέγασης του 
γενικού πληθυσμού ανήλθε σε 11,2%.
Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στην Κύπρο καταγράφηκε το δεύ-
τερο χαμηλότερο ποσοστό αναγκαίων δαπανών για 
στέγαση, τόσο για τον γενικό πληθυσμό, όσο και για 
τα άτομα στον κίνδυνο φτώχειας.
Ταυτόχρονα, η Κύπρος ήταν ανάμεσα στα τρία κρά-
τη μέλη της ΕΕ στα οποία καταγράφηκε μείωση στο 
κόστος στέγασης για την 11ετή περίοδο 2010-2021. 
Η μείωση στο κόστος στέγασης ανήλθε στο 8%.
Αυξήσεις για την ίδια περίοδο σημειώθηκαν σε 23 
κράτη μέλη, με την υψηλότερη στην Εσθονία κατά 
139%.

Μεγάλα έξοδα για στέγαση στην ΕΕ
Στην Ευρώπη το μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος που απαιτείτο για στέγαση το 2021 ανήλθε στο 19% 
για τον γενικό πληθυσμό και σε 38% για τα άτομα στο κίνδυνο φτώχειας.
Το υψηλότερο μερίδιο για τον γενικό πληθυσμό και για τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας καταγράφηκε στην Ελ-
λάδα σε 34% και 60% αντίστοιχα, ενώ το χαμηλότερο σημειώθηκε στην Μάλτα σε 9% και 18% αντιστοίχως.
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ΗPwC ΚΥΠΡΟΥ παρουσιάζει την τελευταία της έκδοση για την 
Κυπριακή Αγορά Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, η οποία παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες για τον κλάδο κατά το 2022.

Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη ανάλυση της PwC, η συνολική αξία 
των συναλλαγών κατά το 2022, ανήλθε στα €5,2 δις. καταγράφοντας 
ετήσια αύξηση της τάξης του 27%. Συνολικά, ο όγκος των συναλλα-
γών ανήλθε στις 22.500, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 
12%, ξεπερνώντας ακόμα και τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019 
κατά 31%. 
Οι επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου κατέγρα-
ψαν διψήφια ποσοστά αύξησης όσον αφορά στον 
όγκο συναλλαγών το 2022 σε σύγκριση με το 
2021 (αυξήσεις της τάξης του 18%, 23% και 
31%, αντίστοιχα). Αντιθέτως, οι επαρχίες Λευ-
κωσίας και Αμμοχώστου σημείωσαν οριακή 
πτώση της τάξεως του 6% και 1% αντίστοιχα. 

Κινητήριος δύναμη τα διαμερίσματα
Αναμφίβολα, η κινητήριος δύναμη της αγοράς κατά 
το 2022 ήταν τα διαμερίσματα καθώς καταγράφηκαν 
συναλλαγές αξίας €2,1 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 
του 42% σε σύγκριση με το 2021. Η αυξημένη ζήτηση φαίνεται να 
αποδίδεται στην έλευση ξένων εταιρειών, οι οποίες επέλεξαν να 
εγκαταστήσουν την έδρα τους στην Κύπρο και να μεταφέρουν τις 
δραστηριότητες και το προσωπικό τους στη χώρα, με επίκεντρο τις 
παράκτιες περιοχές. Επιπρόσθετα, η αυξημένη ζήτηση οφείλεται  και 
στην ανθεκτική εγχώρια ζήτηση. Το 2022, οι συναλλαγές διαμερι-
σμάτων έφτασαν στις 9.000, έναντι 7.000 το 2021, σημειώνοντας 
αύξηση 29%.

Τα πολυτελή ακίνητα με αξία άνω του €1,5 εκ. διατηρούν την 
ζήτησή τους
Ο τερματισμός του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (με ισχύ 
από την 1η Νοεμβρίου 2020), οδήγησε σε συρρίκνωση των επιπέδων 
δραστηριότητας στον τομέα των πολυτελών ακινήτων  (≥ €1,5 εκ.). 
Κατά το 2022, παρατηρήθηκε μερική ανάκαμψη αυτού του τομέα, με 
συνολικά 220 συναλλαγές πολυτελών ακινήτων, καταγράφοντας ετή-
σια αύξηση 36% και σηματοδοτώντας ότι ο τομέας αυτός παραμένει 
ενεργός.

Το πιο ανθεκτικό τμήμα του τομέα των ακινήτων φαίνεται να 
είναι οι οικιστικές μονάδες αξίας €100.000 - €300.000
Οι συναλλαγές οικιστικών μονάδων αξίας €100.000 - €300.000 έφτα-
σαν τις 7.600 το 2022, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 

Mεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα διαμερίσματα

19%. Σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019 καταγράφε-
ται αύξηση 41%. Αυτό οφείλεται κυρίως στα αυξημένα επίπεδα ζήτη-
σης για πρώτη κατοικία και της αυξανόμενης επενδυτικής δραστηριό-
τητας στις κατοικίες προς ενοικίαση (ιδιαίτερα για τα διαμερίσματα), σε 
συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές στο πλαίσιο 
της μετεγκατάστασής τους στην Κύπρο.

Συνεχής αύξηση του κόστους των κατασκευαστικών υλικών 
Παρά τα αυξανόμενα επίπεδα ζήτησης για ακίνητα, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία συναλλαγών που παρουσιάζονται, ο ρυθμός έκδοσης 
αδειών οικοδομής επιβραδύνθηκε κατά το 10μηνο του 2022 (τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία), σημειώνοντας ετήσια πτώση της τάξεως του 5%. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή αύξηση του 
κόστους των κατασκευαστικών υλικών που διατηρήθηκε κατά το 2021 
και το 2022, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 30% σε μια περίοδο δύο 
ετών, διαταράσσοντας τις ισορροπίες της αγοράς, ιδιαίτερα στον τομέα 
της ιδιωτικής κατοικίας (private/single housing).
Σχολιάζοντας την Έκθεση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος 
Συνέταιρος της PwC Κύπρου ανέφερε: 
«Σε ένα περιβάλλον όπου σε ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο αντιμετω-
πίζουμε πολλές προκλήσεις και κρίσεις, ο κυπριακός τομέας των ακινή-
των τροφοδοτούμενος από τις συνεχιζόμενες δημογραφικές αλλαγές 
που παρατηρούνται στο νησί, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός, ξεπερ-
νώντας τις προσδοκίες σε επίπεδα συναλλαγών».

Ρεκόρ ακρίβειας 37 χρόνων στα κατασκευαστικά υλικά
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα 
Ιανουάριο 2023 ανήλθε στις 136,01 μονάδες (με βάση 
2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,25% 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την 
Παρασκευή. 
Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών τον Ιανουάριο 
2023 βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο από το 1986 που 
τηρούνται στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία. Κατά κύρια 
κατηγορία προϊόντων, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, 
τον Ιανουάριο του 2023 καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυ-
κτά κατά 27,15%, στα προϊόντα ορυκτών κατά 14,66%, 
στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά 
κατά 10,49%, στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη κατά 8,75% 
και στα μεταλλικά προϊόντα κατά 7,77%.
Σε σχέση και με τον Δεκέμβριο 2022, ο δείκτης τιμών κα-
τασκευαστικών υλικών αυξήθηκε κατά 1,79% τον Ιανου-
άριο 2023. Η κυριότερη αύξηση σημειώθηκε στα ορυκτά 
με 12,8%. Στις άλλες κύριες κατηγορίες οι αυξήσεις ήταν 
μικρότερες σε σχέση με τον Δεκέμβριο: τα προϊόντα ορυ-
κτών αυξήθηκαν 3,22%, τα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, 
χημικά και πλαστικά κατά 0,04% και τα ηλεκτρομηχανολο-
γικά είδη κατά 0,08%. 
Αντίθετα, στα μεταλλικά προϊόντα σημειώθηκε μείωση 
1,39% σε σχέση με τον Δεκέμβριο.
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών που ανέβηκε 
στις 136,01 μονάδες τον Ιανουάριο, βρίσκεται στο ψη-
λότερο σημείο από το 1986 που τηρούνται σχετικά στοι-

χεία από τη Στατιστική Υπηρεσία. Με έτος βάσης το 2015 
(=100), οι αυξήσεις την τελευταία τριετία στις κυριότερες 
κατηγορίες προϊόντων ήταν αλματώδεις. Ενδεικτικά, ο μέ-
σος όρος του δείκτη για τα ορυκτά το 2020 ήταν 99,14, 
το 2021 101,48, το 2022 113,44, ενώ τον Ιανουάριο 2023 
ανήλθε σε 133,76. Επομένως σε σχέση με τον μέσο όρο 
του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 34,9%.
Ο μέσος όρος στα προϊόντα ορυκτών ήταν το 2020 98,85, 
το 2021 100,76, το 2022 ανήλθαν σε 112,54, ενώ τον Ια-
νουάριο 2023 σε 120,79. Επομένως σε σχέση με τον μέσο 
όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 22,2%.
Στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά 
ο μέσος όρος το 2020 ήταν 100,29, το 2021 110,29, το 
2022 129,08 και τον Ιανουάριο 2023 133,13. Επομένως 
σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 
αυξήθηκαν κατά 32,7%.
Στα μεταλλικά προϊόντα, ο μέσος όρος το 2020 ήταν 
104,95, το 2021 128,99, το 2022 159,60, ενώ τον Ιανουά-
ριο 2023 έπεσε σε 155. Επομένως, και παρά τη μείωση σε 
σχέση με τον μέσο όρο του 2022, σε σχέση με τον μέσο 
όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 47,7%.
Ο μέσος όρος στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη ήταν το 
2020 98,27, το 2021 106,31, το 2022 120,09 και τον Ια-
νουάριο 2023 123,4. Επομένως σε σχέση με τον μέσο όρο 
του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 25,6%.

PWC ΚΥΠΡΟΥ: ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΚΙΝΗΤΏΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

Ξεπέρασαν 
τα 5 δις οι 

συναλλαγές 
ακινήτων το 

2022 
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Άλμα στην κατασκευή γραφείων 
μέχρι το 2024 – 2025

ΑΛΜΑ  στην κατασκευή γραφείων αναμένεται να έχουμε τα επό-
μενα χρόνια με επίκεντρο τη  Λευκωσία. 
Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίσαμε από την Εταιρεία Δανός 
και μετά από συνομιλία μας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πάνο 
Δανό, τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα το 2023 μέχρι και το 
2025 αναμένονται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των γραφεί-
ων με επίκεντρο τη Λευκωσία. 
Αυτή την περίοδο στη Λευκωσία βρίσκονται υπό κατασκευή ή πα-
ραμένουν κενά γραφεία 70.000 τ.μ., ενώ στο στάδιο του σχεδια-
σμού βρίσκονται άλλες 14.000 τ.μ. Αυτοί οι αριθμοί εξυπακούουν 
ότι το 2024 – 2025, θα έχουμε διπλασι- α σ μ ό 
του σημερινού αριθμού γραφείων που εί-
ναι διαθέσιμα είτε για ενοικίαση είτε 
για πώληση. 
Με βάση στοιχεία από πίνακες 
που ετοίμασε η εταιρεία Δανός 
και τους οποίους δημοσιεύου-
με σε διπλανή στήλη, παρά την 
κρίση και τα δεδομένα που οδη-
γούν σε αύξηση τις τιμές των ακι-
νήτων στην Κύπρο, οι τιμές πώλησης 
και ενοικίασης γραφείων δεν φαίνεται ν α 
έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
Για παράδειγμα οι τιμές ενοικίασης γραφείων στη Λευκωσία το 
2023 εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ 12 και 23 ευρώ το τ.μ. όσο 
ήταν και το 2022. Στη Λάρνακα οι τιμές των ενοικίων προβλέπο-
νται σταθερές μεταξύ 8 – 12 ευρώ το τ.μ. όσο ήταν και το 2022. 
Ούτε στη Λεμεσό προβλέπεται άνοδος με τις τιμές να είναι μεταξύ 
20 και 45 ευρώ το τ.μ. Το ίδιο και στην επαρχία Αμμοχώστου και 
Πάφου. Οι τιμές ενοικίου θα είναι μεταξύ 5 – 12  ευρώ το τ.μ. 
και 7 – 10 ευρώ το τ.μ. αντίστοιχα. Οι τιμές πώλησης γραφείων 
στη Λευκωσία εκτιμάται ότι θα είναι στα επίπεδα του 2022 μεταξύ 
3000 – 4500 ευρώ το τ.μ., στην επαρχία Λάρνακας από 2000 ως 
3000 ευρώ το τ.μ., στην επαρχία Λεμεσού από 5000 – 6500 ευρώ 
το τ.μ., στην επαρχία Αμμοχώστου μεταξύ 1500 και 2000 ευρώ 
το τ.μ. και στην επαρχία Πάφου από 1500 ως 2000 ευρώ το τ.μ. 
Σταθερές αναμένεται να παραμείνουν και οι τιμές πώλησης και 
ενοικίασης καταστημάτων μέσα στο 2023, σύμφωνα πάντα με τα 
στοιχεία της εταιρείας Δανός. 

Καταστήματα
Αναφέρουμε ενδεικτικά στοιχεία που αφορούν τα καταστήματα. 
Στη Λευκωσία τα ενοίκια θα είναι 15-45 ευρώ το τ.μ., στη Λάρνακα 
6-20 ευρώ το τ.μ., στην Λεμεσό 20-45 ευρώ το τ.μ., στην επαρχία 
Αμμοχώστου από 10-25 ευρώ το τ.μ. και στην επαρχία Πάφου από 
10 έως 25 ευρώ το τ.μ. Όσον αφορά τις τιμές πώλησης καταστη-
μάτων, στη Λευκωσία εκτιμάται ότι θα είναι 4000 με 5000 ευρώ το 
τ.μ., στη Λάρνακα 2000 – 2500 ευρώ το τ.μ., στη Λεμεσό 5500 – 
6500 ευρώ το τ.μ., στην επαρχία Αμμοχώστου μεταξύ 2000 – 2500 
ευρώ το τ.μ. και στην Πάφο θα κυμανθούν από 2000 – 2500 το 
τ.μ.  Αναλυτικά το έγγραφο που εξασφαλίσαμε από την εταιρεία 
Δανός αναφέρει για τις τιμές πώλησης και ενοικίασης γραφείων 
και καταστημάτων: Η ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους στην 
Ευρώπη έκανε άλμα την περσινή χρονιά μετά τον κορωνοϊό, με 
αποτέλεσμα να ζητηθούν και υψηλότερα ενοίκια, αντισταθμίζοντας 
μερικώς τη διόρθωση των τιμών από την αύξηση των επιτοκίων.
Η ισχυρή ζήτηση που πυροδοτείται εν μέρει από επιχειρήσεις που 
θέλουν να επιστρέψει το προσωπικό τους στα γραφεία, δείχνει ότι 
το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης έχει ωθήσει τις αποδόσεις 
των ακινήτων υψηλότερα και οι αυστηρότερες πιστωτικές αγορές 
δημιουργούν κινδύνους αναγκαστικών πωλήσεων, θέτοντας υπό 
πίεση τις αποτιμήσεις.
Οι εταιρείες επίσης υιοθετούν αυστηρότερους κλιματικούς στό-
χους, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη ζήτηση για πράσινους 
χώρους γραφείων. Η προσφορά στον τομέα είναι περιορισμένη 
καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός και το υψηλότερο κόστος 
δανεισμού αποθαρρύνουν ορισμένους developers. Οι επιχειρήσεις 
επιθυμούν να εξασφαλίσουν χώρο σε κτήρια που πληρούν αυστη-
ρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Το αυξανόμενο κόστος έχει αρ-
χίσει να μειώνει την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Σημαντικές επενδύσεις
Σημαντικές επενδύσεις καταγράφονται αυτή την περίοδο στην 
αγορά γραφείων, καθώς μόνο στη Λευκωσία βρίσκονται υπό κατα-
σκευήν ή κενά 70.000 τ.μ. νέων κτιρίων γραφείων, ενώ στο στάδιο 
του σχεδιασμού βρίσκονται επιπλέον 14.000 τ.μ. Συνολικά δηλαδή 
αναμένεται να κατασκευαστούν 84.000 τ.μ. νέων γραφείων μέχρι 
το 2024 – 2025, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αντισταθμίσουν 

το έλλειμμα νέων αναπτύξεων που παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της προηγούμενης δεκαετίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά τα γραφεία, θα επιφέρουν 
σχεδόν διπλασιασμό του σημερινού διαθεσίμου αποθέματος γρα-
φείων. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από σχετική ανάλυση της 
αγοράς γραφείων από την εταιρεία ΔΑΝΟΣ, η οποία δραστηρι-
οποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων και 
αντιπροσωπεύει την BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Παρ’ όλα αυτά, στελέχη του κλάδου δεν φαίνεται να ανησυχούν 
για τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς, καθώς η ζήτηση για 
σύγχρονα και κυρίως «πράσινα» γραφεία είναι πολύ υψηλή. Ήδη, 
κατά το περυσινό τελευταίο εξάμηνο, η απορρόφηση γραφείων 
(νέες μισθώσεις) υπολογίζεται ότι ανήλθε στο επίπεδο ρεκόρ των 
25.000 τ.μ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι – παρά τη μεσολάβηση 
της πανδημίας και την επικράτηση της  τηλεργασίας – οι περισσό-
τερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη φυσική παρουσία για το μεγαλύτε-
ρο μέρος του προσωπικού τους, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες 

την εβδομάδα. Η υψηλή ζήτηση αποτυπώνεται και στις τιμές των 
ενοικίων, τα οποία διαμορφώνονται πλέον σε 23 ευρώ/τ.μ. σε μη-
νιαία βάση για την Λευκωσία, ενώ έχουν υπάρξει και περιπτώσεις 
μισθώσεων στη Λεμεσό που έγιναν στον επίπεδο των 45 ευρώ/τ.μ.
Το ζήτημα που ενδεχομένως να προκαλέσει κάποιες «αναταρά-
ξεις» στην αγορά γραφείων, είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τα πα-
λιότερα ακίνητα, τα οποία αφήνουν οι εταιρείες, πολυεθνικές και 
μη, αλλά και το δημόσιο, προκειμένου να μετεγκατασταθούν στα 
νέα κτήρια που κατασκευάζονται σήμερα, ή πρόκειται να κατα-
σκευαστούν στο μέλλον. Τα ακίνητα αυτά, έχοντας κατασκευαστεί 
κυρίως κατά την περίοδο 1990 – 2010, θα απαιτήσουν σημαντικά 
κεφάλαια για να αναβαθμιστούν ενεργειακά, εφόσον οι ιδιοκτήτες 
τους επιθυμούν να συνεχίσουν να προσελκύουν νέους μισθωτές. 
Εναλλακτικά, είναι πιθανόν να αλλάξουν χρήση, αν και πάλι κάτι 
τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα απλή υπόθεση. Ως εκ τούτου, το πώς 
θα αξιοποιηθεί αυτό το απόθεμα ακινήτων τα επόμενα χρόνια είναι 
ένα ερώτημα που ακόμη δεν έχει βρει ικανοποιητική απάντηση.

ΑΚΡΏΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΝΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΝΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
   Ποσό Ενοικίασης ανά μ²/μήνα (€)
Δήμος  2020 2021 2022 2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15-40 15-45 15-45 15-45
ΛΑΡΝΑΚΑ 6-20 6-20 6-20 6-20
ΛΕΜΕΣΟΣ  20-45 20-45 20-45 20-45
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  8-20 8-20 10-25 10-25
ΠΑΦΟΣ  10-25 10-25 10-25 10-25
    
ΔΑΝΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
   Ποσό Ενοικίασης ανά μ²/μήνα (€)
Δήμος  2020 2021 2022 2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4000-5000 4000-5000 4000-5000 4000-5000
ΛΑΡΝΑΚΑ 2000-2500 2000-2500 2000-2500 2000-2500
ΛΕΜΕΣΟΣ  4500-55000 5000-6000 5500-6500 5500-6500
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  2000-2500 2000-2500 2000-2500 2000-2500
ΠΑΦΟΣ  2000-2500 2000-2500 2000-2500 2000-2500

Οι τιμές είναι ανάλογες τοποθεσίας, πρόσοψης, ηλικίας και άλλων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών 
και προδιαγραφών των ακινήτων. Είναι σχετικές και όχι απόλυτες. 

    
www.danos-group.com

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΝΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
   Ποσό Ενοικίασης ανά μ²/μήνα (€)
Δήμος  2020 2021 2022 2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15-40 15-45 15-45 15-45
ΛΑΡΝΑΚΑ 6-20 6-20 6-20 6-20
ΛΕΜΕΣΟΣ  20-45 20-45 20-45 20-45
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  8-20 8-20 10-25 10-25
ΠΑΦΟΣ  10-25 10-25 10-25 10-25 
   
ΔΑΝΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
   Ποσό Ενοικίασης ανά μ²/μήνα (€)
Δήμος  2020 2021 2022 2023
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4000-5000 4000-5000 4000-5000 4000-5000
ΛΑΡΝΑΚΑ 2000-2500 2000-2500 2000-2500 2000-2500
ΛΕΜΕΣΟΣ  4500-55000 5000-6000 5500-6500 5500-6500
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  2000-2500 2000-2500 2000-2500 2000-2500
ΠΑΦΟΣ  2000-2500 2000-2500 2000-2500 2000-2500

Οι τιμές είναι ανάλογες τοποθεσίας, πρόσοψης, ηλικίας 
και άλλων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των ακινήτων. 
Είναι σχετικές και όχι απόλυτες. 
    

www.danos-group.com

Οι τιμές αναμένονται να παραμείνουν οι ίδιες το 2023 σε σύγκριση με το 2022
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Α ΛΗΘΕΙΑ πόσο ανθεκτικά, γερά είναι τα 
κτήρια στην Κύπρο σε περίπτωση σεισμού; 
Οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία 

φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα της 
σταθερότητας των κτηρίων στην Κύπρο, αλλά και 
της αξιοπιστίας των κατασκευαστικών υλικών που 
χρησιμοποιούνται. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αυτό 
μας είχε απασχολήσει πάλι το καλοκαίρι του 2022, 
όταν μπαλκόνια, το ένα μετά το άλλο κατέρρεαν, 
και άνθρωποι τραυματίζονταν.

Φωνάζει το ΕΤΕΚ 
Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), απ’ την πλευρά του, εξακολουθεί να φωνά-
ζει και να ισχυρίζεται ότι εδώ και χρόνια ζητά να θε-
σμοθετηθεί η τακτική επιθεώρηση των οικοδομών, 
δεχόμενο ωστόσο κατηγορίες ότι προσπαθεί να δη-
μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στους μηχανικούς. 
0 πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής, 
μιλώντας, ανέφερε ότι στην Κύπρο κάνουμε λόγο 
για ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα, καθώς τα 
κτήρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν το 1994 
δεν διαθέτουν τις κατάλληλες αντισεισμικές προδι-
αγραφές. «Εμείς ως ΕΤΕΚ, αυτό που ζητάμε είναι 
δύο πράγματα. Πρώτον τη θεσμοθέτηση των τα-
κτικών επιθεωρήσεων ανά 5-10 χρόνια. 
Δηλαδή το αντίστοιχο Μ.Ο.Τ. των κτηρίων και δεύ-
τερο την παροχή από το κράτος κινήτρων έτσι 
ώστε να υπάρχει δομοστατική αναβάθμιση των 
κτηρίων», αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Η ανησυχία του ΕΤΕΚ εστιάζεται κυρίως στα παλιά 
κτήρια, λόγω της μεγάλης τους ηλικίας και ιδιαί-
τερα σε αυτά που έχουν σχεδιαστεί πριν από την 
εφαρμογή αντισεισμικού κώδικα, τα οποία ομολο-
γουμένως αποτελούν μεγάλο μέρος του κτηριακού 
αποθέματος της χώρας μας. 
Ταυτόχρονα, η παντελής έλλειψη κουλτούρας συ-
στηματικής συντήρησης των κτηρίων που παρατη-
ρείται στη χώρα μας, δεν μπορεί παρά να εντείνει 
τα προβλήματα στα κτήρια αυτά και να αυξάνει 

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΦΟΝΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ – ΣΥΡΙΑ 

τη δομική τους τρωτότητα. Με αφορμή τον σει-
σμό, το ΕΤΕΚ με ανακοίνωσή του, επανέλαβε πως 
βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν για τη λήψη προ-
ληπτικών μέτρων, προς αποφυγή ανάλογων κατα-
στροφικών συμβάντων στη χώρα μας. Με αυτό το 
δεδομένο, το Επιμελητήριο κάλεσε την πολιτεία να 
προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση της τακτικής 
επιθεώρησης των κτηρίων, σε συνδυασμό με μία 
δέσμη μέτρων και κινήτρων που θα ενθαρρύνουν 
τους πολίτες να προβαίνουν σε ολιστικές εργασί-
ες συντήρησης και δομοστατικής αναβάθμισης των 
οικοδομών τους, με προτεραιότητα τις οικοδομές 
δημόσιας χρήσης.
Και απ’ την πλευρό του, ο πρόεδρος του Πανευ-
ρωπαϊκού Συνδέσμου Λατομείων (UEPG) Αντώνης 

Αντωνίου Λατούρος, εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει 
με τα προϊόντα που διοχετεύει το κάθε λατομείο, 
ποιος τα πιστοποιεί και βάσει ποιων προτύπων χτί-
ζονταν από το παρελθόν μέχρι σήμερα όλες οι οι-
κοδομές στην Κύπρο. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα πρότυπα εισή-
χθησαν στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 και ήταν 
μόνο κυπριακά, δηλαδή ίσχυαν μόνο στην Κύπρο. 
Μέχρι τότε δεν υπήρχαν επίσημα πρότυπα βάσει 
των οποίων θα έπρεπε να χτίζονταν οι οικοδομές, 
με αποτέλεσμα οι μέθοδοι και τα υλικά τα οποία 
χρησιμοποιούνταν να είναι αμφιβόλου ποιότητας.

Κομβικό το 2005
Τα πράγματα άλλαξαν μετά την είσοδο της Κύ-

Συνολικά €33 εκ. θα κοστίσει στο Κράτος 
το πολεοδομικό σκάνδαλο στο Πισσούρι 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 33 εκ. ευρώ θα κοστίσει στο κράτος το μεγάλο πο-
λεοδομικό σκάνδαλο στην περιοχή «Λίμνες» στο Πισσούρι.  Αυτό 
προκύπτει από ενημέρωση του τέως Υπουργού Εσωτερικών στο 
Υπουργικό Συμβούλιο.  Όπως είναι γνωστό το σκάνδαλο αποκαλύ-
φθηκε όταν το 2012, μετά από έντονη βροχόπτωση, καταγράφη-
καν οι πρώτες καθιζήσεις και κατολισθήσεις εδαφών στην περιοχή, 
με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε οικίες, 
θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και όλα αυτά εξαι-
τίας των εδαφολογικών προβλημάτων στην περιοχή, τα οποία δεν 
λήφθηκαν υπόψη ούτε στο στάδιο της μελέτης, ούτε στο στάδιο 
της κατασκευής. Εγκληματική αμέλεια επιδείχθηκε πρώτιστα από 
πλευράς των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, που σκανδαλωδώς 
ενέταξαν σε οικιστική ζώνη, τη δεκαετία του ‘90, την περιοχή «Λί-
μνες», στην οποία όπως παραπέμπει η ονομασία της περιοχής, 
υπήρχαν λίμνες τις οποίες κάποιοι μπάζωσαν προηγουμένως και τη 
διαχώρισαν σε οικόπεδα. Εδώ και δυο χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη 
έργα για την αποφυγή της επιδείνωσης της κατάστασης. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση που έτυχε το Υπουργικό 
Συμβούλιο, «το φαινόμενο της κατολίσθησης συνεχίζει να υφίστα-
ται».

Το έργο και η αγορά υπηρεσιών
Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε 
τέλη Δεκεμβρίου 2022, αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση του 
Υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει τα ακόλουθα:
• Τον ρόλο της αναθέτουσας αρχής για τα έργα σταθεροποίησης 

του εδάφους να αναλάβει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο 
θα ορίσει συντονιστή εκτέλεσης του έργου.

• Για τις ανάγκες των έργων να μετακινηθούν στο Τμήμα Δημοσί-
ων Έργων οι δυο πολιτικοί μηχανικοί και οι δυο τεχνικοί μηχανικοί 
που προσλήφθηκαν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με 
αγορά υπηρεσιών. Η αγορά υπηρεσιών αφορά περίοδο 33 μη-
νών με συνολικό κόστος €454.000.

• Ενέκρινε τη σύσταση της ομάδας παρακολούθησης του έργου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρό-
σωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, που θα προεδρεύει και 
από εκπροσώπους της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, του 
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Αναπτύξε-
ως Υδάτων και του Τμήματος Μεταλλείων.

Σε δυο φάσεις
Βάσει της μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και των σχεδίων 
που έχουν ετοιμαστεί από τους μελετητές του έργου, διαπιστώνε-
ται ότι πρόκειται για πολύπλοκο έργο που απαιτεί εξειδίκευση στην 
υλοποίησή του.
Το έργο έχει χωριστεί σε δύο φάσεις, η πρώτη είναι η κατασκευή 
τοξωτού πασσαλότοιχου για σταθεροποίηση της περιοχής που βρί-
σκεται σε ψηλότερο επίπεδο και η δεύτερη περιλαμβάνει την κατα-
σκευή μέτρων ανάσχεσης και σταθεροποίησης με την κατασκευή 
επιχώματος σταθεροποίησης στον πόδα της κατολίσθησης ως 
αντίβαρο, υδραυλικά έργα συγκέντρωσης της επιφανειακής απορ-
ροής, δηλαδή ανοικτές τάφρους για τη συλλογή της επιφανεια-
κής απορροής και τη διόδευσή της σε κεντρικό κανάλι, όπως και 
άλλων συμπληρωματικών έργων, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 
€33 εκατ. περίπου. Για το έτος 2022 δαπανήθηκε ποσό €5,8 εκατ.
Για επίσπευση της αντιμετώπισης του προβλήματος της κατολί-

σθησης, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού προχώρησε με την κατα-
σκευή του τοξωτού πασσαλότοιχου και οι εργασίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Λόγω της πολυπλοκό-
τητας του έργου και της τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που απαι-
τείται για την υλοποίησή του, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε 
τη συνδρομή του Υπουργείου Μεταφορών στο οποίο υπάγεται το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, που ανέλαβε με απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου την υλοποίηση του έργου ως αναθέτουσα αρχή.

Τι προκαλεί την καθίζηση
Σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου, στην περιοχή «Λίμνες» εμφανίζονται αστοχίες και υποχωρή-
σεις του εδάφους, οι οποίες οφείλονται:
• Στην ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων νερού στο υπέδαφος.
• Στη φτωχή πρακτική κατασκευών. Διαπιστώθηκε ότι χρησιμο-

ποιήθηκε ακατάλληλος τύπος στοιχείων θεμελίωσης όπως και 
ακατάλληλα υλικά επιχωματώσεων, καθώς και ανεπαρκείς γενικά 
μελέτες για την προστασία των οικοδομών από τις επικρατούσες 
συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου (αποτυχία απορροών).

• Στην κακή εκτίμηση του προφίλ του εδάφους από τους μελε-
τητές. Έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις και παραδοχές για τις 
πραγματικές εδαφολογικές παραμέτρους (αντοχές κ.λπ.). Το 
έδαφος επί τόπου είναι χαλαρό και μειωμένης αντοχής σε μεγά-
λο βάθος.

Καμία δίωξη
Παρά τις έρευνες και τις κόντρα έρευνες, δεν αποδόθηκαν μέχρι 

πρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα 
το 2005, όταν εισήχθησαν στη χώρα τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.
Δηλαδή τα πρότυπα τα οποία ακολουθούσαν και οι 
υπόλοιπες χώρες Ένωσης. 
Ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι πάνω σε αυτές τις ευ-
ρωπαϊκές προδιαγραφές, κάθε χώρα εισαγάγει και 
τις δικές της παραμέτρους, ανάλογα με το ανάγλυ-
φο, το πέτρωμα του εδάφους κ.λπ. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, τα πράγματα σχετικά με την \ πιστοποίηση 
των υλικών και τι\ προδιαγραφές ανέγερσης \ οικο-
δομών άρχισαν να γίνονται πολύ καλύτερα απ’ τη 
στιγμή που εισήχθησαν στην Κύπρο οι ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. Και αυτό γιατί οι έλεγχοι άρχισαν να 
γίνονται πολύ συχνότερα απ’ ό,τι παλιότερα.

Πόσο ανθεκτικά είναι τα κτήρια στην Κύπρο; 

Ανησυχία πολιτικών μηχανικών για 
τη στατική επάρκεια παλιών οικοδομών

Τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών στην Κύπρο θυμίζει ξανά η σεισμική 
δόνηση στην Κεντρική Τουρκία και Συρία, αναφέρει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ). Σε ανακοίνωση του, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου εκ-
φράζει τα θερμά συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες των θυμάτων από τον ισχυρό 
σεισμό στην Κεντρική Τουρκία και Συρία.
Με αφορμή τον σεισμό που έγινε αισθητός και στην Κύπρο τις πρωινές ώρες, σήμερα 
6 Φεβρουαρίου 2023, ο ΣΠΟΛΜΗΚ επαναλαμβάνει την ανησυχία του όσον αφορά τη 
στατική επάρκεια και ασφάλεια των παλιών οικοδομών στην Κύπρο, στο ενδεχόμενο μιας 
παρόμοιας σεισμικής δραστηριότητας.
Σημειώνει ότι η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στην Κύπρο, η απουσία κουλτούρας 
συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994, 
αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας.
Αναφέρει, επίσης, ότι με δεδομένο ότι η Κύπρος πλήττεται συχνά από σεισμούς, κατα-
στροφικούς και μη, οι Πολιτικοί Μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επα-
ναλαμβάνουν την άμεση ανάγκη της νομοθετικής ρύθμισης της Τακτικής Επιθεώρησης 
Κτηρίων και της έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού, ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή κα-
ταστροφικών συμβάντων.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί, τέλος, την πολιτεία να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση του υπο-
χρεωτικού ελέγχου της στατικής επάρκειας των κτηρίων και αντισεισμικής αναβάθμισης 
των παλιών οικοδομών, δίδοντας προτεραιότητα στις οικοδομές δημόσιας χρήσης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Ελλιπές το νομοθετικό πλαίσιο 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, με αφορμή τον καταστροφι-
κό σεισμό στην Τουρκία, εκφράζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ 
νέου την ανησυχία του για την επικινδυνότητα κτηρίων και ασφά-
λειας των πολιτών, το οποίο πρόβλημα δημιουργείται, όπως ανα-
φέρει, από το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, που ορίζει τη διαδικασία 
κατεδάφισης ετοιμόρροπων και αποκατάστασης επικινδύνων οικο-
δομών, αλλά κυρίως την αδυναμία σύνταξης και επίδοσης εκθέσεων 
αυτοψίας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Ο Σύλλογος προτρέπει όλους “να στοχαστούν τους πιθανούς κινδύ-
νους που ελλοχεύουν σε κάθε περίπτωση για τη δημόσια ή ιδιωτική 
ζωή με σκοπό να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλι-
σης των προδιαγραφών ασφάλειας, που υπαγορεύει η εμπειρογνω-
μοσύνη των ειδικών και η κοινή λογική με τη θεσμοθέτηση πιστοποι-
ητικών καταλληλότητας κτηρίων”.
Αναφέρει, επίσης, ότι “η θέσπιση ηλεκτρονικής ταυτότητας των 
κτηρίων είναι αναγκαία, ώστε η πολιτεία αποκτήσει πραγματική ει-
κόνα σε τεχνικό επίπεδο, είτε πρόκειται για δημόσιο, είτε ιδιωτικό 
κτήριο”.
Τέλος, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, “θέτει την εμπειρογνω-
μοσύνη των μελών του στη διάθεση της πολιτείας και κάθε άλλου 
φορέα ώστε να ελεγχθεί και θωρακιστεί το οικοδομικό απόθεμα και 
υπηρετηθεί η δημόσια ασφάλεια”.
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Θα δεσμεύεται η περιουσία όσων 
οφείλουν κοινόχρηστα

ΔΥΟ προτάσεις νόμου βρίσκονται ενώπιον της 
Βουλής με στόχο να διασφαλίσουν τα συμφέρο-
ντα των αγοραστών διαμερισμάτων και κατοικιών 
σε συγκροτήματα.  Παράλληλα, θέτουν προ των 

ευθυνών τους το σύνολο των ιδιοκτητών μονάδων σε κοι-
νόκτητες οικοδομές, που μπορεί να είναι πολυκατοικίες ή 
και συγκροτήματα κατοικιών, αναφορικά με την υποχρέωση 
τους να πληρώνουν τα κοινόχρηστα που τους αναλογούν.  
Οι δύο προτάσεις νόμου φέρουν την υπογραφή του βουλευ-
τή του ΔΗΣΥ κ. Νίκου Γεωργίου και θέτουν ως προϋπόθεση 
για τη μεταβίβαση αυτών των ακινήτων, την προσκόμιση 
στο οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο βεβαίωσης 
από τη διαχειριστική επιτροπή ότι ο ιδιοκτήτης δεν οφείλει 
οποιαδήποτε ποσά για τη διαχείριση εν γένει της οικοδομής, 
που αφορά εργασίες συντήρησης, επιδιόρ4θωσης, αποκα-
τάστασης και ασφάλισης της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Η 
πρόνοια αυτή θα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης προς ιδιο-
κτήτες μονάδων σε κοινόκτητες οικοδομές που αδιαφορούν 
ή δεν καταβάλλουν για δικούς τους λόγους το μερίδιο που 
τους αναλογεί στα κοινόχρηστα έξοδα.

Οι Πρόνοιες
Με την πρόταση νόμου επιδιώκεται η τροποποίηση του 
περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, 
έτσι ώστε, πριν από τη διενέργεια μεταβίβασης μονάδας 
σε κοινόκτητη οικοδομή, να απαιτείται η προσκόμιση στο 
οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο βεβαίωσης της 
διαχειριστικής επιτροπής της κοινόκτητης οικοδομής με την 
οποία να πιστοποιείται η εξόφληση της συνεισφοράς του 
ιδιοκτήτη της μονάδας ή η κατάρτιση σχεδίου αποπληρω-

μής της οφειλόμενης συνεισφοράς, η οποία επιβάλλεται 
στους ιδιοκτήτες των μονάδων κοινόκτητης οικοδομής για 
σκοπούς κάλυψης των δαπανών για τη διαχείριση εν γένει 
της οικοδομής.  Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργίου στην αιτι-
ολογική του έκθεση, που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η 
προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία διότι, αφε-
νός, έχει διαπιστωθεί ότι ιδιοκτήτες μονάδων σε κοινόκτη-
τες οικοδομές δεν καταβάλλουν την καθορισμένη από την 
εκάστοτε διαχειριστική επιτροπή συνεισφορά και ως εκ 
τούτου δημιουργούνται συνθήκες αδικίας εις βάρος των συ-
νετών ιδιοκτητών και, αφετέρου, η μη καταβολή συνεισφο-
ράς εκ μέρους των ιδιοκτητών μονάδων δυσχεραίνει την 
εκάστοτε διαχειριστική επιτροπή στην άσκηση των καθη-
κόντων της, ήτοι να προβεί σε εργασίες συντήρησης, επιδι-
όρθωσης, αποκατάστασης και ασφάλισης της κοινόκτητης 
ιδιοκτησίας. Με τη δεύτερη πρόταση νόμου που κατέθεσε 
ο κ. Γεωργίου επιδιώκεται η τροποποίηση του περί ακίνητης 
ιδιοκτησίας νόμου, ώστε να παρασχεθεί στην εκάστοτε δι-
αχειριστική επιτροπή κοινόκτητης οικοδομής η εξουσία να 
εκδίδει βεβαίωση με την οποία να πιστοποιείται η εξόφληση 
της συνεισφοράς του ιδιοκτήτη μονάδας σε αυτή ή η κα-
τάρτιση σχεδίου αποπληρωμής οφειλόμενης συνεισφοράς.   
Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς 
συνδέεται άμεσα με την πρώτη πρόταση νόμου.  Και οι δυο 
προτεινόμενες νομοθεσίες αποσκοπούν στην απάμβλυνση 
του προβλήματος της μη καταβολής από μέρους ιδιοκτη-
τών μονάδων κοινόκτητων οικοδομών της προβλεπόμενης 
συνεισφοράς για τη κάλυψη των κοινόχρηστων δαπανών, 
με αποτέλεσμα κοινόκτητες οικοδομές να παρουσιάζουν 
εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας.

Αστικές αγωγές
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι διαχειριστικές επιτροπές 
σε κοινόκτητες οικοδομές δύνανται να ανακτούν με αστικές 
αγωγές από ιδιοκτήτη μονάδας το μερίδιο που του αναλο-
γεί σε ποσά που δαπανήθηκαν για επιδιορθώσεις ή εργασί-
ες που έγιναν στην οικοδομή ή αφορούν τη διαχείρισή της.  
Ωστόσο, η εκδίκαση αγωγών διαρκεί χρόνια, με ό,τι αυτό 
σημαίνει και συνεπάγεται. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση 
που ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να ενοικιάσει το ακίνητό του και 
το ενοικιαστήριο έγγραφο περιλαμβάνει όρο ότι η καταβο-
λή των κοινόχρηστων αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή, 
ο όρος αυτός δεν αφορά και δεν δεσμεύει τη διαχειριστική 
επιτροπή στην οποία υπόλογος, πάντοτε, είναι ο ιδιοκτήτης.

Η πρόταση Μουσιούττα για διώξεις
Λόγω της άρνησης ιδιοκτητών μονάδων σε κοινόκτητες οικο-
δομές να καταβάλλουν κοινόχρηστα, αρκετές πολυκατοικίες 
και συγκροτήματα κατοικιών, που χρησιμοποιούνται κυρίως 
ως εξοχικές κατοικίες, θυμίζουν εγκαταλειμμένα κτήρια.  Ενώ-
πιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής εκκρεμεί προς 
εξέταση και τρίτη πρόταση νόμου, που φέρει την υπογραφή 
του βουλευτή της ΔΗΠΑ-Συνεργασία κ. Μαρίνου Μουσιούτ-
τα,  με την οποία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες γενικά όλων 
των οικιστικών μονάδων να τις επισκευάζουν.  Καθιστώντας, 
παράλληλα, υποχρεωτικό τον έλεγχο όλων των οικοδομών 
κάθε 10 χρόνια, για να διαπιστώνεται η στατική επάρκεια και 
η πολεοδομική καταλληλόλητά τους, με την εξασφάλιση πι-
στοποιητικού καταλληλόλητας που θα κατατίθεται στον οι-
κείο δήμο/κοινότητα.  Η ίδια πρόταση νόμου καθιστά ποινικό 
αδίκημα τη χρήση ακατάλληλης-επικίνδυνης οικοδομής για 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ανθρώπινη χρήση, με την πρόταση Μουσιούττα να προβλέπει 
ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους.  Με τον τρόπο αυτό επι-
διώκεται να αντιμετωπιστεί και το απαράδεκτο φαινόμενο της 
εκμετάλλευσης μεταναστών από ιδιοκτήτες γερασμένων και 
επικίνδυνων οικοδομών.  Τις νοικιάζουν σε μετανάστες έναντι 
χαμηλού ενοικίου, διαμένουν στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες και 
αναγκάζονται να διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες, καθώς 
τα υψηλά ενοίκια δεν τους δίνουν άλλη επιλογή.

Εξώδικα και μέμο σε περιουσίες
Οι εκατοντάδες επικίνδυνες οικοδομές που συναντήσαμε στις 
πόλεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια 
και υγεία.  Τουλάχιστον οκτώ περιστατικά πτώσης μπαλκο-
νιών από γερασμένα κτήρια καταγράφηκαν φέτος.  Από θαύ-
μα δεν θρηνήσαμε θύματα.  Πριν το τέλος του χρόνου, το Υπ. 
Εσωτερικών δεσμεύτηκε να καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση 
νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα 
που προκύπτουν σήμερα από τις επικίνδυνες οικοδομές.  Η 
πολιτικός μηχανικός Α’, ενημέρωσε πρόσφατα τους βουλευ-
τές της Επιτροπής Εσωτερικών ότι βρίσκεται στα σκαριά η 
ετοιμασία τροποιητικού νομοσχεδίου, προκειμένου να κατα-
στήσει αποτελεσματική και αποτρεπτική την κείμενη νομοθε-
σία περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών.  Μεταξύ άλλων, θα 
προβλέπεται η επιβολή εξώδικου προστίμου στους ιδιοκτήτες 
των επικίνδυνων οικοδομών που αδιαφορούν να τις συντηρή-
σουν, καθώς και η επιβολή εμπράγματου βάρους (μέμο) στου 
τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, όταν οι ιδιοκτήτες τους δεν 
πληρώνουν το πρόστιμο που τους επιβάλλεται ή δεν κατα-
βάλλουν το κόστος που επωμίζονται οι αρχές για να καταστή-
σουν ασφαλείς τις οικοδομές τους.

MONO

€30  
το χρόνο

nomisma / Εκδοτική
Aρμενίας 23Β, 2003, Γρ. 101, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ.: 22 342005, Fax: 22 342006, email: info@fmw.com.cy

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Μη χάσετε
το νέο 
τεύχος

με πλούσια 
ύλη

Εγγραφείτε
συνδρομητής με
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ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΝΙΟΒΡΗΣ

ΗΑΤΤΙΚΗ κατέχει τα σκήπτρα στον τομέα 
των ακινήτων τον περασμένο Νιόβρη, 
όπου ο τομέας συνεχίστηκε με θετικό 

πρόσημο. 
Συγκεκριμένα σε ανοδική τροχιά, τόσο ως προς 
τον αριθμό των αδειών, όσο και ως προς την επι-
φάνεια και τον όγκο, κινήθηκε η εγχώρια οικοδο-
μική δραστηριότητα τον Νοέμβριο του 2022, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα εκδόθηκαν 2.518 οικοδομικές άδειες, 
αριθμός αυξημένος κατά 9% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Οι άδειες αυτές αντιστοιχούσαν σε 580.370 τ.μ. 
επιφάνειας και 2.598.304 κ.μ. όγκου (αύξηση 
κατά 1,4% και κατά 2,1% αντίστοιχα σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2021). Σε ό,τι αφορά 
συγκεκριμένα την ιδιωτική οικοδομική δραστη-
ριότητα στο σύνολο της χώρας, τον Νοέμβριο  
του 2022 ανήλθε σε 2.493 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 571.961 τ.μ. επιφάνειας και 
2.552.128 κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας άνοδο 
κατά 8,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
αύξηση κατά 0,3% στην επιφάνεια και  κατά 0,8% 
στον όγκο, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021.
Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δρα-
στηριότητας τον Νοέμβριο του 2022, στο σύνολο 

Η Αττική κατέχει
τα σκήπτρα στα ακίνητα 

της χώρας, ανήλθαν σε 25 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 8.409 τ.μ. επιφάνειας και 
46.176 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της 
δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συ-
νολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 
2022, ήταν 1,8%.

Οι περιοχές που ξεχώρισαν
Σε ό,τι αφορά την εικόνα ανά περιφέρεια, τα 
«σκήπτρα» ως προς τον αριθμό των αδειών είχε 
τον Νοέμβριο η Αττική (580 άδειες) και ακολου-
θούσαν η Κεντρική Μακεδονία (335 άδειες), το 
Νότιο Αιγαίο (269 άδειες) και η Κρήτη (192 άδειες).

Η εικόνα στο 11μηνο
Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, η 
συνολική οικοδομική δραστηριότητα εφάνισε αύ-
ξηση κατά 3,9% ως στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, μείωση κατά 11,9% στην επιφάνεια και 
μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με το 
αντίστοιχο εντεκάμηνο του 2021. Κατά την ίδια 
περίοδο η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμ-
φάνισε στο σύνολο της χώρας, άνοδο 3,5% ως 
προς στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείω-
ση κατά 12,8% στην επιφάνεια και κατά 7% στον 
όγκο σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Νο-
εμβρίου 2021.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

Aρμενίας 23Β, 2003, Γρ. 101, Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ.: 22 342005, Fax: 22 342006, email: info@fmw.com.cy

Ενδιαφέρομαι να γίνω συνδρομητής
της μηνιαίας εφημερίδας ΑΚΙΝΗΤΑ 

Tα στοιχεία μου είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ:  .......................................................................................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ     EΤΑΙΡΕΙΑΣ:  .....................................................................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .......................................................................................................................................................................................................................................

ΤΗΛ.: .............................................................................................................................  FAX: ............................................................................................................

EMAIL: .................................................................................................................................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ..................................................................................................................... ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ....................................................................................

Μαζί με την αίτηση εγγραφής παρακαλούμε να αποστέλλεται και 
το ποσό της ετήσιας συνδρομής €22 στην εταιρεία FMW Financial Media Way

Η ΠΡΩΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
της Κύπρου

Ανανεωμένη
Δυναμική

Ενημερωτική
Αναλυτική

ΚΑΘΕ Μ
ΗΝΑ 

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Τα ΑΚΙΝΗΤΑ έρχονται στο γραφείο σας

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

MONO

€22  

το χρόνο
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 “Η έφεση επιτρέπεται μόνο επί νομικών σημείων και το Εφετείο δεν 
υπεισέρχεται σε θέματα αξιολόγησης μαρτυρίας’’

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων για ολιγοήμερη 
διαμονή εξυπηρετεί αρκετό κόσμο που επιλέγει αυτό τον τρόπο δια-
μονής, είτε για διακοπές είτε για εργασία, τόσο από το εσωτερικό όσο 

και από το εξωτερικό. Θεωρείται πλέον κοινωνική ανάγκη που ικανοποιεί την 
απλότητα, την ησυχία, την ιδιωτικότητα και σίγουρα 
το φθηνό κόστος διαμονής. Ορισμένα καταλύματα 
λόγω της τοποθεσίας και των ανέσεων που προ-
σφέρουν είναι πολύ ελκυστικά και εξυπηρετούν 
αρκετούς επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν την 
εμπειρία που δεν τους προσφέρει η δική τους στέ-
γη. Ο συνδυασμός της διάθεσης τουριστικών επι-
πλωμένων επαύλεων, μεμονωμένων κατοικιών και 
διαμερισμάτων, τόσο σε τουριστικές περιοχές, στο 
κέντρο των πόλεων, όσο και σε αγροτικές ή ειδικού 
ενδιαφέροντος περιοχές, αναζωογονεί και εμπλου-
τίζει το τουριστικό προϊόν του τόπου μας, καλύπτει 
και κλειστές περιοχές, προσφέρει εργασία και βοη-
θά στην οικονομία του τόπου. Η διαφήμιση και προ-

ώθηση της διάθεσης τους μέσω γνωστών επιτυχημένων πλατφόρμων παρέχει 
στο κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα επιλογής της μονάδας, με γρήγορο 
και απλό τρόπο και προπαντός με ασφάλεια. Η ανάρτηση σχολίων από τους 
επισκέπτες για την εμπειρία που βίωσαν κατά τη διαμονή τους στο κατάλυμα 
αποτελεί είδος αξιολόγησης που βοηθά τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες να 
αποφασίσουν εάν θα το χρησιμοποιήσουν. 
Το αξίωμα που αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδη ελευθερία 
ότι κανένας άνθρωπος δεν διώκεται εκ δευτέρου για το αυτό αδίκημα που 
έχει απαλλαγεί ή καταδικαστεί, προβλέπεται στο άρθρο 12.2 του Συντάγμα-
τος και βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 137(1) του περί Ποινικής Δικονομίας 
Νόμου, Κεφ.155. Συγκεκριμένα προνοείται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δύναται 
να ασκήσει έφεση ή να εγκρίνει την άσκηση έφεσης από αθωωτική απόφαση 
Κακουργιοδικείου ή Επαρχιακού Δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τους ακό-

ΑΡΘΡΑ

Του Γιώργου Κουκούνη 
Δικηγόρου στη Λάρνακα
coucounis law@cytanet.com.cy
info@coucounis law

Παραδεκτό έφεσης 
κατά αθωωτικής απόφασης

λουθους λόγους: (i) ότι δεν υπήρξε απόδειξη βάση της οποίας το Δικαστήριο 
μπορούσε εύλογα να διαπιστώσει πραγματικό γεγονός ή γεγονότα αναγκαία για 
τη θεμελίωση της απόφασης αυτής, (ii) ότι απόδειξη έγινε πλημμελώς δεκτή ή 
αποκλείστηκε, (iii) ότι ο νόμος εφαρμόστηκε πλημμελώς επί των πραγματικών 
γεγονότων και (iv) ότι υπήρξε αντικανονικότητα της διαδικασίας. Το Εφετείο 
μόνο στα πλαίσια αυτών των πολύ αυστηρών προϋποθέσεων μπορεί να ανα-
λάβει δικαιοδοσία και να ελέγξει την ορθότητα της απόφασης του πρωτόδι-
κου δικαστηρίου να αθωώσει και απαλλάξει κατηγορούμενο και δεν εξετάζει 
ευρήματα που αφορούν την αξιολόγηση της μαρτυρίας. Το παραδεκτό της 
έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης περιορίζεται στην εξέταση των πιο πάνω 
νομικών σημείων και δεν εξετάζονται ευρήματα του πρωτόδικου δικαστηρίου 
επί γεγονότων.
Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, κατόπιν ελέγχου από λειτουργό 
του διαπίστωσε ότι κατ’ ισχυρισμό διαπράττονταν αδικήματα κατά παράβα-
ση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, Ν.71(Ι)/2010, που αφορούσαν 
την άσκηση και την προώθηση της διαφήμισης του επαγγέλματος του κτημα-
τομεσίτη από πρόσωπα τα οποία κατ’ ισχυρισμό δεν ήταν εγγεγραμμένα στο 
μητρώο των κτηματομεσιτών και δεν είχαν σε ισχύ ετήσια άδεια. Επιπρόσθετα, 
φέρονταν να προβαίνουν σε προβολή ή/και διαφήμιση κτηματικής συναλλαγής 
αναφορικά με ακίνητη περιουσία ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένοι κτηματομεσίτες. 
Διατυπώθηκε κατηγορητήριο εναντίον τους και το πρωτόδικο δικαστήριο, 
κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, τους αθώωσε και απάλλαξε από τις κα-
τηγορίες που αντιμετώπιζαν, καθόσον μετά από αξιολόγηση της μαρτυρίας, 
το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τη μαρτυρία του λειτουργού του Συμβουλίου 
ούτε και την ερμηνεία των τεκμηρίων που προσκόμισε. Το Συμβούλιο Εγγρα-
φής Κτηματομεσιτών εφεσίβαλε την απόφαση εγείροντας νομικά σημεία που 
αφορούσαν την αντικανονικότητα της διαδικασίας, ότι εσφαλμένα το πρωτό-
δικο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκλήθηκε σύγχυση στους 
κατηγορούμενους και επηρεάστηκαν τα δικαιώματα τους, καθώς και την κα-
τάληξη περί ελαττωματικού κατηγορητηρίου ικανού να οδηγήσει σε απόρριψη 
της υπόθεσης.
Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε την έφεση στα πλαίσια της απόφασης του 
στην Π.Ε.190/2021, ημερ.19.1.2023, κρίνοντας παραδεκτή την έφεση ανα-
φορικά με τα νομικά σημεία, αλλά απαράδεκτη σε σχέση με τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης της μαρτυρίας. Η Δικαστής κα Στάλω Χατζηγιάννη που εξέδω-
σε την απόφαση αναφέρθηκε στα γεγονότα και στο ιστορικό της υπόθεσης και 
ότι το πρωτόδικο δικαστήριο, μετά την αξιολόγηση της μαρτυρίας, κατέληξε ότι 
στη βάση των γεγονότων το Συμβούλιο απέτυχε να αποδείξει την υπόθεση του 
εναντίον των κατηγορουμένων και συνακόλουθα αυτοί αθωώθηκαν και απαλ-
λάχθηκαν των κατηγοριών.
Με παραπομπή στο άρθρο 137(1) του Κεφ.155, το Δικαστήριο εξέτασε το πα-
ραδεκτό της έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης και υιοθέτησε τη σχετική 
νομολογία επί του θέματος που αναφέρει ότι όσο ισχυρή και να είναι η επιχει-
ρηματολογία η οποία έχει αναπτυχθεί προς θεμελίωση του εσφαλμένου των 
ευρημάτων του δικαστηρίου, αυτή δεν μπορεί να εξεταστεί εκτός αν κριθεί ότι η 
έφεση είναι όντως παραδεκτή. Συναφώς αναφέρει ότι η πλήρωση των αυστη-
ρών προϋποθέσεων του άρθρου 137(1) αποτελεί όρο ανάληψης δικαιοδοσίας 
από το Εφετείο, ώστε να δύναται να ελέγξει την ορθότητα της πρωτόδικης 
απόφασης. 
Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθηκε τα νομικά σημεία που ήγειρε το Συμβούλιο 
περί εσφαλμένης κατάληξης του δικαστηρίου ότι προκλήθηκε σύγχυση στους 
κατηγορούμενους και επηρεάστηκαν τα δικαιώματα τους, καθόσον οι ίδιοι ου-
δέποτε έθεσαν τέτοιο ζήτημα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρωτό-
δικα. Επίσης εσφαλμένη ήταν και η πρωτόδικη κρίση περί παραπλάνησης των 
κατηγορουμένων χωρίς να αιτιολογηθεί επαρκώς σε τι συνίσταται η εν λόγω 
παραπλάνηση τους, επανέλαβε όμως ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε ζήτησαν 
λεπτομέρειες από το Συμβούλιο προφανώς γιατί γνώριζαν τι ακριβώς είχαν να 
αντιμετωπίσουν.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε όμως μη παραδεκτή την έφεση αναφορικά με 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της μαρτυρίας που είχε τεθεί ενώπιον του 
πρωτόδικου δικαστηρίου, αφού ουσιαστικά προσβάλλονταν τα ευρήματα του 
που εκφεύγουν της εμβέλειας του άρθρου 137(1)(α), εφόσον με αυτούς του 
λόγους έφεσης στην πραγματικότητα το Συμβούλιο καλούσε το Εφετείο να 
εξετάσει εξ’ υπαρχής τους ισχυρισμούς και τη μαρτυρία ως πρωτόδικο δικα-
στήριο.  

Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Πολεοδομικές ζώνες, ιδιωτικά
οφέλη και δημόσια διοίκηση 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ εφαρμόζεται πολεοδομική πολιτική από το 1990 
με την έναρξη της ισχύος του Νόμου περί Πολεοδομίας και Χω-
ροταξίας. Τι σημαίνει πολεοδομική πολιτική; Σε συντομία σημαί-

νει σχεδιασμός της ανάπτυξης για το μέλλον των πόλεων και έλεγχος 
των επιμέρους οικοδομικών, των χρήσεων και των αλλαγών τους. Στο 
επίκεντρο βρίσκεται το εργαλείο των Πολεοδομικών Ζωνών που εκ-
φράζουν τις επιλογές σχεδιασμού της ανάπτυξης και καθορίζουν συ-
νάμα και τους κανόνες ελέγχου της ανάπτυξης. Ωστόσο, οι κατά και-
ρούς αλλαγές των Πολεοδομικών Ζωνών αναβαθμίζουν τα δικαιώματα 
ανάπτυξης των οικοπέδων και δημιουργούν πρόσθετη αξία 
στις εμπλεκόμενες ιδιοκτησίες. Ενώ λοιπόν οι Πολεοδο-
μικές Ζώνες είναι μηχανισμοί σχεδιασμού και ελέγχου της 
ανάπτυξης για αειφόρο αστική και χωροταξική ανάπτυξη, 
δημιουργούν υπεραξίες στην κτηματαγορά και πρόσθε-
τους φόρτους στις υποδομές.
Τι συμβαίνει λοιπόν; Διοικητικές αποφάσεις στο πλαίσιο 
της άσκησης πολεοδομικής πολιτικής παρέχουν αυξημέ-
να πλεονεκτήματα ανάπτυξης σε ιδιοκτησίες. Θα έπρεπε 
επομένως να εφαρμοστούν πρόνοιες και μέτρα διόρθω-
σης των παράπλευρων επιπτώσεων των Πολεοδομικών 
Ζωνών πάνω στις αξίες γης που η ίδια η διοίκηση δημιουρ-
γεί ως μέρος της πολεοδομικής πολιτικής. Μέχρι σήμερα 
και όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει πολεοδομική νομο-
θεσία (Δεκέμβριος του 1990) δεν έχει θεσμοθετηθεί και εφαρμοστεί 
ουδεμία πρόνοια για είσπραξη Τέλους Βελτίωσης ή Τέλους Πολεοδο-
μικής Αναβάθμισης για τις αναβαθμίσεις των Πολεοδομικών Ζωνών. 
Για το Τέλος Βελτίωσης υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στον Νόμο περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξία (άρθρο 80) και για το Τέλος Πολεοδομι-
κής Αναβάθμισης υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα τοπικά σχέδια 
που ετοιμάζονται και εφαρμόζονται με τον Νόμο περί Πολεοδομίας 
και Χωροταξίας. Ούτε το Τέλος Βελτίωσης ενεργοποιήθηκε ούτε το 
Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης προωθήθηκε. Αυτό δείχνει πόσο 

αγνοήθηκε η ανάγκη εξισορρόπησης της οικονομικής πτυχής των Πο-
λεοδομικών Ζωνών με απώλεια κρατικά έσοδα που θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτήσουν πολλά και διάφορα έργα υποδομής και επεμβάσεις 
τοπικής και ευρύτερης σημασίας.
Για να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα της έκτασης των αναβαθμίσεων 
των Πολεοδομικών Ζωνών όλα αυτά τα χρόνια να σημειώσω ότι από το 
1990 που εφαρμόστηκε ο Νόμος περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και 
δημοσιεύθηκαν τα πρώτα τοπικά σχέδια, η αύξηση της έκτασης της πε-
ριοχής ανάπτυξης που σήμερα καλύπτει το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 

με την περίληψη γεωργικής γης σε Οικιστικές και Εμπορικές 
Ζώνες είναι περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Σκεφτείτε την αύξηση των αξιών των ιδιοκτησιών αλλά και 
τα έσοδα που θα εισέπραττε το κράτος με ένα μικρό Τέλος 
Πολεοδομικής Αναβάθμισης πάνω στην αύξηση της αξίας 
που παραχωρήθηκε από τη διοίκηση. Είναι ανάγκη να εφαρ-
μοστούν τα κατάλληλα διορθωτικά δημοσιονομικά μέτρα 
για την υπεραξία που δημιουργούν οι Πολεοδομικές Ζώνες. 
Το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν μέτρα μέχρι σήμερα φα-
νερώνει είτε άγνοια του αντικειμένου της Πολεοδομίας στο 
σύνολό της είτε διοικητική αδράνεια γύρω από το θέμα.
Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε εκκρεμότητα δύο πολύ 
σημαντικά θέματα που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα 
δημοσιονομικά μέτρα ή πολεοδομικές πρόνοιες:

• Πρώτον, ιδιωτικοποίηση του οφέλους από πολεοδομικές αποφά-
σεις χωρίς ανταπόδοση (land value increment capture) και,

• Δεύτερον, μετάθεση δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό αντί 
στον άμεσα επωφελούμενο ιδιοκτήτη για βελτίωση των υποδομών 
για εξυπηρέτηση αυξημένης ανάπτυξης που προβλέπει η κάθε νέα 
αλλαγή των Πολεοδομικών Ζωνών (infrastructure impact fees).

*Οικονομολόγου και πολεοδόμου

Του Γλαύκου 
Κωνσταντινίδη*
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MΕ ΤΗΝ επιφύλαξη των ελάχιστων αποδε-
κτών προτύπων, μας τίθεται συχνά το ερώ-
τημα εάν η ποιότητα ενός γραφείου έχει 
σημασία όσον αφορά την προσέλκυση επι-

χειρήσεων/πελατών.
Πριν απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, παρέχουμε 
ορισμένες βασικές απαιτήσεις ενός γραφείου, οι οποίες 
είναι πιο σημαντικές σε αυτό.

• Τοποθεσία: Προσπαθήστε 
να εντοπίσετε μια επιχειρη-
ματική τοποθεσία και μην 
παρασυρθείτε από γρα-
φεία χαμηλότερης τιμής σε 
οικιστικές/ κατοικημένες 
περιοχές (έστω και αν για 
την τελευταία τοποθεσία ο 
χώρος στάθμευσης είναι πιο 
διαθέσιμος).

•   Χώρος στάθμευσης: Το πιο 
σημαντικό είναι να υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος στάθ-
μευσης για το προσωπικό 

και τους επισκέπτες σας.  Η  πολεοδομική απαίτηση 
είναι μία θέση στάθμευσης για κάθε 60 τ.μ. στεγασμέ-
νου χώρου, κάτι που δεν επαρκεί, πόσο μάλλον χώ-
ρος για τους επισκέπτες.  Υποθέτοντας ένα μέγεθος 
γραφείου 150 τ.μ., οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευ-
σης από τους κανονισμούς είναι μόνο 3 - ένας χώρος 
που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 10 άτομα με τους 
περισσότερους από αυτούς να απαιτούν τουλάχιστον 
μία θέση ανά άτομο ή στην καλύτερη περίπτωση μία 
θέση στάθμευσης κάθε 2 ή στην περίπτωση 5 θέσεων 
+ επισκεπτών.

Για το λόγο αυτό, εξετάστε εάν υπάρχει διαθέσιμος χώρος 
στάθμευσης κοντά για ενοικίαση επιπλέον.
• Ανεβαίνοντας στο γραφείο από την είσοδο, βεβαιω-

θείτε ότι ο χώρος εισόδου είναι ευρύχωρος και καθα-
ρός / τακτοποιημένος, ενώ, αν  είναι δυνατόν, να έχε-

τε έναν ευρύχωρο ανελκυστήρα και ακόμα καλύτερα 
έναν διπλό ανελκυστήρα, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρό-
νος αναμονής (ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων).

• Η σήμανση είναι σημαντική τόσο στο λόμπι εισόδου 
του κτιρίου, όσο και έξω από την πόρτα του γραφείου.

•  Βεβαιωθείτε ότι το γραφείο διαθέτει όλες τις σύγχρο-
νες ανέσεις όπως κλιματιστικά (VRV κατά προτίμηση) 
split units, fun coils στην οροφή, ψευδοροφή, κρυφό 
φωτισμό, υπερυψωμένα δάπεδα, σύστημα συναγερ-
μού/ανιχνευτή καπνού  κ.λπ. 

• Πρέπει να υπάρχουν w.c. για άνδρες/γυναίκες ξεχωρι-
στά και 2 w.cs.  για κάθε 10 άτομα είναι ο κανόνας.

• Ανάλογα με τη φύση της εργασίας, πρέπει να έχε-
τε μια  αίθουσα συσκέψεων ή/και μερικές από αυτές 
(μικρότερες) για ιδιωτικές συναντήσεις.  Open plan 
γραφεία δεν είναι το καλύτερο και προκαλεί προβλή-
ματα, αλλά εξοικονομεί χώρο εξ ου και οι αίθουσες 
συσκέψεων.

• Τα γραφεία ποιότητας Α΄ τάξης (δηλαδή με τις πε-
ρισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις να 
πληρούνται) έχουν επίπεδο ενοικίασης €13-€16/τ.μ. 
(Λευκωσία) και για Λεμεσό €18-€25/τ.μ., ενώ στην 
Λάρνακα μειώνεται σε €10/τ.μ. – όλα, συν τα κοινό-
χρηστα.

• Η ασφάλεια (άτομο) ειδικά μετά από ώρες εργασίας 
είναι προτιμότερη, αλλά δεν είναι εύκολη, ενώ το κό-
στος πρέπει να ληφθεί υπόψη.  Τονίζεται η ύπαρξη 
συστήματος ηλεκτρικής ασφάλειας.

• Τα έπιπλα και ο εξοπλισμός είναι ένα άλλο θέμα χωρίς  
τελικό προϋπολογισμό.  Γραφεία καλής ποιότητας με 
βάση ιταλικά σχέδια, αλλά τοπικής παραγωγής είναι 
περίπου €1. 000/έκαστη και καρέκλες περίπου 5 00 
ευρώ/έκαστη – ίδε όμως και ΙΚΕΑ και άλλους με πολύ 
πιο χαμηλά κόστη.

• Τα γραφεία χωρίς χαρτί (paperless offices) αυξάνονται 
σε ζήτηση, αλλά αυτά απαιτούν την επιπλέον χρήση 

ιδιωτικών υπολογιστών και ενός ατόμου για τη φροντί-
δα της λειτουργίας (εξοικονομεί χώρο με περιορισμένη 
αρχειοθέτηση από την άλλη πλευρά).

• Για όσους χρειάζονται αποθήκευση ας πούμε ότι υπερ-
βαίνει τα 20 mts. επιλέξτε να νοικιάσετε αποθηκευτικό 
χώρο κοντά (εάν υπάρχει) δεδομένου ότι η χρήση ενοι-
κίου γραφείου για αποθήκευση είναι δαπανηρή, ενώ ο 
αποθηκευτικός χώρος σε ξεχωριστό κτήριο δεν υπερ-
βαίνει το 20% των υφιστάμενων ενοικίων γραφείων.  

• Προσπαθήστε να ασφαλίσετε το γραφείο σας σε ένα 
επίπεδο, καθώς δύο ή περισσότερα επίπεδα απαιτούν 
πρόσθετες εγκαταστάσεις και δεν προτιμάται η χρήση 
εσωτερικής σκάλας.  Τούτου λεχθέντος, είναι σπάνιο 
να βρείτε στην Κύπρο σουίτες γραφείων άνω των 400 
τ.μ. σε έναν όροφο.  Τα συνήθη τ.μ. γραφείων είναι 
περίπου 150 τ.μ.

• Συνοπτικά για γραφειακό χώρο περίπου 150 τ.μ. θα 
πρέπει να προϋπολογίσετε το ενοίκιο (ανάλογα με 
την ποιότητα / εγκαταστάσεις) συν άλλα € 25.000-€ 
30.000 για σύγχρονο εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες, 
υποδοχή, διακόσμηση κ.λπ.) - Εάν ενοικιάζετε και 
εκτός εάν πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση, οι ιδι-
οκτήτες είναι απρόθυμοι να παρέχουν έπιπλα, ενώ τα 
μεταχειρισμένα έχουν αξία μικρότερη από το 30% του 
κόστους αντικατάστασής τους.

Μήπως τότε ένα «σικ» κτήριο γραφείων κάνει  καλή εντύ-
πωση στους πελάτες σας για να πληρώνουν το κόστος;  
Εξαρτάται από τη φύση της επιχείρησής σας.  Μέχρι στιγ-
μής όσοι ασχολούνται ειδικά με ξένους πελάτες, το επι-
πλέον κόστος πληρώνεται και όχι τόσο για τους ντόπιους 
(που έχουν τη άποψη ότι «για να έχει αυτό το γραφείο 
τόσο ακριβό πρέπει να χρεώνει πολύ»!! ).

Γραφειακοί χώροι και ποιότητα

Του Αντώνη Λοίζου

F.R.I.C.S. 

Σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα; Μην το κάνετε

H ΕΛΛΕΙΨΗ χρηματοοικονομικής παιδείας μπορεί να 
οδηγήσει πολλούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
επενδύσουν απευθείας σε ακίνητα. Επειδή πρόκειται 
για μια τουλάχιστον προκλητική δήλωση, επιτρέψτε 

μου να σας εξηγήσω τι εννοώ.
Υπάρχουν τρεις παράμετροι, που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, 
όταν προγραμματίζετε τα οικονομικά σας: Πρώτον, πόσα κερδί-
ζετε και τη σταθερότητα αυτών των ροών εισοδήματος, δεύτε-

ρον τις δαπάνες σας και πώς να τις κρα-
τάτε υπό έλεγχο και τρίτον ποια βήματα 
κάνετε για να προγραμματίσετε τα μελλο-
ντικά σας έξοδα, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνταξής σας. Όσο νεότεροι είστε 
τόσο περισσότερο θα πρέπει να επενδύ-
ετε σε εσάς, δηλαδή στην εκπαίδευση, 
στην κατάρτιση, στη δικτύωση κλπ. Κα-
θώς μεγαλώνετε, θα πρέπει να αρχίσετε 
να αποταμιεύετε για τη σύνταξή σας και 
για τα μεγάλα έξοδά σας, όπως είναι για 
παράδειγμα η αγορά αυτοκινήτου, κατοι-
κίας κλπ. Όταν πλησιάζετε στη συνταξιο-
δότηση σας, το ζητούμενο είναι να έχετε 

πρόσβαση στις επενδύσεις σας για να διατηρήσετε τον τρόπο 
ζωής σας και να μετριάσετε τυχόν μελλοντικές απώλειες εισοδή-
ματος καθώς πλέον θα έχετε λιγότερο χρόνο για να ανακάμψετε.
Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επένδυση στην αγορά 
ακινήτων; Τα ακίνητα είναι μη ρευστοποιήσιμα, και έχουν υψηλό 
κόστος διαχείρισης και λειτουργίας. Εάν πρέπει να δανειστείτε για 
να τα αποκτήσετε, τότε εκτίθεστε στον πιστωτικό κίνδυνο που 
δύναται να προκύψει από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Επο-
μένως, δεν είναι κατάλληλη επένδυση για άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, τα οποία πλησιάζουν την ηλικία της συνταξιοδότησης ή 
για άτομα που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και 
πρέπει να διοχετεύουν χρόνο, χρήμα και ενέργεια στη μάθηση και 
τη δικτύωση (που σημαίνει επίσης να παραμένουν ευέλικτοι ως 
προς τη γεωγραφική περιοχή που ζουν).
Όσοι βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα των 35-45 (ή ακόμα και 
30-55) θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύ-
σουν σε ακίνητα, μόνο εάν έχουν μεγιστοποιήσει τα φορολογι-

κά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση για να αποταμιεύσουν για 
τις συντάξεις τους (αυτά είναι ουσιαστικά δωρεάν χρήματα), εάν 
έχουν σημαντικές αποταμιεύσεις σε διεθνείς μετοχές και ομόλογα 
και έχουν ένα απόθεμα για έκτακτη ανάγκη το οποίο ισοδυναμεί 
με έξοδα 6-12 μηνών. Μόνο υπό αυτά τα δεδομένα, μπορούν 
να εξετάσουν την ακίνητη περιουσία ως επενδυτική επιλογή, υπό 
την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν υπερβαίνει το 10-15% της 
αξίας του συνολικού τους χαρτοφυλακίου (αυτή είναι η αναλογία 
που χρησιμοποιούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα ταμεία προνοί-
ας κτλ). Σε τι είδους ακίνητη περιουσία να επενδύσετε; Σ’ ένα 
διαμέρισμα ενός ή δύο υπνοδωματίων; Κατηγορηματικά «όχι». 
Η επένδυση σε ακίνητα μέσω ενός Exchange-Traded Fund (ETF) 
παρέχει στον ιδιοκτήτη ρευστότητα, διαφοροποίηση και απαιτεί 
λιγότερο χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών του. Το ETF 
είναι ένας τύπος επενδυτικού κεφαλαίου που διαπραγματεύε-
ται σε χρηματιστήρια, κάπως όπως οι μεμονωμένες μετοχές. Τα 
ETFs κατέχουν ένα αριθμό διαφόρων ακινήτων όπως κατοικίες, 
γραφεία, εμπορικά κέντρα, τα οποία τυγχάνουν επαγγελματικής 
διαχείρισης.

Πότε ένα πρόβλημα ρευστότητας μετατρέπεται σε πρό-
βλημα φερεγγυότητας;  
Το πρόβλημα ρευστότητας στις επενδύσεις σε ακίνητα αναφέ-
ρεται στη δυσκολία μετατροπής περιουσιακών στοιχείων σε με-
τρητά γρήγορα και χωρίς σημαντική έκπτωση. Για παράδειγμα, 
εάν ένας επενδυτής χρειάζεται να πουλήσει γρήγορα ένα ακίνητο, 
αλλά στην αγορά δεν υπάρχει ζήτηση, μπορεί να χρειαστεί να 
πουλήσει σε χαμηλότερη τιμή απ’ ό,τι υπολόγιζε. Αυτή η έλλει-
ψη ζήτησης μπορεί να δυσκολέψει τον επενδυτή να ανταποκρι-
θεί στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως η 
πληρωμή λογαριασμών ή η πληρωμή δανείων.
Το πρόβλημα φερεγγυότητας αναφέρεται στην αδυναμία ενός 
επενδυτή να ανταποκριθεί στις μακροπρόθεσμες οικονομικές 
του υποχρεώσεις, όπως η εξόφληση του χρέους του ή η χρημα-
τοδότηση της συνταξιοδότησής του. Για παράδειγμα, εάν ένας 
επενδυτής έχει συνάψει υποθήκη για να αποκτήσει ένα ακίνητο 
και η αξία του ακινήτου μειωθεί σημαντικά, ο επενδυτής μπορεί 
να βρεθεί να χρωστάει περισσότερα για την υποθήκη από ό,τι 
αξίζει το ακίνητο. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο επενδυτής μπορεί να 

δυσκολευτεί να πουλήσει το ακίνητο και να εξοφλήσει την υπο-
θήκη και μπορεί τελικά να αντιμετωπίσει κίνδυνο αθέτησης των 
υποχρεώσεων του. Κατάσταση που θυμίζει αυτό που βιώνουμε 
σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη από το 2010 και μετέπειτα. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι που πλησιάζουν την «επενδυτική ηλι-
κία σε ακίνητα», δηλαδή ηλικίας 30-35 ετών, δεν έχουν τέτοιες 
αναμνήσεις, επειδή ήταν στο γυμνάσιο ή στο πανεπιστήμιο όταν 
συνέβαινε η Μεγάλη Οικονομική Κρίση. Τρέχοντα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν το μπλοκάρισμα αναλήψεων από ορισμένα από 
τα μεγαλύτερα ταμεία ακινήτων, όπως το BREIT της Blackstone 
(ένα όχημα 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων) και την (ξεκαρδιστική) 
αναφορά στην παρουσίαση του κρατικού ταμείου της Νορβηγίας 
για τις επιδόσεις των επενδύσεων της σε ακίνητα κατά το 2022, 
όταν ανέφερε ότι οι αξίες ακινήτων των εισηγμένων εταιρειών 
(δηλαδή αυτά που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο) μειώ-
θηκαν κατά 31% ενώ αυτά των μη εισηγμένων ακινήτων (δηλαδή 
για τα οποία η τιμολόγησή τους βασίζεται στις απόψεις των εκτι-
μητών) παρέμειναν σταθερές. Το 2008, ο Warren Buffett έβαλε 
στοίχημα 1 εκατομμυρίου δολαρίων με τους κορυφαίους επεν-
δυτές hedge fund της Wall Street. Πόνταρε ότι σε 10 χρόνια, ένα 
απλό αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολούθησης δεικτών θα ξεπερνού-
σε τα καλύτερα hedge funds. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά 
καθώς το απλό αμοιβαίο κεφάλαιο είχε κατά μέσο όρο απόδοση 
7,1%, ενώ το χαρτοφυλάκιο των hedge funds παρήγαγε μόνο 
2,2% μετά τις προμήθειες. Ο Buffett κέρδισε το στοίχημα και δώ-
ρισε τα κέρδη σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ο ίδιος συμ-
βουλεύει τόσο τους μεγάλους όσο και τους μικρούς επενδυτές 
να παραμείνουν τοποθετημένοι σε αμοιβαία κεφάλαια δεικτών 
χαμηλού κόστους, λέγοντας πως όταν η Wall Street διαχειρίζεται 
τρισεκατομμύρια δολάρια χρεώνοντας υψηλές προμήθειες, συ-
νήθως οι κερδισμένοι είναι οι διαχειριστές. 
Η άμεση επένδυση σε ακίνητα είναι εξαιρετική! Μπορείτε να δείτε 
και να αγγίξετε την επένδυσή σας, να πάρετε ένα δάνειο για να 
τη χρηματοδοτήσετε, να λάβετε έσοδα από ενοίκια και στη συνέ-
χεια, να την πουλήσετε, όταν οι τιμές είναι ψηλές. Από την άλλη, 
περιορίζει την ευελιξία σας, η διαχείριση της κοστίζει, φορολογεί-
ται πολύ και είναι απίθανο να μπορέσετε να ξεπεράσετε τις απο-
δόσεις πιο απλών και ευκολότερα ρευστοποιήσιμων επενδυτικών 
επιλογών που υπάρχουν. 

Του Παύλου Λοΐζου, 
CEO της Ask WiRE

Αντώνης Λοΐζου F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συ-
νεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων, Σύμβουλοι 
Ακινήτων και Κτηματομεσίτες
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy
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Σκάνδαλο διαστάσεων
με πολεοδομικές ζώνες

ΣΚΑΝΔΑΛΟ τεραστίων διαστάσεων με 
εγκρίσεις πολεοδομικών αλλαγών σε πο-
λεοδομικές ζώνες, χωρίς περιβαλλοντική 
αξιολόγηση και άρα χωρίς να τηρείται η 

σχετική νομοθεσία καταγγέλλει ο Γενικός Ελεγκτής 
το Υπουργείο Γεωργίας. Σε σχετική έκθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το Υπουργείο Γεωργίας, 
ο Γεν. Ελεγκτής ζητά να γίνει πειθαρχικός έλεγχος 
εναντίον υπαλλήλων της Πολεοδομίας, που είχαν 
εμπλακεί σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που 
αφορούσαν αλλαγή πολεοδομικών ζωνών. Από την 
πλευρά του το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάνθη-
κε ότι δεν δικαιολογείται η διενέργεια πειθαρχικής 
έρευνας εναντίον δημόσιων υπαλλήλων, καθώς οι 
καταγγελίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι γενικές 
και αόριστες. Ακολούθησε ανταλλαγή επιστολών, με 
τον Γενικό Ελεγκτή να επιμένει στη διενέργεια πει-
θαρχικής έρευνας,  εξέλιξη που ανάγκασε το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών να αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία 
ζητώντας καθοδήγηση.  Σύμφωνα με πληροφορίες 
η Νομική Υπηρεσία, αφού μελέτησε τις σχετικές εκ-
θέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, φέρεται να κατέ-
ληξε στο ίδιο συμπέρασμα με το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών.  Ότι, δηλαδή, δεν δικαιολογείται η πειθαρχική 
δίωξη υπαλλήλων της Πολεοδομίας, διότι οι καταγ-
γελίες είναι αόριστες και γενικές. Σημειώνεται, ότι για 
μια από τις τρεις υποθέσεις που έθεσε η Ελεγκτική 
Υπηρεσία ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών για τη 
διενέργεια πειθαρχικής έρευνας, βρίσκεται σε εξέλι-
ξη ποινική έρευνα μετά από καταγγελία του Οδυσ-
σέα Μιχαηλίδη στον Γενικό Εισαγγελέα.

Οι διαπιστώσεις
Στο πλαίσιο ελέγχου και καταγγελιών που εξέτασε η 
Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι, διαχρονικά και 
σε αρκετές περιπτώσεις, η Πολεοδομική Αρχή προ-
βαίνει σε εγκρίσεις πολεοδομικών αιτήσεων για ορι-
σμένα σχέδια και έργα που, ενώ θα έπρεπε, σύμφω-
να με τη νομοθεσία, να υπαχθούν σε περιβαλλοντική 
αξιολόγηση πριν την απόφασή της, είτε δεν τα προ-
ωθούσε καθόλου στην Περιβαλλοντική Αρχή, είτε τα 
προωθούσε εκ των υστέρων.  Το γεγονός αυτό έχει 
επισημανθεί και σε σχετική προειδοποιητική επιστο-
λή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία, ενώ, σύμφωνα με γνωμάτευση της 
Νομικής Υπηρεσίας, υπήρξαν και περιπτώσεις όπου 
δημιουργήθηκαν τετελεσμένα υπέρ ιδιωτικών συμ-

φερόντων και μάλιστα, με τέτοιο τρόπο, που για να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα το κράτος θα έπρεπε 
να καταβάλει σημαντικές αποζημιώσεις σε ιδιώτες.
Τον Απρίλιο του 2021, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρέ-
θεσε τα γεγονότα τριών τέτοιων υποθέσεων στον 
Υπουργό Εσωτερικών που είναι ενδεικτικές του γε-
γονότος ότι το Τμήμα Πολεοδομίας, με τις ενέργειές 
του, καταστρατηγεί συστηματικά, τόσο το εθνικό 
όσο και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο», με τον κ. 
Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ζητά όπως διερευνηθούν 
πειθαρχικά οι ενέργειες των εμπλεκομένων δημόσι-
ων λειτουργών «οι οποίοι απέτυχαν συστηματικά να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους».  Οι υποθέσεις που 
τέθηκαν ενώπιον του κ. Νουρή και για τις οποίες, 
μάλιστα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέδωσε ξεχωριστές 
εκθέσεις, είναι η εξής:
• Αλλαγή πολεοδομικών ζωνών στην Πέγεια.
• Το πολεοδομικό καθεστώς που διέπει τα 

Κούκλια.
• Αναπτύξεις συμφερόντων πολιτικά εκτεθει-

μένου προσώπου εντός ή πλησίον του Δι-
κτύου «Natura 2022» τον Δήμο Σωτήρας.

Διαφωνίες για τις διώξεις
Στην υπό αναφορά έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσί-
ας καταγράφεται η διαφωνία που προέκυψε μεταξύ 
του Γενικού Ελεγκτή και του υπουργού Εσωτερικών 
ως προς τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας εναντί-
ον λειτουργών της πολεοδομίας. Σύμφωνα με την 
έκθεση τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν ως ακολούθως:
• Τον Απρίλιο του 2021, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης 

ζήτησε τον πειθαρχικό έλεγχο λειτουργών της 
Πολεοδομίας στη βάση ευρημάτων της υπηρε-
σίας του που προέκυψαν μετά από έλεγχο των 
τριών πιο πάνω υποθέσεων.

• Τον Δεκέμβρη του 2021, σε σχετική απάντηση 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών κ. Κώστα Κωνσταντίνου αναπτύσσεται 
επιχειρηματολογία που καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι, δεν φαίνεται να προκύπτει η ανάγκη για 
πειθαρχική διερεύνηση των περιπτώσεων που 
κατήγγειλε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

• Τον Ιανουάριο του 2022, η Ελεγκτική Υπηρεσία 
ενημέρωσε σχετικά με τα πιο πάνω τον Γενικό Ει-
σαγγελέα με την παράκληση όπως υποβάλει τις 
απόψεις του για το κατά πόσο συμφωνεί με την 
πιο πάνω θέση του Υπουργείου Εσωτερικών ή 

εάν θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξαχθεί πειθαρχική 
έρευνα ως η εισήγηση της ελεγκτικής υπηρεσί-
ας.  Ο Γεν. Εισαγγελέας κ. Γιώργος Σαββίδης, σε 
απαντητική του επιστολή προς τον κ. Οδυσσέα 
Μιχαηλίδη, του ανέφερε ότι δεν έχει καθήκον και-
/ή εξουσία να επεμβαίνει και να τοποθετείται εκ 
των προτέρων για την ύπαρξη ή όχι πειθαρχικών 
αδικημάτων ή αν ενδείκνυται η έναρξη πειθαρχι-
κής έρευνας εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, 
αλλά καθήκον και εξουσία έχει να γνωματεύσει 
επί πορίσματος πειθαρχικής έρευνας κατόπιν 
οδηγιών της αρμόδιας αρχής.  Ως εκ τούτου, ο 
Γενικός Εισαγγελέας υπέδειξε ότι το έναυσμα για 
έναρξη πειθαρχικής έρευνας θα πρέπει να προ-
έρχεται από την ίδια την αρμόδια αρχή, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Υπουργός Εσω-
τερικών.

• Με βάση την απαντητική επιστολή του Γενικού 
Εισαγγελέα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέστει-
λε νέα επιστολή, τον Φεβρουάριο 2022, προς 
τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφέροντας ότι, με 
βάση τον περί δημόσιας υπηρεσίας Νόμο, η αρ-
μόδια αρχή, έχει υποχρέωση να διατάξει έρευνα 
σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται καταγγελία 
ή υποπέσει στην αντίληψή της ότι ενδεχομένως 
δημόσιος υπάλληλος δυνατό να έχει διαπράξει 
πειθαρχικό παράπτωμα, και, προς άρση αμφιβο-
λιών, ο Γεν. Ελεγκτής ζήτησε όπως η επιστολή 
που απέστειλε στο υπουργείο Εσωτερικών τον 
Απρίλιο του 2021 να θεωρηθεί ως καταγγελία 
που υποβάλλεται με βάση τον περί Δημοσίας 
Υπηρεσίας Νόμο.

• Τον Ιούνιο του 2022, ο Γεν. Δ/ντής του Υπ. Εσω-
τερικών απέστειλε επιστολή στον κ. Μιχαηλίδη με 
την οποία περιορίστηκε στην αποστολή σχολίων/
αιτιάσεων.

• Τον Ιούλιο του 2022, στάλθηκε νέα επιστολή 
από Ελεγκτική Υπηρεσία προς τον Νίκο Νουρή, 
υποδεικνύοντάς του ότι είναι υποχρεωμένος να 
διατάξει έρευνα εναντίον των εμπλεκόμενων 
λειτουργών της Πολεοδομίας και ότι η διακριτι-
κή του ευχέρεια περιορίζεται μόνο στο είδος της 
έρευνας που θα διατάξει.  Μετά και από αυτή την 
εξέλιξη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, πληροφόρησε τον Γεν. Ελεγκτή ότι 
αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για να γνωμα-
τεύσει επί του θέματος.  Όπως πληροφορείται, η 
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Νομική Υπηρεσία αποφάνθηκε ότι δεν δικαιολο-
γείται η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας, διότι οι 
καταγγελίες της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι γενι-
κές και αόριστες.

Η ποινική έρευνα
Για μια από τις τρεις υποθέσεις που έθεσε η ελε-
γκτική υπηρεσία ενώπιον του υπουργού Εσωτερικών 
για τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας βρίσκεται σε 
εξέλιξη ποινική έρευνα μετά από καταγγελία του κ. 
Μιχαηλίδη στον Γενικό Εισαγγελέα.  Πρόκειται για 
αναπτύξεις εργοληπτικής εταιρείας συμφερόντων 
πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου εντός ή πλησίον 
του δικτύου στην παραλιακή περιοχή Αγίας Θέκλας 
του Δήμου Σωτήρας που αφορούν, κυρίως, στην 
ανέγερση παραθεριστικών οικιών πριν την εξασφά-
λιση όλων των νενομισμένων αδειών και εγκρίσεων, 
καθώς και παραβάσεις ουσιωδών όρων της πολεο-
δομικής άδειας. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Ελε-
γκτής με επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα 
κατήγγειλε, τόσο λειτουργούς της Πολεοδομίας όσο 
και το δημοτικό συμβούλιο Σωτήρας για υπέρβαση 
εξουσίας.  Στην επιστολή της η ελεγκτική υπηρεσία 
κατέγραψε μια σειρά από ενέργειες της πολεοδο-
μικής αρχής και του δημοτικού συμβουλίου που εκ 
πρώτης όψεως συνιστούν παράβαση και σε κάποιες 
περιπτώσεις περιφρόνηση, όχι μόνο της εθνικής 
νομοθεσίας, αλλά και του κοινοτικού κεκτημένου, 
και που σε περίπτωση ανοχής τους δημιουργούν 
ένα πολύ ανησυχητικό προηγούμενο αυθαιρεσίας», 
ζητώντας παράλληλα από τον Γεν. Εισαγγελέα να 
αποφασίσει κατά πόσο συντρέχει λόγος διερεύνη-
σης του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών, αστικών 
ή και πειθαρχικών αδικημάτων από οποιοδήποτε 
πρόσωπο.  Ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε στις 
22/3/2022 επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας, με 
οδηγίες όπως η υπόθεση τύχει ποινικής διερεύνη-
σης.  Όπως λέχθηκε, η διερεύνηση της υπόθεσης 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Απορρίπτει το δ.σ. Σωτήρας
Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο δήμαρχος κ. Γεώργι-
ος Τάκκας όσο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Σωτήρας, απέρριψαν τις καταγγελίες ότι «έκαναν 
πλάτες» σε παρανομίες.  Αναφέροντας, παράλληλα, 
ότι μετά τον εντοπισμό και τη διαπίστωση των πα-
ρανομιών, ο δήμος προέβη στις δέουσες ενέργειες.

Πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στις ελεύθερες περιοχές

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ στις ελεύθερες περιοχές βρίσκονται 
πρόσφυγες που έχουν κτίσει τις κατοικίες τους σε χα-
λίτικη γη. Με πρόταση νόμου προσανατολίζεται η κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων να ρυθμίσει το 

ζήτημα που αφορά τη μη παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε 
πρόσφυγες που ανέγειραν κατοικίες σε χαλίτικη γη, με υποδείξεις 
κρατικών υπηρεσιών.  Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, απα-
γορεύεται η παραχώρηση τίτλων για οικίες που ανεγέρθηκαν σε 
χαλίτικη γη και το ζήτημα αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή Προ-
σφύγων με στόχο να εξευρεθεί σωστή ρύθμιση και αντιμετώπιση.

Αρνείται το Κτηματολόγιο
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος, είπε μετά τη συνε-
δρίαση ότι ναι μεν η νομοθεσία δεν επιτρέπει παραχώρηση κρα-
τικής γης για ανέγερση κατοικίας, αλλά σημείωσε ότι αυτή δεν 
είναι μια οποιαδήποτε υπόθεση και ότι πρόκειται για μια κατά-
σταση, μετά τον πόλεμο, όπου ο κάθε πρόσφυγας προσπαθούσε 
να στεγάσει την οικογένειά του έξω από τα αντίσκηνα.  Ανέφερε 
ότι θα ετοιμαστεί έγγραφο εργασίας πάνω σε πρόταση νόμου για 
να δούμε  πώς ρυθμίζεται το ζήτημα και πως αποδίδονται τίτλοι 

ιδιοκτησίας σε ανθρώπου που το ίδιο το κράτος τους υπέδειξε να 
ανεγείρουν σε χαλιτική γη.  Εντός της συνεδρίασης ο κ. Κέττηρος 
αναφέρθηκε σε περίπτωση πρόσφυγα που έκτισε, όπως ο ίδιος 
καταγγέλλει με επιστολή, καθ’ υπόδειξη του επαρχιακού γραφεί-
ου και το Κτηματολόγιο αρνείται να τον αποκαταστήσει και να 
του εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας.  

Δόθηκε άδεια, όχι τίτλος
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι δεν γνωρί-
ζει τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά όντως υπάρχουν περιπτώ-
σεις ανέγερσης σε ταμάχια κρατικής γης κυρίως γύρω στο 1980 
και ότι έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν, αλλά είναι αδιευκρίνιστο 
με τι άδεια δόθηκε το πράσινο φως για ανέγερση, ποιος καθο-
δήγησε την απόφαση και ότι δεν υπάρχει κάτι εγγράφως για την 
ανέγερση.  Είπε επίσης πως στη Λευκωσία είναι καταγεγραμμένες 
40 υποθέσεις στη Λάρνακα 1 και την Πάφο 2. Ανέφερε επίσης 
ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, σε κάποιες περιπτώσεις 
δόθηκε άδεια χρήσης εφ’ όρου ζωής αλλά όχι τίτλος ιδιοκτησίας.  
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΣ είπε ότι όταν υπάρχουν τέτοια αιτήμα-
τα εξετάζονται κατά περίπτωση, αλλά λέγεται στους αιτούντες 

ότι πρέπει πρώτα να αποτείνονται στην Υπηρεσία Μέριμνας για 
τυχόν άλλα σχέδια που υπάρχουν για στέγαση. Ο κ. Κέττηρος 
επέμεινε στο γεγονός ότι πολλοί έκτισαν σε χαλίτικη γη με υπόδει-
ξη του Κτηματολογίου και η εκπρόσωπος του ΥΠΕΣ είπε ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία και κάτι το επίσημο για καθοδήγηση προσφύ-
γων να κτίσουν εκτός συνοικισμών αυτοστέγασης.

Πρέπει να ρυθμιστεί
Ο βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, υπέδειξε πως μετά τον 
πόλεμο η κατάσταση ήταν δύσκολη και ότι πρέπει αυτό το κενό 
να ρυθμιστεί με νομοθετική ρύθμιση και να προστατευθεί ο κό-
σμος που έκτισε σε χαλίτικη γη. Εκπρόσωπος της Πολεοδομίας, 
δήλωσε πως η οδηγία που έλαβαν είναι κάθε περίπτωση να εξε-
τάζεται χωριστά με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Νέα κατηγορία προσφύγων
Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ κ. Κάρουλλας είπε ότι στόχος δεν είναι να 
δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία προσφύγων, αλλά να βρούμε 
εκείνη τη μέθοδο και τον τρόπο να τους αποκαταστήσουμε.

ΧΏΡΙΣ ΤΙΤΛΟ ΟΙ ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΑΝ ΣΕ ΧΑΛΙΤΙΚΗ ΓΗ
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43,000 αγοραστές θα πληρώσουν αναδρομικά τέλος 0.4%

Την ΑΝΟΔΙΚΗ τους πορεία συνεχίζουν οι 
τιμές των ενοικίων, οι οποίες δε φαίνεται α 
καταλαβαίνουν από κρίση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία Δανός και Συνερ-
γάτες, οι τιμές είναι ανάλογες τοποθεσίας, 
θέας, ηλικίας και άλλων ιδιαιτέρων χαρα-
κτηριστικών και προδιαγραφών των ακινή-
των.  Είναι σχετικές και όχι απόλυτες.  Στην 
Επαρχία Λευκωσίας οι τιμές ενοικίασης 
ανά τετραγωνικό μέτρο το 2023 αναμένε-
ται μεταξύ 10-12 ευρώ από 8-10 ευρώ το 
2022 και 8-15 ευρώ το 2021.  Στην επαρχία 
Αμμοχώστου οι τιμές ενοικίασης εκτιμάται 
μεταξύ 5-8 ευρώ από 4-5 ευρώ το 2022.  
Στην Επαρχία Λάρνακας οι τιμές ενοικίασης 
το τετραγωνικό μέτρο προβλέπονται με-
ταξύ 6-10 ευρώ από 4,5–5 ευρώ το 2022.  
Είναι μια από τις επαρχίες που παρουσιάζε-
ται η μεγαλύτερη ανοδική τάση.  Η δεύτε-
ρη επαρχία, είναι της Πάφου.  Η μέση τιμή 
ενοικίου εκτιμάται στα 5-10 ευρώ το 2023 
από 4,5-5,5 ευρώ το 2022.  Στην επαρχία 
Λεμεσού οι τιμές για ενοίκια αναμένεται να 
κυμανθούν μεταξύ 1—15 ευρώ το 2023 
από 7-14 ευρώ που ήταν το 2022.

Αυξήσεις και στις τιμές ακινήτων
Στο μεταξύ αυξήσεις στις αξίες ακινήτων, 
κυρίως στη Λάρνακα και Αμμόχωστο, παρα-
τηρήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2022, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη 
Αξιών Ακινήτων.  Τα διαμερίσματα έχουν 
μεγαλύτερες αυξήσεις σε αξίες, ενώ κατα-
στήματα και αποθήκες έχουν σημειώσει μει-
ώσεις.  Η Επαρχία Λεμεσού δεν έχει σημειώ-
σει αυξομειώσεις στις αξίες, υποδεικνύοντας 
ότι οι αξίες σταθεροποιούνται.  Ο κ. Χριστό-
φορος Αναγιωτός, δήλωσε ότι το αυξανόμε-
νο κατασκευαστικό κόστος και η αυξητική 
τάση του πληθωρισμού παραμένουν παρά-
γοντες που αναμένεται να επηρεάσουν συ-
νολικά την αγορά ακινήτων.  Εκ μέρους του 
RICS, σχολιάστηκε ότι η οικονομία παρα-
μένει 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 άνοδο των τιμών 
της ενέργειας.

Την ανοδική 
τους πορεία 

συνεχίζουν οι τιμές 
των ενοικίων

ΧΙΛΙΑΔΕΣ αγοραστές ακινήτων θα πληρώσουν 
τέλος 0.4% αναδρομικά..  Αυτοί ανέρχονται σε 
43.000 και αφορά ακίνητα που αγοράστηκαν 
από τον Φλεβάρη του 2021.
Το συγκεκριμένο τέλος είχε εγκριθεί πριν από 20 
μήνες από την Ολομέλεια της Βουλής, για την 

στήριξη του προσφυγικού κόσμου μέσω του 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ωστόσο το 
κράτος δεν είχε καθορίσει μηχανισμό ή Αρχή που 
θα το εισέπραττε.  Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο 
από τις πωλήσεις ακινήτων που έγιναν από τον 
Φεβρουάριο του 2021 μέχρι φέτος τον Σεπτέμ-

βριο, θα έπρεπε να καταλήξουν στα ταμεία του 
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, τα οποία 
θα διατεθούν σε σχέδια στήριξης προσφύγων.  
Τελικά, αυτό ρυθμίστηκε χθες, με κυβερνητικά 
νομοσχέδια τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα, τα 
οποία καθορίζουν ως αρμόδια Αρχή τον Έφορο 

Φορολογίας να εισπράττει το τέλος 0,4% από 
την πώληση ακινήτων και μετοχών.  Παράλληλα,  
ο Έφορος Φορολογίας θα μπορεί να λαμβάνει 
δικαστικά μέτρα και να εισπράττει οποιοδήποτε 
οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος προς τη Δη-
μοκρατία.

Σαρωτικές αλλαγές για επίλυση του 
κυκλοφοριακού στο κέντρο της Λεμεσού
ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ αλλαγές προωθούνται στη Λε-

μεσό με στόχο να βρεθεί λύση στο σοβα-
ρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει 

στο κέντρο της πόλης. Σχετικές προτάσεις, όπως 
δήλωσε ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαϊδης, 
ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με Ιταλούς εμπειρο-
γνώμονες, οι οποίοι επισκέφθηκαν πρόσφατα τη 
Λεμεσό και είχαν συναντήσεις με εμπλεκόμενους.  
Το πακέτο αυτό των μέτρων αποτελεί υλοποίη-
ση μέρους του σχεδιασμού του σχεδίου βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας Λεμεσού.  Είναι ώρα να 
σπάσουμε αυγά και να προβούμε σε ουσιαστικές 
τομές. Για πρώτη φορά συζητούμε συγκεκριμένα 
μέτρα προς υλοποίηση του ΣΒΑΚ, η Λεμεσός είναι 
δεσμευμένη με αυτά τα μέτρα και πρέπει να προ-
χωρήσουμε, ανέφερε ο δήμαρχος ενώπιον του δη-
μοτικού συμβουλίου, καλώντας το σώμα να υπερ-
ψηφίσει τις προτάσεις Οι προτάσεις αυτές είναι 
στο τελικό στάδιο σχεδιασμού και εντός Ιανουα-
ρίου αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευ-
ση από τον δήμο με όλους τους επηρεαζόμενους.  
Βασικό κλειδί στις αλλαγές που σχεδιάζονται είναι 
τα μέσα μεταφοράς.  Χωρίς την ουσιαστική παρέμ-
βαση στους δρόμους της πόλης και τη δημιουργία 
λεωφορειολωρίδων για αποκλειστική χρήση από 
λεωφορεία, δεν μπορεί να επιλυθεί το κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι 
να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μετάβασης στο κέ-
ντρο της πόλης μέσω λεωφορείων, αναγκάζοντας 
τους Λεμεσιανούς να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους 
σε χώρους έξω από το κέντρο της πόλης, που θα 
υλοποιούνται σταδιακά.

Λεωφορειολωρίδες
Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθούν στην αριστερή 
λωρίδα του παραλιακού αμφίδρομες λεωφορει-
ολωρίδες από την περιοχή του μεσαιωνικού κά-
στρου μέχρι και τον άγιο Τύχωνα, με στόχο την 
αποκλειστική χρήση από λεωφορεία, τουλάχι-
στον για τις ώρες τις αιχμής.
Σαρωτικές θα είναι οι αλλαγές σε κύριες οδικές 
αρτηρίες, με την οδό Αγ. Ζώνης και Λεοντίου να 
αλλάζουν ριζικά.  Παράλληλα, σχεδιάζεται η απα-
γόρευση εισόδου στους εν λόγω δρόμους, από τις 
κύριες αρτηρίες, καθώς θα υπάρξει απαγόρευση 
της κίνησης, παρά μόνο είσοδος από παρόδους.  
Τα συγκεκριμένα μέτρα προκρίνονται ως τα κα-
ταλληλότερα, αφού δεν υπάρχει χωροταξικά 
περιθώριο για δημιουργία λεωφορολωρίδων  Πα-
ρεμβάσεις με τη χρήση τεχνολογίας θα γίνουν και 
σε άλλες κύριες οδικές αρτηρίες που θα δίνουν 
προτεραιότητα στα λεωφορεία.  Στον σχεδιασμό 
αυτών εντάσσονται, μεταξύ άλλων η Πλάτωνος 
και η Γρίβα Διγενή.

Park and Ride
Παράλληλα με τις λεωφορειολωρίδες, θα λει-
τουργήσουν χώροι στάθμευσης που θα λειτουρ-
γούν και ως σταθμοί μετεπιβίβασης.  Ήδη, δύο 
χώροι, ένας στον Άγιο Τύχωνα, και ένας κοντά 
στον αυτοκινητόδρομο στα Πολεμίδια έχουν εξα-
σφαλιστεί για να χρησιμοποιηθούν ως park and 
ride, ενώ γίνονται προσπάθειες να εξασφαλισθούν 
άλλοι χώροι με στόχο να υπάρξουν σταθμοί στο 
νέο γήπεδο Λεμεσού, στο Τσίρειο, καθώς και σε 

σημεία βορειότερα του κέντρου της πόλης.

Ζώνη 30 χιλιομέτρων
Με μεγάλη έκταση που χωροθετείται νότια της 
οδού Γλάδστωνος και εκτείνεται από τον Δημό-
σιο Κήπο στη μαρίνα Λεμεσού, μετατρέπεται σε 
«ζώνη 30 χιλιομέτρων».  Το όριο ταχύτητας στους 
εν λόγω δρόμους κατεβαίνει στα 30χλμ, θα ωθή-
σουν και στην αύξηση των πεζών, αφού σαφώς 
θα κινούνται πιο άνετα και με περισσότερη ασφά-
λεια.  Στο δίκτυο αυτών των δρόμων 30χλμ θα 
κινούνται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρικά λε-
ωφορεία που αναμένεται να εισάγει σύντομα η 
ΕΜΕΛ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και 
το Υπουργείο Μεταφορών.

Μονόδρομος η Ανεξαρτησίας
Σημαντικές παρεμβάσεις αναμένεται να δεχθεί 
και η εμπορική οδός Ανεξαρτησίας.  Το πρώτο 
πακέτο μέτρων προτείνει την πεζοδρόμηση της 
Ανεξαρτησίας, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από 
Βορρά προς Νότο, στη βάση της επιθυμίας των 
καταστηματαρχών.  Ταυτόχρονα, από την οδό 
Θεμιστοκλέους, προς τα Βόρεια, θα κινούνται 
αποκλειστικά μικρά ηλεκτρονικά λεωφορεία.  Με 
την υλοποίηση της πεζοδρομοποίησης, θα γίνει 
διαπλάτυνση πεζοδρομίων προς όφελος των πε-
ζών και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου, το 
στάδιο μονοδρόμησης είναι ένα ενδιάμεσο μέτρο 
μέχρι την οριστική μετατροπή της Ανεξαρτησίας 
σε πεζόδρομο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΙΤΑΛΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ



22ΜΑΡΤΙΟΣ 2023ΕΛΛΑΔΑ

Τον Μάρτιο ξεκινούν τα δάνεια 
σε νέους για πρώτη κατοικία

ΙΣΧΥΡΕΣ αντιστάσεις στη συνεχιζόμενη 
ανοδική πορεία των επιτοκίων προβλέπει 
για την ελληνική αγορά κατοικίας ο Πρόε-
δρος της Εθνικής Τράπεζας.
Μιλώντας στο συνέδριο σημείωσε ότι «η 
ελληνική αγορά έχει διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.  
Αυτοί που αγοράζουν, δεν το πράττουν με 
δάνειο.  Αντιθέτως, το 80% των αγορών 
κατοικίας πραγματοποιείται αποκλειστικά 
με ίδια κεφάλαια.  Έχει μεν αυξηθεί ο δα-
νεισμός, αλλά παραμένει πολύ πιο χαμηλά 
σε σχέση με τη δεκαετία του 2000, όταν και 
κορυφώθηκε.
Σύμφωνα με τον κ. Χαρδουβέλη, το πα-
ραπάνω στοιχείο καταδεικνύει και το ότι 
η αγορά ακινήτων συγκεντρώνει τις προ-
οπτικές μιας ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυ-
ξης, δεδομένης της χαμηλής μόχλευσης.  
Παράλληλα, η ελληνική αγορά συγκεντρώ-
νει τεράστια ζήτηση από το εξωτερικό.  
Μόνο τα τελευταία χρόνια είχαμε εισροές 
ξένων κεφαλαίων ύψους 8 δισεκατομμυρί-
ων για την απόκτηση ακινήτων, με αποτέ-
λεσμα το 40% των άμεσων ξένων επενδύ-
σεων να αφορά αποκλειστικά ακίνητα».
Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία διαφέ-
ρει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κα-
θώς βρίσκεται σε διαφορετική φάση από 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές.  Η ελληνική οι-
κονομία παραμένει σε ανοδική πορεία και 
περιμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί.  Οι 
προβλέψεις του Υπ. Οικονομικών κάνουν 
λόγο για ανάπτυξη του ΑΕΠ πέριξ του 2%, 
τη στιγμή που οι οικονομίες στην υπόλοι-
πη ΕΕ ίσως εμφανίσουν ακόμη και ύφεση, 
ή εκεί πέριξ του 0%.  Επιπλέον κατά τον 
ίδιο, αναμένεται και η αναβάθμιση της αξι-
ολόγησης της χώρας, καθώς είναι πιθανή 
η είσοδος της Ελλάδας στην επενδυτική 
βαθμίδα.  Αυτή η προοπτική έχει προσφέ-
ρει ώθηση στις επενδύσεις και συνεπώς 
και στην αγορά ακινήτων, η οποία επιπρό-
σθετα έχει ωφεληθεί τα τελευταία χρόνια 
από την υποχώρηση της φορολογίας.
Από την άλλη πλευρά, ο κ. Χαρδούβελης 
στάθηκε και στην ανάγκη η ανάκαμψη των 
τιμών πώλησης των κατοικιών να μην είναι 
τόσο απότομη, όσο παρατηρείται.  Μετά 
την αύξηση της τελευταίας πενταετίας, οι 
τιμές απέχουν περίπου 20% από το προη-
γούμενη υψηλό.
Το διεθνές περιβάλλον όμως που δια-
μορφώνεται σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα 
ανεβαίνουν με την ίδια ταχύτητα.  Βέβαια, 
όσο οι τιμές στην Ελλάδα υποχωρούσαν, 
στις άλλες χώρες αυξάνονταν, ενώ σήμερα 
συμβαίνει και πάλι το αντίθετο, δηλαδή οι 
τιμές αυξάνονται στην Ελλάδα και υποχω-
ρούν στις περισσότερες χώρες λόγω της 
περιοριστικής νομισματικής πολιτικής».

Θωρακισμένη 
είναι η ελληνική 
αγορά κατοικίας

ΕΝΤΟΣ του Μαρτίου αναμένεται να 
ξεκινήσει η χορήγηση χαμηλότοκων 
δανείων για την απόκτηση πρώτης 
κατοικίας σε νέους έως 39 ετών, κα-
θώς εκτιμάται ότι το Υπουργείο Ερ-
γασίας και η Δημόσια Υπηρεσία Απα-
σχόλησης θα έχουν ολοκληρώσει τις 
απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου 
οι τράπεζες να τρέξουν τη διαδικα-
σία.  Παράλληλα θα λειτουργεί και 
το πρόγραμμα «Κάλυψη» που αφορά 
τη μίσθωση κατοικιών και τη διάθεσή 
τους σε δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος.
Πρόκειται για την προσπάθεια επα-
νεκκίνησης της στεγαστικής πολιτι-
κής του κράτους με έμφαση στους 
νέους, στα νέα ζευγάρια και τις ευ-
άλωτες ομάδες πολιτών, με δράσεις 
συνολικού ύψους 1,75 δισ., από τα 
οποία εκτιμάται θα ωφεληθούν περί-

που 137.000 δικαιούχοι.
Ειδικότερα για το πρόγραμμα των 
χαμηλότοκων δανείων προβλέπεται:
- Εντός των επόμενων ημερών θα 

εκδοθούν αποφάσεις που προ-
βλέπει ο νόμος, με τις οποίες εξει-
δικεύονται οι προϋποθέσεις χορή-
γησης των δανείων.

- Ακολούθησε στις αρχές Φεβρου-
αρίου η πρόσκληση προς τις τρά-
πεζες προκειμένου να συμμετά-
σχουν στο πρόγραμμα.

- Μέσα στον Φεβρουάριο εκδόθη-
κε ο οδηγός εφαρμογής του προ-
γράμματος και τον Μάρτιο θα ξε-
κινήσει η υποβολή αιτήσεων από 
τους δικαιούχους και σταδιακά η 
έγκριση από τις τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των 
άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι 
άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο 

εισόδημα από 10.000 έως το όριο 
που προβλέπεται για τη χορήγηση 
επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για 
την κατοικία τους.
Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία 
έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 
150 τ.μ και παλαιότητα τουλάχιστον 
15 ετών.  Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός του προγράμματος είναι 500 
εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι ωφε-
λούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα 
ζευγάρια 25-39 ετών.  Αναφορικά με 
το πρόγραμμα «Κάλυψη» το οποίο 
βασίζεται καταρχήν στις κατοικίες 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
«Εστία» για τη φιλοξενία αιτούντων 
άσυλο σε αστικά διαμερίσματα, ήδη 
καταγράφεται η αρχική εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες.  
Επίσης έχει ξεκινήσει μια πρώτη συ-

νεννόηση με τους δήμους και τους 
φορείς που λειτούργησαν ως εταίροι 
στο πρόγραμμα «Εστία» προκειμένου 
να συνεχιστεί η συνεργασία στο νέο 
πρόγραμμα.  Έως το τέλος Ιανου-
αρίου εκτιμάται ότι θα υπογραφεί η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα 
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του προγράμματος, τον Φεβρουάριο 
αναπτύχθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα 
για τους ιδιοκτήτες και τους δυνητι-
κούς ωφελούμενους, προκειμένου 
οι πρώτοι να δηλώσουν επίσημα τη 
διαθεσιμότητα του ακινήτου τους 
και οι δεύτεροι να υποβάλουν αίτη-
ση συμμετοχής. Έτσι, σύμφωνα με 
το Υπουργείο Εργασίας, η παράδο-
ση των κατοικιών στους δικαιούχους 
εκτιμάται ότι θα ξεκινούσε στα τέλη 
Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Επιτόκια και πληθωρισμός θα 
φρενάρουν το ράλι τιμών στις κατοικίες
Φ

ΡΕΝΟ στο ράλι τιμών της αγοράς 
κατοικίας είναι πιθανόν να βάλουν 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους οι αντίξοες συνθήκες που δη-

μιουργούνται στην οικονομία, λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία, της αβεβαιότητας για τη διάρκεια 
και το μέγεθος της κρισης και ασφαλώς και του 
πολιτικού παράγοντα, που επίσης θα κάνει την 
εμφάνισή του φέτος λόγω των εκλογών.  Σύμ-
φωνα με τον Πάμπη Χαραλαμπόπουλο, τέως 
Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής 
και Επιστημονικό σύμβουλο της Solum Property 
Solutions, τα διαθέσιμα χρήματα των νοικοκυρι-
ών συρρικνώνονται σοβαρά από την αύξηση του 
κόστους ζωής.  Επίσης, η αύξηση των επιτοκίων 
από την ΕΚΤ οδηγεί σε αύξηση του κόστους των 
στεγαστικών δανείων και αυτό μειώνει τις δυνατό-
τητες των ενδιαφερομένων να δανειστούν».
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτό το 
πολύ ρευστό περιβάλλον πρέπει εύλογα να ανα-
μένουμε λογική συγκράτηση στον χώρο της κα-
τοικίας, αν και νέες σε περιορισμένο αριθμό πο-
λυκατοικίες, όταν βρίσκονται σε επίκαιρες θέσεις, 
θα συνεχίσουν να ζητούνται από εισοδηματικά 
στρώματα που έχουν σχετική οικονομική άνεση.  
Υπενθυμίζεται ότι με βάση του δείκτες τιμών της 
τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών 
υπολείπονται του υψηλότερου σημείου στο οποίο 
είχαν βρεθεί, το 2007, μόλις κατά 10% έως και 
28%.  Από τις αρχές του 2018 έως και το τρί-
το τρίμηνο του 2022 οι τιμές στην Αττική έχουν 
αυξηθεί κατά 50%.Από την άλλη πλευρά δεν δι-
αφαίνεται κάποια άμεση λύση σε ό,τι αφορά τη 
μειωμένη προσφορά κατοικιών προς πώληση, 
παράγοντας που λειτουργεί υπέρ της διατήρη-
σης των τιμών σε υψηλό επίπεδο.  Όπως τονίζει 
ο κ. Χαραλαμπόπουλος, χιλιάδες ακίνητα μεταξύ 
των οποίων διαμερίσματα και μονοκατοικίες, είναι 
εκτός αγοράς (κλειστά) είτε διότι ανήκουν σε τρά-
πεζες ή σε funds είτε επειδή οι ιδιοκτήτες τους 
δεν θέλουν να τα ενοικιάσουν διότι ενδεχομένως 
απαιτούν σημαντικά ποσά για να ανακαινιστούν.  
Σημαντικός είναι και ο αριθμός διαμερισμάτων 
που έχουν περιέλθει στο Δημόσιο λόγω αποποι-
ήσεων κληρονομιάς και είναι κλειστά».
Παράλληλα, συμπληρώνει ότι «το καλό ακίνητο 
αποτελεί προστασία από τον πληθωρισμό, ενώ 

ταυτόχρονα έχει καλύτερη απόδοση από τα επι-
τόκια τραπεζών, ενώ μπορεί να έχει και υπεραξί-
ες».  Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που 
επηρεάζει πλέον την αγορά κατοικίας είναι και η 
αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός παλαιών οικο-
δομών.  Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μη έχοντας 
τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργιο διαμέρι-
σμα, αγοράζουν σε χαμηλή τιμή παλαιό, το οποίο 
εκσυγχρονίζουν και του δίνουν μια νέα ζωή.  
Αυτή η λύση είναι και συμβατή με τα πρότυπα 
που έχουν να κάνουν με την προστασία του πε-
ριβάλλοντος.  Το μοντέλο της ανακαίνισης και 
εκσυγχρονισμού ή και αλλαγής χρήσης παλαιών 
ακινήτων ακολουθούν πολλοί ξένοι και Έλληνες 
επενδυτές και έτσι βλέπουμε δεκάδες ακίνητα 
που έχουν επανατοποθετηθεί στην αγορά και 
έχουν αλλάξει τη φυσιογνωμία σε πολλές γειτο-
νιές των πόλεων.  Αυτό ιδίως γίνεται στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη.
Στο τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, οι 
τομείς των ξενοδοχείων θα συνεχίσουν να εμ-
φανίζουν αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα.  
«Αυτές οι δυο κατηγορίες ακινήτων βρίσκονται 
συνεχώς στο επίκεντρο των επενδύσεων που 
υλοποιούν οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία και άλλοι θεσμικοί επενδυτές.  Ειδικά 
τα logistics με μεγάλα ύψη και πράσινα χαρακτη-

ριστικά ζητούνται πολύ. Στον αντίποδα, η αγορά 
γραφείων προβλέπεται ότι θα αρχίσει να σταθε-
ροποιείται μετά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών 
σε τιμές και ενοίκια, καθώς έχουν ήδη δρομολο-
γηθεί νέα έργα ανάπτυξης εκατοντάδων χιλιάδων 
νέων κτιρίων, που αρκούν για να καλύψουν την 
υφιστάμενη ζήτηση.  Σημαντική ζήτηση αναμένε-
ται να συνεχίσουν να έχουν οι εξοχικές κατοικίες, 
τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και τα ακίνητα 
υψηλής πολυτέλειας όπως οι βίλες.  Ειδικά, η τε-
λευταία κατηγορία καταγράφει σημαντική ζήτη-
ση, εφόσον πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται 
σε προορισμούς διεθνούς απήχησης, όπως το 
παραλιακό μέτωπο της Αττικής, οι Κυκλάδες, η 
Κέρκυρα, η Κρήτη και η Ρόδος.
Συμπερασματικά, το 2023 είναι μια δύσκολη χρο-
νιά λόγω των πολλών κινδύνων που υπάρχουν.  
Η τοποθέτηση σε επιλεγμένα ακίνητα μπορεί να 
είναι μια έξυπνη κίνηση προφύλαξης από τον πλη-
θωρισμό.  Ο τουρισμός είναι μια ελληνική σταθερά 
με πολύ καλές προοπτικές, αλλά πρέπει συνεχώς 
να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να βελτιωνόμα-
στε, να επεκτείνουμε τη σεζόν, να αναπτύξουμε 
την κρουαζιέρα, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον 
τουρισμό για συνταξιούχους.  Οι υποδομές μας 
πρέπει διαρκώς να βελτιώνονται διότι έτσι θα γίνει 
η Ελλάδα πιο ελκυστικός προορισμός.
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Αυξημένη 25% η δόση στεγαστικού σε 4 μήνες
T

ΟΝ ΙΟΥΛΙΟ του 2022 τα επιτόκια βάσης για τα περισσό-
τερα δάνεια στην Ελλάδα πέρασαν σε θετικό έδαφος από 
μηδέν που ήταν για αρκετά χρόνια.  Η συνήθης τιμολόγηση 
των δανείων γίνεται με βάση το μεγαλύτερο επιτόκιο στο 

τέλος του προηγούμενου μήνα.  Με βάση αυτόν τον κανόνα, για 
ένα τυπικό κυμαινόμενο στεγαστικό δάνειο στην ελληνική αγορά με 
περιθώριο 1,40% και διάρκεια 30 ετών, από τον Ιούλιο αυξάνεται η 
μηνιαία δόση που απαιτεί η αγορά του ίδιου κεφαλαίου, ή διαφορε-
τικά μειώνεται το κεφάλαιο που αγοράζει η ίδια δόση με αυτή του 
Ιουλίου.  Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται στο γράφημα. Η 
αγορά του ίδιου κεφαλαίου δανείου με τα παραπάνω χαρακτηριστι-
κά απαιτεί μηνιαία δόση αυξημένη κατά 25% σε σχέση με αυτή του 
Ιουλίου, ή αλλιώς η ίδια δόση με αυτή του Ιουλίου αγοράζει σήμερα 
δάνειο μειωμένο κατά 20%.  Παράδειγμα: Τον Ιούλιο η αγορά ενός 
τέτοιου δανείου ύψους 100.000 χρειαζόταν μηνιαία δόση 346 ευρώ.  
Η ίδια αυτή δόση αγοράζει σήμερα δάνειο σχεδόν 80.000.

Το 2023
Με βάση τις αναλύσεις μεγάλων διεθνών τραπεζών αλλά και τα μη-
νύματα που εκπέμπει η ΕΚΤ για επιθετική πολητική επιτοκίων μέχρι 
να τιθασευτεί ο υψηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, τον Μάρτιο 
2023 οι διαφορές αυτές εκτιμώνται αντιστοίχως σε +42% και 30% 
και τον Ιούνιο 2023 σε +48% και -32%.  Κατ’ εκτίμηση, δηλαδή, 
τον Ιούνιο 2023 η αγορά ενός τυπικού στεγαστικού δανείου είναι 
πολύ πιθανό να απαιτεί μηνιαία δόση αυξημένη κατά σχεδόν 50% σε 
σχέση με αυτή που απαιτούσε ένα χρόνο πριν (εκτίμηση για επιτόκιο 
βάσης στο 3,25%).  Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα και για ένα 
παλιό δάνειο που υπολείπονται 20 χρόνια μέχρι τη λήξη του, ένα 
δάνειο από τη δεκαετία του 2000, που ήταν εξαιρετικά δυναμική 
στις χορηγήσεις δανείων.  Ένα τέτοιο δάνειο με υπόλοιπο 100.000 
ευρώ, τον Ιούλιο είχε δόση 483 ευρώ, τον Νοέμβριο η δόση είναι 
αυξημένη κατά 82 ευρώ και η εκτίμηση για τον Ιούνιο του 2023 είναι 
δόση αυξημένη κατά 150 ευρώ ή 31%.
Σε παλιά δάνεια, όσο μεγαλύτερη είναι η υπολειπόμενη διάρκεια 
τόσο υψηλότερες είναι οι αυξήσεις των δόσεων από τις αυξήσεις 
των επιτοκίων.  Σε καλύτερη θέση είναι δάνεια που βρίσκονται ήδη 
πάνω από τη μέση της αρχικής τους διάρκειας.
Εννοείται βεβαίως ότι οι διαφορές αυτές θα είναι μικρότερες αν 
«φρενάρουν» οι αυξήσεις των επιτοκίων ή μεγαλύτερες αν δούμε 
επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης.
Αλήθεια πάντως είναι ότι απέναντι στον πολύ ορατό κίνδυνο ύφε-
σης στην Ευρώπη, που επιτείνεται από τις αυξήσεις των επιτοκίων, 
η ΕΚΤ προτάσσει ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του 
υψηλού πληθωρισμού, που η πορεία του θα ορίσει τελικά τις τάσεις 
και τα επιτόκια. Η πορεία των επιτοκίων στους επόμενους μήνες 
μένει οπωσδήποτε να φανεί.  Θα έχει εξαιρετική σημασία να δούμε 
σε ποιο επίπεδο θα σταθεροποιηθούν τα επιτόκια και ο χρόνος στον 
οποίο θα συμβεί αυτό.
Όταν συμβεί, λογικά θα παραμείνουν σχετικά σταθερά για ένα χρο-
νικό διάστημα.  Η διάρκεια του διαστήματος αυτού θα εξαρτηθεί 
από το αν ο πληθωρισμός έχει και αυτός σταθεροποιηθεί,  
Σε παλιά δάνεια, όσο μεγαλύτερη είναι η υπολειπόμενη διάρκεια, 
τόσο υψηλότερες είναι οι αυξήσεις των δόσεων από τις αυξήσεις 
των επιτοκίων στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά και από το βάθος της 
ύφεσης που θα έχει προκαλέσει η αύξηση των επιτοκίων και οι επι-
πτώσεις της στη ζήτηση.  Ας δούμε όμως μερικές πιο απτές πιθανές 
συνέπειες για το επόμενο διάστημα.  Ο πληθωρισμός, ακόμη και 
όταν περιοριστεί θα έχει αυξήσει τα επίπεδα των τιμών περί του 
12% σε σχέση με το 2021.  Αναμένεται και μια αύξηση του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος από τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, που για το 
2022 εκτιμάται πια σε 6%.  Ακόμη κι αν η κατανομή της ανάπτυξης 
είναι οριζόντια, πράγμα που δεν συμβαίνει στην πράξη, το πραγμα-
τικό εισόδημα θα έχει περιοριστεί κατά τουλάχιστο 5-7%.
Ακόμη όμως κι αν δεν μειωνόταν το πραγματικό εισόδημα, ακόμη 
δηλ. κι αν αυξανόταν όσο ο πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους 
απόκτησης ενός δανείου, λόγω της αύξησης επιτοκίων, θα είναι 3 
και 4 φορές ψηλότερη από τον πληθωρισμό και λογικά θα κάνει 
σοβαρά πιο δύσκολο τον δανεισμό για ένα μέσο εισόδημα.

Μείωση ζήτησης
Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να υπάρξει μείωση στη ζήτηση δα-
νείων από ιδιώτες.  Ειδικά για τα στεγαστικά δάνια, στον βαθμό 
που αυτά συμμετέχουν στη διαμόρφωση συνθηκών και τιμών στην 
αγορά κατοικίας για απόκτηση, ανακαίνιση, ο περιορισμός της ζή-
τησης λογικά θα επηρεάσει πτωτικά τις τιμές των ακινήτων.  Αυτό 
θα συμβεί πιο έντονα για εκείνα τα ακίνητα τα οποία προσελκύουν 
υποψηφίους αγοραστές που κάνουν χρήση δανεισμού.  Η αύξηση 

του κόστους αγοράς των δανείων θα περιορίσει το ύψος των δα-
νείων, λογικά επομένως θα πιέσει τις τιμές αυτής της κατηγορίας 
ακινήτων. Ο ίδιος λόγος είναι πιθανό να δημιουργήσει μια αυξημένη 
ζήτηση, άρα ακόμη και αύξηση των τιμών, σε μικρότερα ακίνητα ή 
σε πιο φθηνά ακίνητα που είναι παλιά και χρειάζονται ανακαίνιση.  Η 
τελική όμως ισορροπία στις τιμές των ακινήτων θα εξαρ-
τηθεί και από τις διαθέσεις των πωλητών, ιδιωτών, 
θεσμικών και κατασκευαστών, και από το κατά 
πόσο αυτοί πιέζονται χρονικά για την πώληση 
ακινήτων τους.
Ισορροπία επίσης θα αναζητηθεί και στην 
αγορά ενοικίασης κατοικίας.  Από τη μια 
μεριά ο περιορισμός της δυνατότητας χρη-
ματοδότησης αγορών ακινήτων θα αυξήσει 
τη ζήτηση για ενοικίαση, από την άλλη όμως 
ακίνητα που προορίζονταν για πώληση ίσως 
περάσουν, έστω προσωρινά, στο απόθεμα 
κατοικιών προς ενοικίαση, αυξάνοντας την προ-
σφορά.

Φόβοι για νέα κόκκινα δάνεια
Σε παλιά δάνεια, η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησής τους είναι 
πιθανό να προκαλέσει προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών, 
προοπτικά που ήδη απασχολεί τις τράπεζες και προκάλεσε σχετική 
αναφορά στην πρόσφατη έκθεση της τράπεζας της Ελλάδος.  Αυ-
ξήσεις των δόσεων της τάξεως του 20-30% μέσα στους επόμενους 
μήνες δεν είναι καθόλου εύκολο να απορροφήσουν από τον μέσο 
δανειολήπτη, ειδικά εν μέσω αυξημένου κόστους ζωής.
Οι τράπεζες έχουν αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία για να αποτρέ-
ψουν ένα νέο «Κύμα» καθυστερήσεων που θα μπορούσε να έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στα κεφάλαιά τους.  Αλλά και για να προλάβουν 
καταστάσεις προτείνοντας λύσεις που θα περιόριζαν την έκθεση 
των πελατών τους στις υψηλές αυξήσεις του κόστους εξυπηρέτη-
σης των δανείων τους, τουλάχιστον για όσο διάστημα αυτές οι αυ-
ξήσεις θα συνεχίζονται.
Ο δανειολήπτης που θέλει να παραμένει συνεπής για να μην αντι-
μετωπίσει προβλήματα, αυτός που αντικειμενικά θα πιεστεί από τις 
αυξήσεις των δόσεων του δανείου του, δεν μπορεί να φανταστεί 
κανείς ότι δεν θα βρει μια κατάλληλη λύση με την τράπεζά του.  

Αυτό υποδεικνύει η κοινή λογική, αφού ούτε ο ίδιος ούτε η τράπεζα 
θέλουν να μπουν σε περιπέτειες.

Απαιτείται προσοχή
Το προσεχές διάστημα θέλει μεγάλη προσοχή και καλά μελετημέ-

νες κινήσεις.  Ο υψηλός πληθωρισμός λειτουργεί ως ιός 
στα διαθέσιμα – και εισοδήματα και αποθέματα.  Σε 

μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, που περιπλέκε-
ται περισσότερο από την άγνωστη εξέλιξη του 

πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεών 
του στο κόστος της ενέργειας, βασικός κα-
νόνας ενός συνετού πολίτη γίνεται η ιεράρ-
χηση των προτεραιοτήτων του.
Μόνο ο ίδιος μπορεί να απαντήσει στο με 
ποια σειρά θα διαθέσει το μικρότερο, σε 

πραγματικές τιμές, εισόδημά του.  Ποιες 
δαπάνες μπορεί να κόψει, ποιες να αναβάλει, 

ποιες να περιορίσει.  Ποιες ανάγκες της οικογέ-
νειάς του πρέπει να προηγηθούν και να χωρέσουν στις 

στενότερες οικονομικές δυνατότητές του.  Συμφυτή με τον 
στόχο της μείωσης του πληθωρισμού είναι η μείωση της ζήτησης, 
σε αυτό άλλωστε αποσκοπούν και οι αυξήσεις των επιτοκίων.  Αυτό 
σημαίνει ότι η ίδια η κατάσταση μας καλεί σε μια διαδικασία ανα-
θεώρησης των καταναλωτικών μας συνηθειών και επανιεράρχησης 
των αναγκών μας.
Είναι, με άλλα λόγια, εποχή για άμυνα.  Όπως και στον αθλητισμό 
μια καλή άμυνα στις δύσκολες στιγμές είναι βασική προϋπόθεση 
για να είναι επιτυχής η επίθεση όταν δοθεί η ευκαιρία.  Οι σημερινοί 
50ρηδες και άνω έχουμε ζήσει ως ενήλικοι καταναλωτές εποχές 
πολύ υψηλού πληθωρισμού, οι δε ακόμη μεγαλύτεροι και μακράς 
διαρκείας.
Ακόμη κι αν οι συνθήκες τότε με τώρα ήταν πολύ διαφορετικές, 
έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα στην αύξηση του κόστους ζωής 
και στη μείωση της αγοραστικής μας δύναμης.  Ξαναφρεσκάρουμε 
τις εμπειρίες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο κύμα πλη-
θωρισμού και σίγουρα μπορούμε από τις εμπειρίες μας αυτές να 
συμβουλέψουμε και να βοηθήσουμε τους νεότερους.

Με βάση την 
πορεία των επιτοκίων 
της Ευρ. Κεντρικής 

Τράπεζας, το κόστος 
αποπληρωμής τον Ιούνιο 
μπορεί να είναι κατά 48% 

υψηλότερο
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EΛΑΧΙΣΤΑ απέχουν οι τιμές ενοικίασης 
στην Αττική από το απόγειο της αγο-
ράς το 2009, έχοντας πραγματοποιή-
σει ένα σημαντικό «ράλι» από το 2017 

μέχρι το τέλος του 2022.  
Σε σχετική έρευνα που αφορά πραγμα-
τικές συμφωνίες μίσθωσης κα-
τοικιών και όχι ζητούμενες 
τιμές που αφορούν αγ-
γελίες, σήμερα, η μέση 
ζητούμενη τιμή στην 
Αττική αγγίζει τα 7,9 
ευρώ/τ.μ, έχοντας 
αυξηθεί κατά σχεδόν 
35% από το 2017.
Συγκριτικά με το 2009, 
οι σημερινές τιμές υπο-
λείπονται μόλις κατά 5,5% 
κατά μέσον όρο, ενώ υπάρ-
χουν και περιπτώσεις συνοικιών, 
ιδίως στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προ-
άστια, όπου η απόσταση αυτή έχει πλέον εκμη-
δενιστεί.  Μάλιστα σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια 
και το Παγκράτι, παρατηρούνται πλέον και αυξή-
σεις έναντι του 2009 (5,8% και 13,9% αντίστοι-
χα).  
Στην πράξη βέβαια, οι σημερινές τιμές ενοικί-
ασης είναι πολύ πιο επιβαρυντικές για το μέσο 
νοικοκυριό, συγκριτικά με το 2009, καθώς έχει 
μεσολαβήσει μια σημαντική οικονομική κρίση, 
που συνοδεύτηκε και από σημαντική μείωση των 
εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης των 
νοικοκυριών.  
Σύμφωνα με τον κ. Λευτέρη Ποταμιάνο, ο επικε-
φαλής της Potamianos Real Estate Group και η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών - Ατ-
τικής, «ναι μεν τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντι-
κά μετά την οικονομική κρίση και πλησιάζουν σε 
αρκετές περιπτώσεις τις τιμές του 2009, αλλά τα 

εισοδήματα των νοικοκυριών δεν έχουν καταγρά-

ψει ανάλογη αύξηση.

Κατά την οικονομική κρίση υποχώρησαν σημαντι-

κά και έκτοτε, επί της ουσίας δεν αυξήθηκαν εκ 

νέου.  Αυτό είναι το πρόβλημα στην αγορά ενοικί-

ων σήμερα, σημειώνει ο κ. Ποταμιάνος..

Την περίοδο 2010 – 2016 το ΑΕΠ της χώρας 

συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 25%.  Ακόμα μεγα-

λύτερη ήταν η πτώση των καταθέσεων, καθώς 

υπολογίζεται ότι από τα ψηλά του 2009, στο 

τέλος του 2016, είχαν απολεσθεί συνολικά 116 

δισ. ευρώ, ποσό που συνιστά κάμψη της τάξεως 

του 50%.  

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, χάθηκε 

κατά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης και 

κυρίως έως το 2012.

Απογειώθηκαν τα ενοίκια
την τελευταία 6ετία στην Αττική

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα ο συνολικός 

πλούτος ανά ενήλικα στη χώρα να υποχωρή-

σει από τα περίπου 170.000 ευρώ το 2009, σε 

108.000 το 2021.  Ο δείκτης αυτός υπολογίζε-

ται με βάση το άθροισμα της αξίας των ακινήτων 

και των καταθέσεων και αφαιρώντας το ιδιωτικό 

χρέος.

Η αγορά 
ακινήτων δεν 

ακολουθεί τα θεμελιώδη 
δεδομένα της 
οικονομίας

Τα αίτια της αλματώδους ανόδου στα ενοίκια
Ωστόσο, η αγορά ακινήτων δεν ακολουθεί τα θεμελιώδη δεδομέ-
να της οικονομίας.  Όπως φαίνεται, οι τιμές των ενοικίων έχουν 
αυξηθεί έως και 55% σε ορισμένες περιοχές από το 2017 μέχρι 
και το τέλος του 2022. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, αρχής 
γενομένης από το γεγονός ότι εισέρρευσαν κεφάλαια από το 
εξωτερικό για αγορές ακινήτων, αυξάνοντας με τον τρόπο τη 
ρευστότητα στην οικονομία και την κτηματαγορά.  Παράλληλα, 
δεδομένου ότι τα ενοίκια είχαν υποχωρήσει κατά πολύ σημαντικό 
ποσοστό έως και το 2016, πολλά νοικοκυριά θέλησαν να επω-
φεληθούν και επέλεξαν την ενοικίαση.  Άλλωστε, η επιλογή της 
αγοράς ακινήτου ήταν πλέον αδιέξοδη, λόγω της αδυναμίας ή και 
της απροθυμίας πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.
Η τάση αυτή παγίωσε στην αγορά την υψηλή ζήτηση για ενοικι-
άσεις.  
Την ίδια στιγμή όμως η προσφορά κατοικιών όχι μόνο δεν αυ-
ξήθηκε, αλλά βαίνει σταθερά μειούμενη τα τελευταία χρόνια.  
Ο λόγος είναι διττός.  Κατ’ αρχάς υπολογίζεται ότι έχουν εξέλ-
θει της αγοράς κατοικίας περί τα 40.000 – 50.000 ακίνητα που 
έχουν κατασχεθεί λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Αυτό 
φαίνεται και από τις αγγελίες, όπου είναι εξαιρετικά λίγα τα δι-
αθέσιμα ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί την περίοδο 1995-
2010, δηλαδή όσα αποκτήθηκαν κατά την περίοδο άνθησης της 
αγοράς και του αθρόου τραπεζικού δανεισμού. Ο άλλος λόγος 

έγκειται στο σημαντικό ποσοστό των διαμερισμάτων τα οποία οι 
ιδιοκτήτες προτιμούν να κρατούν κενά, λόγω των φθορών που 
έχουν υποστεί από ενοικιαστές στο παρελθόν, ενώ αρκετές εί-
ναι και οι περιπτώσεις μη αποδοχής κληρονομιάς. Ο συνδυα-
σμός της αυξημένης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς 
είναι που έχει προκαλέσει την έκρηξη στις τιμές ενοικίασης.
Παράλληλα, πολλοί ιδιοκτήτες θέλουν να αποσβέσουν αφενός 
τις σημαντικές απώλειες εσόδων των προηγούμενων ετών, αφε-
τέρου τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει για την ανακαί-
νιση των ακινήτων τους, ενδεχομένως και τις εργασίες ενεργεια-
κής αναβάθμισής τους.  Ως εκ τούτου, οι τιμές διατηρούνται σε 
αισθητά υψηλότερο επίπεδο, σε σχέση με την οικονομική κρίση. 
Το πρόβλημα προκύπτει λόγω του ότι τα εισοδήματα των νοικο-
κυριών δεν έχουν αναπροσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά με τον 
ίδιο ρυθμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1998, ο ελάχιστος ονομαστικός μι-
σθός διαμορφωνόταν σε 772ευρώ, ενώ σήμερα 24 χρόνια μετά 
δεν ξεπερνάει τα 831 ευρώ και αυτό συνέβη μόλις πριν μερικούς 
μήνες, μετά μάλιστα τη σημαντική αύξηση που αποφασίστηκε 
πέρσι.
Δεδομένου ότι το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος κα-
τάλληλου για οικογένεια κινείται πέριξ των 500-800 ευρώ και 
σε αρκετές περιοχές ξεπερνάει και τα 1000 ευρώ, είναι σαφές 
ότι πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. 
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Π ΟΣΑ θα δίνατε για να αγοράσετε ένα 
εγκαταλελειμμένο ισπανικό χωριό; Σίγου-
ρα όχι μόνο 100.000 ευρώ, όσο δηλαδή 
θα κόστιζε μια γκαρσονιέρα στη Μαδρίτη 

ή στη Βαρκελώνη! Κι όμως, αυτή είναι η τιμή για ένα 
χωριό στην επαρχία Σεγόβια, στο νότιο τμήμα της 
αυτόνομης περιοχής Καστίλλη και Λεόν της Ισπανί-
ας, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times. Συγκεκρι-
μένα, το χωριό διαθέτει 12 σπίτια και ένα αγρόκτημα 
5.500 τ.μ. Υπάρχουν, βέβαια, και οι πιο ακριβές επι-
λογές, όπως αυτή ενός χωριού που βρίσκεται στην 
πόλη Αβίλα, στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης, επίσης 
στην αυτόνομη περιφέρεια της Καστίλλης και Λεόν. 
Το συγκεκριμένο χωριό πωλείται έναντι 900.000 
ευρώ. Ολα αυτά τα χωριά ερήμωσαν, με τους κα-
τοίκους να μετακομίζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα 
για ανεύρεση εργασίας ή λόγω άλλων συνθηκών και 
οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν γίνει γνωστές μέσω 
ενός προγράμματος με την ονομασία «Αδεια Ισπα-
νία» («Εspana vaciana»), λόγω του αραιού και συχνά 
μηδενικού πληθυσμού τους, αλλά και των υποδομών 
που στερούνται, συγκριτικά με τις μεγάλες ισπανικές 
πόλεις. 
Ενας κατασκευαστής από το Τολέδο, ο Οσκαρ Τό-

Άδεια χωριά προς πώληση 

Πώς επηρεάζουν το ευρωπαϊκό real estate οι αυξήσεις επιτοκίων

Ισπανοί 
και ξένοι 

επενδυτές αγοράζουν 
ερημωμένες κοινότητες 

σε πολύ χαμηλές 
τιμές 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ: 
Την πιο 

μικρή αύξηση 
3 ετών έκαναν 

οι τιμές 
κατοικιών

Kατά 1,9% αυξήθηκαν οι τιμές 
των κατοικιών στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο τον Ιανουάριο σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο 
που καταγράφηκε τα τελευταία 
τρία χρόνια, αποκάλυψε την Τρί-
τη η έκθεση Halifax House Price 
Index. Η μέση τιμή κατοικίας 
ήταν £281.684 τον αναφερόμε-
νο μήνα.
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές των 
κατοικιών στη χώρα παρέμειναν 
σταθερές τον Ιανουάριο μετά 
από σημαντικές μηνιαίες μειώ-
σεις που καταγράφηκαν το προ-
ηγούμενο δίμηνο, ενώ η τριμηνι-
αία μεταβολή σημείωσε πτώση 
3,6%.
«Περιμέναμε ότι η συμπίεση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών 
από το αυξανόμενο κόστος ζωής 
και τα υψηλότερα επιτόκια θα 
οδηγούσε σε επιβράδυνση στην 
αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα σε 
σύγκριση με την ταχεία ανάπτυ-
ξη των τελευταίων ετών. Καθώς 
προχωράμε προς το 2023, αυτή 
η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί 
καθώς το υψηλότερο κόστος 
δανεισμού οδηγεί σε μειωμένη 
ζήτηση», παρατήρησε η διευθύ-
ντρια της Halifax Mortgages Kim 
Kinnaird.

ρες, αγόρασε πρόσφατα ένα χωριό στη νοτιοδυτική 
Ισπανία, το οποίο ονομάζεται Σάλτο ντε Κάστρο. 
Διαθέτει 44 σπίτια, ένα ξενοδοχείο, μία εκκλησία και 
μία πισίνα και είναι χτισμένο σε 65.000 τ.μ., κατά 
μήκος των κορυφών, στην επαρχία Ζαμόρα, 
κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία. 
Παρά τη γραφική τοποθεσία του, 
δεν έχει ούτε έναν κάτοικο και 
ήταν εγκαταλελειμμένο για πε-
ρισσότερες επί τρεις δεκαετίες. 
Αυτός ήταν και ο λόγος, που το 
συγκεκριμένο χωριό βγήκε προς 
πώληση έναντι 260.000 ευρώ. Ο 
νέος ιδιοκτήτης του σκοπεύει να 
μετατρέψει την περιοχή σε τουριστικό 
θέρετρο. 
Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο Τό-
ρες θα χρειαστεί να πληρώσει πολύ περισσότερα 
προκειμένου να ανακαινίσει το χωριό. Η τιμή του 
έπεσε κατακόρυφα, για παράδειγμα, διότι πολλά 
σπίτια υπέστησαν βανδαλισμούς μετά την εγκατά-
λειψή τους, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να δαπα-
νηθούν πολλές χιλιάδες ευρώ για ανακαινίσεις κα-
τοικιών, ασφαλτοστρώσεις δρόμων κ.ο.κ. «Για να 
γίνει ξανά το χωριό 100% λειτουργικό, τα έξοδα θα 

ανέλθουν περίπου στα 2 εκατ. ευρώ» λέει η Ελβίρα 
Φαμπιάν, εκπρόσωπος του ισπανικού πρακτορείου 
ακινήτων «Αλδεας Αμπανδονάδας» («Εγκαταλελει-
μένα Χωριά»).  Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας 

της Ισπανίας, σήμερα υπάρχουν 3.400 χω-
ριά που κινδυνεύουν να ερημώσουν στη 

χώρα εξαιτίας του υδροκεφαλισμού 
των αστικών κέντρων ή της γήραν-
σης του πληθυσμού. «Σχεδόν το 
75% των ξένων πελατών έρχονται 
σε εμάς για συνεργασία», δηλώνει 
η Φαμπιάν στον ειδησεογραφικό 

ιστότοπο El Diario. «Οι ξένοι δεν 
αναζητούν πλέον απλώς τον παραλι-

ακό τουρισμό. Θέλουν να επενδύσουν 
τα χρήματά τους σε χωριά και αγροτικές 

περιοχές», υποστηρίζει. «Με τις επενδύσεις τους 
θέλουν να διαφοροποιηθούν. 
Οι πελάτες μας είναι επενδυτές κυρίως από τις 
ΗΠΑ, την Αργεντινή ή τη Βενεζουέλα. 
Ωστόσο, μπορεί να είναι και απλές οικογένειες που 
επιδιώκουν να εγκαταλείψουν τα πολύβουα, μεγάλα 
αστικά κέντρα, προκειμένου τα παιδιά τους να με-
γαλώσουν σε ένα πιο ήρεμο και ασφαλές αγροτικό 
περιβάλλον». 

Η ΡΑΓΔΑΙΑ αύξηση των επιτοκίων πολιτικής της 
ΕΚΤ αρχίζει να επιβαρύνει τον τομέα των στε-
γαστικών δανείων, καθώς τα νέα κυμαινόμενα 
επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν ήδη αυξηθεί 
κατά περίπου 150 μ.β., η ζήτηση για στεγαστι-
κά δάνεια έχει μειωθεί απότομα και το κλίμα για 
τις αγορές κατοικιών έχει επιδεινωθεί, εξηγεί η 
Goldman Sachs.
Ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν μέχρι στιγ-
μής υποστεί μόνο περιορισμένο πλήγμα, ο αντί-
κτυπος στον τομέα της στέγασης εξακολουθεί 
να αυξάνεται και η μετάδοση των υψηλότερων 
επιτοκίων στην οικονομία γίνεται μέσω τριών 
διαύλων.Πρώτον, τα υψηλότερα επιτόκια στε-
γαστικών δανείων θα επηρεάσουν αρνητικά τη 
δραστηριότητα κατασκευής κατοικιών και τις 
επενδύσεις σε κατοικίες. Δεδομένου ότι το πο-
σοστό των ενυπόθηκων ιδιοκτητών κατοικιών 
στις χώρες της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας 
και Ιταλίας είναι χαμηλότερο από ό,τι στις άλλες 
χώρες της G10, οι οικονομίες της είναι λιγότε-
ρο εκτεθειμένες στην αύξηση των επιτοκίων των 
ενυπόθηκων δανείων.
Ωστόσο, το μερίδιο των δανείων με κυμαινόμενο 
επιτόκιο διευρύνεται (ιδίως στην Ιταλία), γεγονός 
που υποδηλώνει αυξανόμενη ευαισθησία των 
επενδύσεων σε κατοικίες. «Εκτιμούμε ότι μια 
αύξηση του επιτοκίου πολιτικής κατά 100 μ.β. 

μειώνει κατά μέσο όρο τις επενδύσεις σε κατοι-
κίες κατά περίπου 2% και μειώνει το πραγματι-
κό ΑΕΠ κατά περίπου 0,1% στη ζώνη του ευρώ. 
Οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες στην Ιταλία και 
την Ισπανία, αντανακλώντας τη μικρότερη διάρ-
κεια των ενυπόθηκων δανείων», εξηγεί η τράπε-
ζα. Δεύτερον, τα υψηλότερα επιτόκια στεγαστι-
κών δανείων μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα 
και συνεπώς επιβαρύνουν την κατανάλωση των 
νοικοκυριών. Η Goldman Sachs διαπιστώνει και 

πάλι τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στην Ιταλία και 
την Ισπανία, όπου εκτιμά ότι θα χρειαστεί επι-
πλέον 2% του διαθέσιμου εισοδήματος για την 
εξυπηρέτηση των ενυπόθηκων δανείων το 2023.
Τρίτον, τα υψηλότερα επιτόκια επηρεάζουν τις 
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των κατοι-
κιών, ανοίγοντας το δρόμο για ένα κανάλι πλού-
του που παρέχει πρόσθετη επιβάρυνση στην 
κατανάλωση. Στρέφοντας την προσοχή στον 
αντίκτυπο που έχουν οι μεταβολές του μη χρη-

ματοοικονομικού πλούτου στην κατανάλωση, 
εκτιμά ότι η άνοδος των επιτοκίων θα μπορού-
σε να μειώσει τη μη χρηματοοικονομική καθαρή 
αξία των νοικοκυριών κατά 1,3% για τη ζώνη του 
ευρώ συνολικά και έως και 3% στην Ιταλία το 
2023. Αυτή η μείωση του πλούτου θα μπορούσε 
να επιβραδύνει τις καταναλωτικές δαπάνες κατά 
0,15% στη ζώνη του ευρώ το 2023 και έως και 
0,3% στην Ιταλία.
«Συνολικά, εκτιμούμε ότι μια αύξηση των επι-
τοκίων κατά 100 μ.β. κατά μέσο όρο μειώνει το 
πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ κατά περί-
που 0,3% μέσω του καναλιού της στέγασης, με 
τις περισσότερες από τις επιπτώσεις να εμφανί-
ζονται εντός ενός έτους και με εύρος από 0,25% 
στη Γαλλία έως 0,45% στην Ισπανία. Δεδομένης 
της πρόβλεψής μας για τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ 
3,25%, οι εκτιμήσεις μας υποδηλώνουν συνο-
λική επιβάρυνση του ΑΕΠ από την αύξηση των 
επιτοκίων στο στεγαστικό τομέα της ζώνης κατά 
1,1%, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκε-
ται ήδη σε εξέλιξη.
Συνεπώς, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν 
σημαντική αλλά τελικά διαχειρίσιμη επιβάρυνση 
της ανάπτυξης, η οποία συνάδει με την πρόβλε-
ψή μας για αδύναμη αλλά θετική ανάπτυξη της 
ζώνης του ευρώ φέτος», καταλήγει η επενδυτική 
τράπεζα.



26ΜΑΡΤΙΟΣ 2023ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η Cyfield παρουσίασε το 360
σε φοιτητές – πολιτικούς μηχανικούς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ επίσκεψη στο πρωτο-
ποριακό κτίριο 360 στη Λευκωσία, πραγ-
ματοποιήσαν 4ετείς φοιτητές του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου την περασμένη Τετάρτη.
Τους φοιτητές συνόδεψε ο κ. Γιάννης 
Μπαλάφας καθηγητής  Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος στα πλαίσια του μνημονίου συνερ-
γασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Ομίλου Cyfield.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο 
κτίριο, πραγματοποιήθηκε γενική παρου-
σίαση σχετικά με τις μελέτες, τις κατα-
σκευαστικές εργασίες και τα διαδικαστικά 
και τεχνικά θέματα που αντιμετωπίστηκαν 
κατά τη ανέγερση του έργου.
Ακολούθησε γενική ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου 
Cyfield στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα και έγινε αναφορά σε άλλα 
μεγάλα έργα και κρατικές εργολαβίες, όπως και ξενάγηση στο κτίριο. 
Εκ μέρους του 360 Nicosia και του ομίλου Cyfield παρευρέθηκαν οι: Γιώργος 

Αμβροσίου, Project Manager 
του κτιρίου 360 Nicosia,  Τάσος 
Πίγκας, 360 Nicosia Property 
Manager και Μαριλένα Χρι-
στοδουλίδη, Cyfield Group 
Marketing Manager. 
Οι φοιτητές επέδειξαν ζωηρό-
τατο ενδιαφέρον για την πλη-
θώρα των πλεονεκτημάτων του 
και εκδήλωσαν τον ενθουσια-
σμό τους για το πρωτοποριακό 
αυτό κτίριο που κοσμεί τη Λευ-
κωσία και διαφημίζει την Κύπρο 
στο εξωτερικό.
Ο Όμιλος Cyfield είναι με χαρά 
που υποδέχεται τους νέους μη-
χανικούς στο 360, αφού έχει 
ως πάγια πολιτική του να μετα-

φέρει γνώσεις και εμπειρία στους νέους επιστήμονες του κατασκευαστικού 
τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες
T. 8000 5757 | Email: sales@cyfieldgroup.com

Η ΑLPHA BANK Cyprus Ltd προσφέρει 
στους πελάτες της το Google Pay για ανέ-
παφες πληρωμές.  Το ψηφιακό πορτοφόλι 
της Google διατίθεται στους κατόχους καρ-
τών Mastercard της  Αlpha Bank για εύκο-
λες, γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές.
Με το Google Pay, οι πελάτες της τράπεζας 
μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με 
τη συσκευή τους σε οποιοδήποτε φυσικό 
ή διαδικτυακό κατάστημα και οπουδήποτε 
υπάρχει το σήμα.  Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Κύ-
προ και σε όλο τον κόσμο, ενώ οι πελάτες 
συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη 
και προνόμια που προσφέρουν οι κάρτες.
Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη.  Ο χρή-
στης κατεβάζει την εφαρμογή Google Wallet 
στην Android συσκευή του και στη συνέχεια 
προσθέτει την Alpha Bank Mastercard, 
ακολουθώντας τα σχετικά βήματα.  Για τις 
αγορές σε φυσικά καταστήματα οι πελάτες 
πλησιάζουν την Android συσκευή τους στο 
τερματικό αποδοχής καρτών όπυ υπάρχει 
το σήμα, ενώ για τις online πληρωμές αρκεί 
ένα κλικ σο εικονίδιο «πληρωμή με Google 
Pay», χωρίς να χρειάζεται η πληκτρολόγηση 
των στοιχείων κάρτας.
Το Google Pay αποτελεί έναν από τους 
πλέον ασφαλείς τρόπους πληρωμής.  Στη-
ρίζεται στην τεχνολογία που προστατεύει 
την εμφάνιση του αριθμού της κάρτας πλη-
ρωμής, καθώς στη θέση του δημιουργείται 
ένας μοναδικός κρυπτογραφημένος αριθ-
μός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την πραγ-
ματοποίηση της συναλλαγής.

Στο Google 
Pay κάρτες
της Αlpha

Bank

Νέα δίγλωσση έκδοση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει τη 
δημοσίευση της δίγλωσσης έκθεσης «Αρχιτεκτο-
νικές Θέσεις» από τις Εκδόσεις Προπομπός, υπό 
την επιμέλεια της δρ Ευανθίας Δόβα, λέκτορα και 
του δρ Ιωάννη Πισσούριου, αναπληρωτή καθηγη-
τή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλ-
λοντικών Επιστημών .
Η έκδοση παρουσιάζει τις διπλωματικές εργασίες 
των αποφοίτων του προγράμματος στην αρχι-
τεκτονική του πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, 
οι οποίες ολοκληρώθηκαν μεταξύ 2015-2020.  

Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τις εκτός προγράμμα-
τος δραστηριότητες του τμήματος, με στόχο να 
αναδείξει τις ερευνητικές κατευθύνσεις και τις 
αρχιτεκτονικές αναζητήσεις, τόσο των διδασκο-
μένων όσο και του διδακτικού προσωπικού του 
τμήματος, διερευνώντας, παράλληλα, τη θέση 
του προγράμματος στο ευρύτερο πεδίο της αρ-
χιτεκτονικής εκπαίδευσης. Ο τόμος παρουσιάζει 
τις αρχιτεκτονικές θέσεις μίας νέας γενιάς αρχιτε-
κτόνων, φιλοδοξώντας να τις καταστήσει μέρος 
του ευρύτερου διαλόγου για την αρχιτεκτονική 

και τις σπουδές της.  Το τελικό αποτέλεσμα επι-
τρέπει διαφορετικές οπτικές γωνίες προσέγγισης 
και κατανόησης του σχεδιασμού και σκιαγραφεί 
επιτυχημένα το προφίλ του συγκεκριμένου προ-
γράμματος αρχιτεκτονικής ως ενός δυναμικού, 
σύγχρονου και πολυδιάστατου συστήματος πα-
ραγωγής και επικοινωνίας αρχιτεκτονικής γνώσης.
Η έκδοση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή του Πα-
νεπιστημίου Νεάπολης Πάφος και του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου και είναι ελεύθερα προ-
σβάσιμη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Λεπτός πίσω στο χρόνο:
Το λιμανάκι της Κάτω Πάφου «Πριν» και «Μετά»

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΠΤΟΣ μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και μοιράζεται 
μια φωτογραφία του λιμανιού της Κάτω Πάφου από το παρελθόν 
και μια του σήμερα.  Οι φωτογραφίες αυτές αποδεικνύουν πως ο 
χρόνος φέρνει την πρόοδο και την αλλαγή αλλά και το πόσο έχουν 
εξελιχθεί τα έργα του Ομίλου τις τελευταίες δεκαετίες.
Στην αριστερή φωτογραφία μπορείτε να δείτε πως ήταν η περιοχή 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980.  Τότε υπήρχαν μόνο το Μεσαι-
ωνικό Κάστρο της Κάτω Πάφου που περιβάλλεται από ένα πολύ 
μικρό ψαρολίμανο, τα ιστορικά ερείπια της στήλης του Απ. Παύ-
λου, καθώς και το Basilica Holiday Resort kai to Paphos Gardens 
Holiday Resort που ήταν τα πρώτα έργα που χρίστηκαν στην περι-
οχή. Ο κ. Μιχαλάκης Λεπτός, ιδρυτής και εκτελεστικός Πρόεδρος 
του Ομίλου Λεπτού είχε ένα πολύ σαφές όραμα για τις δυνατότη-
τες και τις προοπτικές της Κάτω Πάφου και ήταν από τους πρώ-
τους που αγόρασε γη εντός και γύρω από την περιοχή.  Γνώριζε 
πως υπήρχαν πραγματικές δυνατότητες για τεράστια ποιοτική 
ανάπτυξη και με τα χρόνια μετέτρεψε την Πάφο σε μια ακμάζουσα 
και κοσμοπολίτικη πόλη. Από τη δεκαετία του 1960, ο Όμιλος Λε-
πτός συνέχισε από δυνατή σε ισχύ, χτίζοντας ξενοδοχεία, χιλιάδες 
σπίτια και θέρετρα διακοπών συμπεριλαμβανομένων πολλών βρα-
βευμένων έργων όπως την ναυαρχίδα του ομίλου Leptos Kamares 
village, coral beach hotel & resort kai to Paradise Gardens. Σήμερα 
τα έργα του Ομίλου Λεπτού χαρακτηρίζονται από την κομψότητα, 
την ποιότητα, την αριστεία στο σχεδιασμό, καθώς και την αισθη-
τική γοητεία που συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον. Τα 
παραθαλάσσια ακίνητα καθώς και τα τουριστικά θέρετρα είναι όλα 

σχεδιασμένα με τρόπο που να θυμίζουν ζωντανές γειτονιές, ενώ 
τα ακίνητα που βρίσκονται στις πλαγιές των λόφων της Πάφου, 

μπορούν να περιγράφουν ως πολύτιμα κοσμήματα που στολίζουν 
και περιβάλλουν την όμορφη Πάφο μας.

Ενημέρωση για όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές του



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

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 700 Αγλαντζιά Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45016

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,500 Έγκωμη κήπο, συ-
σκευές, 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#30394

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 5,000 Έγκωμη ιδιω-
τική 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#30409

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,700 Ψιμολόφου 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#32987

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,500 Αγλαντζιά κήπο, συ-
σκευές, 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#34891

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,300 Τσέρι κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#36449

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,000 Λακατάμεια, Λακα-
τάμια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42945

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 1,700 Σιά κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44155

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 2,500 Λευκωσία (κέ-
ντρο) 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#32760

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 2,100 Κοκκινοτριμιθιά 

τητη έπαυλη € 5,000 Γερμασόγεια ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#17567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο 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 γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 4,500 Λεμεσός ιδιω-
τική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42726

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 1,900 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43937

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-α-
νεξάρτητο σπίτι € 6,000 Λεμεσός Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 3,300 Λεμεσός κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43381

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-α-
νεξάρτητο σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43520

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,000 Λεμεσός κήπο, συ-
σκευές, 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#18592

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 3,000 Ορόκλινη 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#30965

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 2,500 Λειβάδια, Λι-
βάδια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43489

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητη έπαυλη € 2,500 Αραδίππου 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#27791

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανε-
ξάρτητο σπίτι € 3,300 Λειβάδια, Λιβά-
δια ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43344

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 7,500 Μαζωτός ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43841

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 1,800 Παραλίμνι ιδιω-
τική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#41267

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανε-
ξάρτητο σπίτι € 2,600 Φρέναρος ιδιω-
τική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43526

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΠΑΦΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανε-
ξάρτητο σπίτι € 2,500 Χλώρακας ιδιω-
τική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43705

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 3,300 Πέγεια ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43524

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
730 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42235

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
680 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42236

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 2,000 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42493

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 

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#30459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 2,500 Άγιος Δομέτι-
ος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#31367

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 3,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,750 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,800 Λατσιά ιδιωτική πισί-
να, κήπο, 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#27573

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 4,500 Λακατάμεια, 
Λακατάμια 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 γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητη έπαυλη € 5,000 Δευτερά Κάτω 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#20638

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 1,000 Έγκωμη 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#32649

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-α-
νεξάρτητο σπίτι € 1,800 Λευκωσία 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42642

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητη έπαυλη € 3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#18123

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητη 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 γκαρσονιέρα ανεξάρ-

τητο σπίτι € 2,500 Έγκωμη κήπο, συ-
σκευές, 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#30394

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 5,000 Έγκωμη ιδιω-
τική 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#30409

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 3,000 Δευτερά Κάτω 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#32658

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,700 Ψιμολόφου 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#32987

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανε-
ξάρτητο σπίτι € 4,500 Λεμεσός ιδιω-
τική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42726

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-α-
νεξάρτητο σπίτι € 6,000 Λεμεσός Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 3,300 Λεμεσός κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43381

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-α-
νεξάρτητο σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43520

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 2,000 Λεμεσός κήπο, συ-
σκευές, 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#18592

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο 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 γκαρσονιέρα ανεξάρ-

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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550 Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#45126

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 850 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43722

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
800 Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44403

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,000 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42234

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
850 Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#42705

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 700 Καϊμακλί ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43194

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
700 Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44929

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
800 Καϊμακλί ισόγειο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27487

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 1,000 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, 
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#29854

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφο-
διαμέρισμα € 2,000 Λευκωσία (κέντρο) 
ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#29959

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 1,100 Λευκωσία (κέντρο) ισό-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
3,000 Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#28169

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
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 γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 8,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26564

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 1,500 Λυθροδόντας Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#38112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 1,800 Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισί-
να, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#41570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 

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 γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,000 Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#31260

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,000 Λευκωσία ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#31262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,000 Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#31263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 730 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42235

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 680 
Λευκωσία ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-

γειο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#33211

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,000 Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#37559

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
900 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#38691

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
820 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39985

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 1,100 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41388

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 1,500 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42410

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 950 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44425

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,100 Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
950 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 900 Λακατάμεια, Λακατάμια ισό-
γειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44694

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετι-
ρέ διαμ. € 1,400 Έγκωμη 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#21038

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ορο-
φοδιαμέρισμα € 1,500 Λευκωσία (κέ-
ντρο) ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.

Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#30390

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
2,200 Αγλαντζιά ισόγειο, κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41078

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 780 Αγλαντζιά ισόγειο, 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#27345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφο-
διαμέρισμα € 1,500 Έγκωμη ισόγειο, 
κοινή 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#30045

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 850 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44262

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
3,100 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#18123

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!

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΜΟΛΟΣ)
Πάνω στο παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, με απεριόριστη θέα της θάλασσας, ενοικι-
άζεται καινούριο πολυτελές γραφείο 171 Τ.Μ. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 δωμάτια/
γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, 4 μπάνια, κουζίνα, κ.λ.π. Τιμή/Ενοίκιο: €35 ανά Τ.Μ.

Πληροφορίες/λεπτομέρειες: Kolatsis Estates Agency, A.M.310, Αρ. Αδ. 94, 
Τηλ: 25 342466, Κιν.99 649963, Email: kolatsisestatesgmail.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολλώ-
νια».  Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ. Ιδεώδης χώ-
ρος για Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο, φροντιστήριο, κομμωτήριο, αποθήκη, και 
άλλα. Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, και άλλοι βοηθητικοί χώροι, parkings. Ενοίκιο: 
€1,850 μηνιαίως. 
Πληροφορίες/λεπτομέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, Τηλ:25 342466, 
Α.Μ.310, Α.Αδ.94, email: kolatsisestates@gmail.com.



ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42236

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 600 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44381

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 600 Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#15845

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
570 Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16940

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 600 Αγλαντζιά 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#17465

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
3,000 Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#28169

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
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 γκαρσονιέρα διαμ. € 
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 γκαρσονιέρα διαμ. € 
6,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, 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#18812

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
5,000 Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#19313

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 3,500 
Δάλι Κωνστάντια 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#26092

ρέ διαμ. € 1,800 Τερσεφάνου ισόγειο, 
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16238

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ορο-
φοδιαμέρισμα € 1,600 Ορόκλινη ισό-
γειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42531

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 1,500 Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, 
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#32241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 700 Αγία Νάπα ισόγειο, κοινή πι-
σίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40249

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,700 Αγία Νάπα κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#41543

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιο-
χή Ναάφη, 131τ/μ κ/χ ,κουζίνα, πάρ-
κινγκ, wc, €1,900. Code: 1286425. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιο-
χή Αγίας Ζώνης 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, 
wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,200 Code: 
1282805, 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή 
Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπε-
δα,  a/c, κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, 
βιτρίνα,  wc  €700 Code: 1305569. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή 
Κέντρο Λεμεσού, 100τ/μ κ/χ, 1 επί-
πεδα, 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 επίπε-
δο, διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, 
a/c, parking, κουζίνα, αποθήκη, 5 wc, 
€1,500  Code:1278903. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents 
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή 
Μονοβόλικος,1427 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, 
wc, κουζίνα, €6500 Code:1282965. 
Τηλ.25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή 
Λιμάνι, 703τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τρι-
φασικό ρεύμα, €3000, Code:1112085. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περι-
οχή Αγία Φύλα,160τμ κ/χ, Υπόγειο, 
2wc, κουζίνα, a/c, parking, €480 
Code:1261931. 25771188, Λεμε-
σός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτημα-
τομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή 
Ζακάκι, 405τμ κ/χ, wc τριφασικό ρεύ-
μα, wc, γραφεία  €1800 Code:10726. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή 
Αγ. Αθανάσιος 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, 
a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,500 Code: 981642, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειού-
χο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή 
Αγίας Τριάδας, 130τ/μ κ/χ, κουζίνα, 
πάρκινγκ, wc, €1,950 Code: 971024. 
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
700 Αγία Νάπα ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#40249 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
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 γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
το σπίτι € 2,800 Κοκκινοτριμιθιά κήπο, συ-
σκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#30459

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,500 Λυθροδόντας Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#38112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,800 Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρ-
τητο σπίτι € 3,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
το σπίτι € 5,000 Κλήρου ιδιωτική πισίνα, 
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#30660

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΜΕΣΟΣ

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 γκαρσονιέρα διαμ. € 
2,000 Λεμεσός ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#45032

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
3,600 Λεμεσός ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#42785

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
2,900 Λεμεσός ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#42790

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ 
διαμ. € 4,000 Άγιος Αθανάσιος ισόγειο, 
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43138

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
4,000 Λεμεσός ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#43140

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
3,000 Γερμασόγεια ισόγειο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44714

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετι-
ρέ διαμ. € 2,400 Γερμασόγεια ισόγειο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43373

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,600 Πολεμίδια Κάτω ισόγειο, 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 
4,000 Παρεκκλησιά Τουριστική Πε-
ριοχή 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. 
€ 2,700 Καλό Χωριό Λεμεσού ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#38689

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, 
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#27955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 
1,200 Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#35754

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφο-
διαμέρισμα € 850 Λάρνακα (κέντρο) 
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43020

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετι-

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.

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 (κλινι-
κό),  φροντιστήριο, κομμωτήριο, και άλλα. 
Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, και άλ-
λοι βοηθητικοί χώροι, parkings. Ενοίκιο: 
€1,850 μηνιαίως. Πληροφορίες/λεπτο-
μέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, 
Τηλ: 25342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94, 
email: kolatsisestates@gmail.com.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
129,000 Σιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42518

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 103,000 Λινού 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#22034

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 2,000,000 Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#33886

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 140,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39638

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 225,000 Τσέρι κήπο, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#34000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 245,000 Έγκωμη κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#37756

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 280,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#39164

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 290,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44592

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 300,000 Στρόβολος κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43323

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 325,000 Λακατάμεια, Λακατάμια a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#21705

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 350,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#27945

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 370,000 Γέρι κήπο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#25757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 455,000 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39677

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 700,000 Λευκωσία (κέντρο) κήπο, 
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#34782

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 890,000 Δάλι Ηλιούπολη κήπο, και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43714

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 900,000 Δάλι 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#21933

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 525,000 Δάλι 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#27535

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
703,000 Νήσου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#45128

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 750,000 Νήσου 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#17909

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
1,850,000 Στρόβολος 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#28058

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 260,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#38556

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 295,000 Τσέρι κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 1,100,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 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#18482

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 2,900,000 Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πι-
σίνα, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#37203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 3,600,000 Λακατάμεια, Λακατάμια ιδιω-
τική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41376

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 325,000 Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#37272

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 500,000 
Κοκκινοτριμιθιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#38466

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
250,000 Αγία Βαρβάρα Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#27867

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 180,000 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 330,000 Πλάτρες Κάτω κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34674

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
83,000 Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#37506

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 280,000 Ύψωνας Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#21262

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 530,000 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#42567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
430,000 Κορφή ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#29841

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 600,000 Μέσα Γειτονιά κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44551

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 800,000 Μέσα Γειτονιά συσκευές, 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#26578

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 1,200,000 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#37496

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 3,000,000 Γερμασόγεια 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#32068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΈΠΑΥΛΗ 6 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ–ΠΑΡΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ 2.600.000 Ευρώ Όμορφη κατοικημένη 
τοποθεσία! Ευρύχωροι διαμορφωμένοι κή-
ποι και μεγάλο οικόπεδο 1467 τ.μ. με πισίνα 
υπερχείλισης.  Στεγασμένοι χώροι της Βίλας 
143 Τ.Μ . – Εσωτερικοί καλυμμένοι 450 Τ.Μ. 
ολοκαίνουργιο προς παράδοση – 2 όρο-
φοι, 6 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια με ιδιωτικά 
μπάνια, υπόγειο, ενιαία κουζίνα, κλιματισμό 
VRV, ανελκυστήρα και όλες τις ανέσεις που 
απαιτούνται για μια βίλα υψηλής ποιότητας. 
• 5 ΛΕΠΤΆ ΑΠΌ ΤΗ ΜΑΡΊΝΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 130,000 Μιτσερό a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#29685

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 190,000 Λακατάμεια, Λακατά-
μια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45054

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 258,000 Ψιμολόφου κήπο, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27417

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 280,000 Δευτερά Πάνω κήπο, 
πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#25773

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 280,000 Δάλι Κωνστάντια κήπο, 
a/c, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#30535

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 290,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#28010

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 350,000 Λακατάμεια, Λακατάμια πρό-
νοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#16728

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 350,000 Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42857

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 360,000 Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41621

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 380,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#30517

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 400,000 Ψιμολόφου 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#25883

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 410,000 Δάλι Νέα Λήδρα ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, a/c, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#21019

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 420,000 Δευτερά Κάτω a/c Η/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#19648

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 425,000 Λατσιά κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41599

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 450,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43131

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 480,000 Έγκωμη κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#37611

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 530,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42305

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 650,000 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#26435

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 659,000 Έγκωμη 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43001

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 1,200,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#16174

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 320,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 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 γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 340,000 Λακατάμεια, Λακατάμια 
a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#21785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 480,000 Λακατάμεια, Λακατάμια ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27141

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 
ρετιρέ. Τελευταίος 5ος όροφος. Πάροδος 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, περιοχή HILTON. 
Απεριόριστη θέα. 3 υπνοδωμάτια, Με-
γάλη σαλοτραπεζαρία, τζάκι, κουζίνα με 
breakfast area, μεγάλες βεράντες 100 τ.μ., 
αποθήκη, a/c, parking. Τίτλος ιδιοκτησίας. 

Τηλ.: 99519370

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ισόγειο γραφείο ή showroom. Περιοχή 
HILTON. Πάροδος Λεωφ. Αρχ. Μακα-
ρίου. Με υπόγειο και μεσοπάτωμα, με 
προδιαγραφές για προέκταση. 
Conference Room, Reception Area, 
Μικρή κουζίνα, a/c, 3 parking. Τίτ-

λος ιδιοκτησίας. Τηλ.: 99519370

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
τιμές ευκαιρίας. Σε πολύ καλή κατάσταση, 
Ψυγείο, πλυντήριο. Καναπέδες, τραπε-
ζάκια, βιτρίνες, παραβάν. Γραφεία, βιβλι-
οθήκες, ράφια. Conference table, έπιπλο 
reception, αρχιτεκτονικό σχεδιαστήριο. 

Τηλ.: 99519370
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ΡΑΦΑΉΛ • ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΤΕ-
ΛΕΙΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  • ΠΑΡΟ-
ΧΉ ΕΝΔΟΔΑΠΈΔΙΑς ΘΈΡΜΑΝΣΗς • ΠΙΣΊΝΑ 
ΥΠΕΡΧΕΊΛΙΣΗς • ΠΛΉΡΕς ΤΟΠΊΟ ΚΉΠΟΥ • 
ΜΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΑ *ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΜΕ REF: CH 2413  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ Αριθμός Αδείας: 
502, Αριθμός Εγγραφής: 1036Τηλέφωνο: 
00357-25-421717 Κινητό: 00357-99-421718 
Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4 ΥΠΝΟΔΩ-
ΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ / ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – 440.000 Ευρώ Στεγασμέ-
νοι χώροι 200 τ.μ. – Οικόπεδο 1338 Τ.Μ. Ευ-
ρύχωρο σπίτι 4 υπνοδωματίων με 4 μπάνια με 
ώριμο κήπο και ιδιωτική πισίνα (πλαισιωμένο 
/ παροχή) – μεγάλη ευκαιρία • ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  • ΜΕ ΤΊΤΛΟΥς ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑς  
• ΛΕΠΤΆ ΑΠΌ ΠΑΝΈΜΟΡΦΕς ΠΑΡΑΛΊΕς 
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ *ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  
Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 
1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 
00357-99-421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.
com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
150,000 Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34023

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 120,000 Τερσεφάνου κοινή πισίνα, κήπο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42069

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 170,000 Ψεματισμένος κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39878

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι € 155,000 Λάρνακα (κέντρο) Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#40457

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 210,000 
Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44275

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 235,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) κήπο, 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#38936

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 265,000 Αραδίππου κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#37154

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 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 γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 290,000 Πύλα κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44175

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€ 310,000 Αραδίππου κήπο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44199

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 315,000 
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#32779

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
320,000 Ορόκλινη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#35946

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
242,000 Παραλίμνι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#34570

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι € 
330,000 Βρυσούλες 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#26993

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 265,000 Άχνα 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#26311

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 330,000 Άχνα 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#20846

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 365,000 Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#19187

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 615,000 Παραλίμνι ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44620

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 800,000 Παραλίμνι 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#27833

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 5,000,000 Παραλίμνι 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#31811

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 95,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 
Γέρι ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45013

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 80,000 Παλ-
λουριώτισσα 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#26405

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 85,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#34517

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 93,000 Παλ-
λουριώτισσα 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#26404

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 102,000 
Κοκκινοτριμιθιά ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44676

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 148,000 
Τσέρι ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44993

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 80,000 
Στρόβολος ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 95,000 Άγι-
ος Δομέτιος ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#32501

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 140,000 
Λακατάμεια, Λακατάμια 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#17741

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
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#34266

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
Γέρι ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44921

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 165,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#18257

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 169,000 
Λακατάμεια, Λακατάμια ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44926

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 170,000 
Λακατάμεια, Λακατάμια ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44924

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 172,000 
Λακατάμεια, Λακατάμια ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44925

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 173,000 
Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44496

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 175,000 
Παλλουριώτισσα ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44777

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 177,000 
Λακατάμεια, Λακατάμια ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42691

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 178,000 Λα-
τσιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 335,000 
Κίτι 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#36892

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 139,000 Σκαρίνου κήπο, συσκευές, 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#35349

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 150,000 Αραδίππου 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 300,000 Λάρνακα (κέντρο) ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36773

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητη έπαυ-
λη € 820,000 Κίτι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 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#25260

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 1,800,000 Ξυλοφάγου 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#27108

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 370,000 Λάρνακα (κέντρο) 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41450

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 450,000 Ορόκλινη (Βορόκλινη) κήπο, 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#14469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 1,500,000 Κίτι κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36006

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 340,000 Λειβάδια, Λιβάδια κήπο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39443

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπίτι 
€ 420,000 Λάρνακα (κέντρο) Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#35931

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 550,000 Λάρνακα (κέντρο) 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#25966

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο σπί-
τι € 690,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39426

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητη 
έπαυλη € 3,900,000 Περιβόλια Λάρ-
νακα 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#24523

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 83,000 Πόλη Χρυσοχούς κήπο, 
συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#27617

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτη-
το σπίτι € 185,000 Πάφος κοινή πισίνα, 
κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#39068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 270,000 Κονιά ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#36411

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 320,000 Τάλα ιδιωτική πισίνα, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#36117

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 2,201,500 Τσάδα ιδιωτική πισί-
να, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#28828

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο 
σπίτι € 260,000 Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#29236

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 300,000 Πάφος ιδιωτική πισί-
να, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#27613

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτη-
το σπίτι € 400,000 Πάφος κήπο, συ-
σκευές, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#27622

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ανεξάρτητο 
σπίτι € 980,000 Γεροσκήπου ιδιωτική πι-
σίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#27625

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο 1,5 σκάλα (2007μ2) οικι-

στικό στο Κελλάκι Λεμεσού. Έχει 2 

δρόμους, θέα, ρεύμα και νερό. Δό-

μηση 30% και κάλυψη 20%. Τιμή 

160000€ 

Τηλ. 00306938903657

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτικό Οικόπεδο στο Κελλάκι Λε-

μεσου 5352 μ2 με δόμηση 10% και 

κάλυψη 10%. Τιμή 80000€ 

Τηλ.. 00306938903657

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτικό Οικόπεδο στο Κελλάκι Λε-

μεσού 2007μ2 με δόμηση 10% και 

κάλυψη 10%. τιμή 40000€ 

τηλ. 00306938903657



ΚΥΠΡΟΣ

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

33ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43092

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 185,000 Λα-
τσιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43913

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 
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#17028

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
190,000 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#17349

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 
Έγκωμη ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#43682

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 195,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#38410

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 210,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#20915

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
220,000 Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#14370

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 220,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#16269

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 220,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#25989

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 230,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43166

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 230,000 
Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44686

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
236,000 Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43810

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
238,000 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43551

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
240,000 Λακατάμεια, Λακατάμια ισόγειο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 242,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41869

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
245,000 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39801

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 245,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43112

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 246,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.

Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43689

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 360,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43690

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
365,000 Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#14934

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 365,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#40755

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 375,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43668

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 380,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43677

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 395,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44479

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 405,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43056

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 437,000 Έγκω-
μη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43640

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα 
€ 440,000 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43752

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρισμα 
€ 450,000 Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43753

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 450,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44945

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
525,000 Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43642

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 530,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43673

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 Λα-
κατάμεια, Λακατάμια ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44644

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
215,000 Αγλαντζιά ισόγειο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27345

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα οροφοδιαμέρι-
σμα € 350,000 Δάλι Κωνστάντια ισόγειο, 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#38322

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 120,000 
Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#36297

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 220,000 
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#26162

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 165,000 

Καϊμακλί Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#26160

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 
Στρόβολος κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 215,000 
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#40406

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 225,000 
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#42745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 290,000 
Μάμμαρη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44930

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 300,000 Λα-
κατάμεια, Λακατάμια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#18300

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,200,000 
Λακατάμεια, Λακατάμια 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#16115

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 380,000 
Αγία Βαρβάρα συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#18949

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 720,000 
Στρόβολος 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#39742

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 159,000 Άγι-
ος Αθανάσιος ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#41890

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 160,000 Πο-
λεμίδια Κάτω ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44281

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 174,000 
Πισσούρι ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#34677

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,500 
Μέσα Γειτονιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#26987

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 233,800 
Μέσα Γειτονιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#26989

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 240,000 Λε-
μεσός ισόγειο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#20730

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 430,000 
Γερμασόγεια ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#39549

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 420,000 
Λεμεσός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 790,000 
Ανώγυρα κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44604

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 800,000 Άγι-
ος Αθανάσιος a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 

Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42398

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 
Έγκωμη ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43610

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 258,000 Λευ-
κωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44182

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 280,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26024

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 310,000 Λευ-
κωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44187

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 315,000 Λευ-
κωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44189

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 350,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44943

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 143,000 
Αγλαντζιά ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#38339

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 145,000 
Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c Η/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26408

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 165,000 
Στρόβολος ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#17813

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
165,000 Τσέρι ισόγειο, 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#34001

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 169,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43195

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 175,000 
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#27179

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 175,000 Λευ-
κωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#45065

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 180,000 
Τσέρι ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44817

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 195,000 
Παλλουριώτισσα ισόγειο, a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 

ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 196,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#33742

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
199,000 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#38249

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 
Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#36359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 210,000 
Δάλι Καλλιθέα ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#45010

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43400

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
255,000 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43122

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 270,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43163

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 280,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43167

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 315,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41591

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 315,000 
Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42847

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 320,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43686

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 336,000 
Άγιος Δομέτιος ισόγειο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42386

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
339,000 Λευκωσία (κέντρο) 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#31840

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 360,000 
Λευκωσία (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.

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
έτοιμο επιπλωμένο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με στεγασμένο χώρο στάθμευσης 

στην Έγκωμη, πίσω από την Ρωσική πρεσβεία και κοντά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 
Βρίσκεται στον τελευταίο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας, η οποία έχει χτιστεί το 2007. 
Είναι διαμέρισμα 52 τ.μ. με πρόσφατη ανακαίνιση και με πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης 

Β. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση αλλά και επένδυση.  Τιμή πώλησης: €125,000. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 667168

E-mail: kourosmar@kourosmar.com.cy 



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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 34ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#31934

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΑΓΙΑ 
ΦΥΛΑ 235.000 Ευρώ Επιθυμητή τοποθεσία! 
Στεγασμένοι χώροι 100 Τ.Μ. – Εσωτερικοί 
καλυμμένοι 75 Τ.Μ. και επιπλέον 22 Τ.Μ. κα-
λυμμένες βεράντες και αποθήκες – ολοκαί-
νουργιες προς παράδοση – 2 x υπνοδωμάτια 
διαμέρισμα – 2 x μπάνια. Άνετα και ευρύχω-
ρα μπαλκόνια - Στεγασμένοι χώροι στάθ-
μευσης και αποθηκευτικοί χώροι για κάθε 
διαμέρισμα - ολοκαίνουργια για παράδοση. • 
ΚΟΝΤΆ ΣΕ ΌΛΕς ΤΙς ΑΝΈΣΕΙς • ΚΟΜΨΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΕΥΡΎΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΥΆΕΡΟ 
*ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2353  
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός 
Εγγραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-25-
421717 Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσελί-
δα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΗ – ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ 300.000 Ευρώ 
Επιθυμητή τοποθεσία! Εσωτερικός στεγα-
σμένος χώρος 128 Τ.Μ. και κήπος 35 Τ.Μ. 
– ιδιωτικός χώρος στάθμευσης, πλήρως 
ανακαινισμένο, Πλήρως επιπλωμένο, Κλι-
ματισμός, Δορυφορική κεραία, πισίνα, θέα 
θάλασσα, κουζίνα πλήρης εξοπλισμός, Έτοι-
μοι τίτλοι ιδιοκτησίας. • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΤΟΠΟ-
ΘΕΣΊΑ  • ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ  • ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΉ 
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΛΊΑ • ΙΔΙΩΤΙΚΌς ΧΏΡΟς ΣΤΆΘΜΕΥΣΗς 
• ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ (ΕΠΙ-
ΠΛΈΟΝ ΜΗΝΙΑΊΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ) *ΚΑΛΈΣΤΕ 
ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2361  ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  
Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 
1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 Κινη-
τό: 00357-99-421718 Ιστοσελίδα: www.
chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΛΙΑ - ΠΩΛΗΣΗ – 350.000 Ευρώ Μια 
όμορφη μεζονέτα 3 υπνοδωματίων, 2 μπά-
νια με εσωτερικό καλυμμένο χώρο 120 Τ.Μ. 
και κήπο 35 Τ.Μ. – ιδιωτικό πάρκινγκ, πλή-
ρως ανακαινισμένο, Πλήρως επιπλωμένο, 
Κλιματισμός, Δορυφορική κεραία, πισίνα, 
θέα θάλασσα, κουζίνα πλήρης εξοπλισμός, 
Έτοιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας. • ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ 
ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ  • ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΉ ΑΠΌΣΤΑ-
ΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ • 
ΙΔΙΩΤΙΚΌς ΧΏΡΟς ΣΤΆΘΜΕΥΣΗς• ΕΝΟΙ-
ΚΙΆΖΕΤΑΙ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ (ΕΠΙΠΛΈΟΝ 
ΜΗΝΙΑΊΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ)*ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑ-
ΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2362 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ Αριθμός 
Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τη-
λέφωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 00357-
99-421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
– από 550,000 Ευρώ Επιθυμητή τοποθεσία! 
Στεγασμένοι χώροι 143 Τ.Μ . - Εσωτερικοί 
καλυμμένοι 112 Τ.Μ. και επιπλέον καλυμμέ-
νες βεράντες 31 Τ.Μ. - Ολοκαίνουργιο προς 
παράδοση - Ένα διαμέρισμα 3 x υπνοδωμα-
τίων στο 1stfloor - Ένα διαμέρισμα 3 x υπνο-
δωματίων στον 2ο όροφο - Ένα ΡΕΤΙΡΕ 3 x 
υπνοδωματίων με roof garden (54 τ.μ.) Άνε-
τες και ευρύχωρες βεράντες - Στεγασμένοι 
χώροι στάθμευσης και αποθήκες για κάθε 
διαμέρισμα - Κλιματιστικά σε κάθε δωμάτιο 
- Ηλιακός θερμοσίφωνας • ΕΠΙΘΥΜΗΤΉ 
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ • ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΉ 
ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ • ΚΟΝΤΆ 
ΣΕ ΌΛΕς ΤΙς ΑΝΈΣΕΙς  • ΚΟΥΖΊΝΑ ΚΑΙ 
ΝΤΟΥΛΆΠΕς ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ • ΚΟΜΨΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  • ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΓΟΡΆς 
ΟΛΌΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣ ΠΩ-
ΛΗΣΗ –220.000 Ευρώ Στεγασμένοι χώροι 
95 Τ.Μ. με σκεπαστή βεράντα – ολοκαί-
νουργιοι προς παράδοση. Με καθαρό σχε-
διασμό γραμμής και πανέμορφη ξυλουργική 
με παρκέ δάπεδο, κουζίνες υψηλών προδι-
αγραφών. Άνετες και ευρύχωρες βεράντες 
- Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης και απο-
θηκευτικοί χώροι για κάθε διαμέρισμα - Ηλι-
ακός θερμοσίφωνας - ενιαίος σχεδιασμός • 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • ΛΕΠΤΆ ΑΠΌ 
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙς ΠΑΡΑΛΊΕς  
• ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2024 *ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙ-
ΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγγρα-
φής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 260,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42503

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 260,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42938

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
260,000 Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, κοινή 
πισίνα, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44822

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 270,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44756

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 270,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, κήπο, Η/Θ και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#44757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 310,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42505

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 332,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44905

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 105,000 Τερ-
σεφάνου ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#44703

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 147,000 
Ορόκλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26902

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα μεζονέττα € 155,000 
Ορμίδεια ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#20745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#29324

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 
Ορόκλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, 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#26093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 88,000 Ορ-
μίδεια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41445

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 310,000 
Κίτι 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#36877

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 100,000 
Κίτι κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45043

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
Αθιένου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#42124

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 265,000 Λάρ-
νακα (κέντρο) 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43296

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 360,000 Κίτι 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#37114

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 412,000 Αρα-
δίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#37269

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 110,000 
Πόλη Χρυσοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, 
κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#27630

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 117,000 
Γεροσκήπου ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45008

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 126,000 
Κονιά ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#33518

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 315,000 
Πάφος ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#45093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 148,000 
Πάφος ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44315

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 185,000 
Πάφος ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#44305

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 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 γκαρσονιέρα διαμ. € 1,600,000 
Πάφος ιδιωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#30981

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 68,000 
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#42099

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 68,000 
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#42100

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 90,000 
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#37606

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 99,000 
Παραλίμνι ισόγειο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.
com Ν#34723

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 125,000 
Παραλίμνι ισόγειο, 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#26771

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 

Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσελίδα: 
www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΗ –165.000 Ευρώ Στεγασμένοι χώ-
ροι 72 Τ.Μ. με σκεπαστή βεράντα – ολο-
καίνουργιοι προς παράδοση. Με κουζίνες 
υψηλών προδιαγραφών και όμορφο παρκέ 
από φυσικό ξύλο. Άνετες και ευρύχωρες 
βεράντες - Στεγασμένοι χώροι στάθμευσης 
και αποθηκευτικοί χώροι για κάθε διαμέρισμα 
- - Ηλιακός θερμοσίφωνας • ΗΧΟΜΌΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗ • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ • ΛΕΠΤΆ ΑΠΌ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ 
ΚΈΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ *ΚΑΛΕΣΤΕ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, 
Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-
25-421717 Κινητό: 00357-99-421718 Ιστο-
σελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΥΡΎΧΩΡΟ ΔΙΑΜΈΡΙΣΜΑ 2 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΊΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΊΔΙΑ / ΛΕ-
ΜΕΣΌ ΠΡΟς ΠΏΛΗΣΗ –260.000 Ευρώ 
Στεγασμένοι χώροι 105 Τ.Μ. με σκεπαστή 
βεράντα – ολοκαίνουργιοι προς παράδοση. 
Με κουζίνες υψηλών προδιαγραφών και 
όμορφο παρκέ από φυσικό ξύλο. Άνετες και 
ευρύχωρες βεράντες - Στεγασμένοι χώροι 
στάθμευσης και αποθήκες για κάθε διαμέ-
ρισμα - Ηλιακός θερμοσίφωνας και φωτο-
βολταϊκά • ΔΗΜΟΦΙΛΉς ΚΑΤΟΙΚΗΜΈΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΉ • ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ • 
ΛΕΠΤΆ ΑΠΌ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΚΑΙ 
ΤΙς ΕΜΠΟΡΙΚΈς ΠΕΡΙΟΧΈς  • ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
2024 *ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟ-
ΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός 
Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τη-
λέφωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 00357-
99-421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 75,000 
Κίτι ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#40429

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 140,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#45089

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 63,000 Τερσε-
φάνου ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44598

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 65,000 
Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44596

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 115,000 
Λειβάδια, Λιβάδια ισόγειο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ 22452040 www.21finder.com Ν#45003

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45098

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 215,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#45105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 261,000 

Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, κοινή πισίνα, 
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44804

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 72,000 
Τερσεφάνου ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44849

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 85,000 Τερ-
σεφάνου ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#44320

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
105,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 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#33796

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 115,000 Κίτι 
ισόγειο, 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#25783

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 128,000 
Αραδίππου ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#38566

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 134,000 
Τερσεφάνου ισόγειο, κοινή 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#28228

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
135,000 Περιβόλια Λάρνακα ισόγειο, κοινή πι-
σίνα, 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#33157

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 150,000 
Ορόκλινη (Βορόκλινη) ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#45067

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 170,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#42478

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 190,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43349

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ρετιρέ διαμ. € 
200,000 Λειβάδια, Λιβάδια ισόγειο, κοινή 
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#41260

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 Λει-
βάδια, Λιβάδια ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#43369

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 246,750 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#44910

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 250,000 
Αραδίππου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43148

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 253,000 
Λάρνακα (κέντρο) ισόγειο, κοινή πισίνα, και-
νούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#43732

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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105,000 Παραλίμνι ισόγειο, συσκευές, 
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 22452040 
www.21finder.com Ν#27050

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 130,000 
Παραλίμνι ισόγειο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ 22452040 www.21finder.com 
Ν#26678

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 110,000 
Βρυσούλες 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#28129

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 140,000 
Δερύνεια κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#41128

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 200,000 
Παραλίμνι κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ 
22452040 www.21finder.com Ν#43461

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. € 2,500,000 
Παραλίμνι 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#28923

  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 
(ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 601 Τ.Μ ΣΔ80%  ΤΙΜΗ : € 
135.000 + ΦΠΑ   ΤΗΛ. 97891494 ΕΛΕΝΑ  
O.R.E LTD-LN.310/E -RN.1097  C-more 
properties real estate 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΣΕΡΙ - Πω-
λείται Επικερδής Επιχείρηση Περίπτερο 
στο Τσέρι Χαμηλό μηνιαίο Ενοίκιο. Τιμή 
Πώλησης €40.000 ΜΟΝΟ μαζί με το 

Συντελεστή Κάλυψης 50, Μέγιστος Αριθ-
μός 3 Ορόφων, Μέγιστο Ύψος 13,5 μέτρα 
*ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2388 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγ-
γραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 
Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσελίδα: www.
chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ-
ΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ – 350, 
000 Ευρώ ΑΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ! Το κατάστημα 
είναι 110 τ.μ. - πρέπει να δείτε την εξαιρετι-
κή κεντρική του τοποθεσία. Έτοιμο με τίτλους 
ιδιοκτησίας. *ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: 
CH 2390 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ Αριθμός Αδείας: 502, Αριθ-
μός Εγγραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-25-
421717 Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσελί-
δα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ 
/ ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ – 350, 000 Ευρώ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ! Οικόπεδο 607 
Τ.Μ – ΖΩΝΗ κα7 με Συντελεστή Δόμησης 80, 
Συντελεστή Κάλυψης 45, Ανώτατος Αριθμός 
Ορόφων, Μέγιστο Ύψος 13,5 μέτρα *ΚΑΛΈ-
ΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2420  ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  
Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 
1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 
00357-99-421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.
com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟ / ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ –450, 000 Ευρώ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟ 
ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ 
ΖΩΝΗ ! Το οικόπεδο είναι 604 Τ.Μ. – ΖΩΝΗ 
κα6 με Συντελεστή Δόμησης 90, Συντελεστή 
Κάλυψης 50, Μέγιστος Αριθμός 3 Ορόφων, 
Μέγιστο Ύψος 13,5 μέτρα *ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑ-
ΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2423  ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός 
Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τηλέ-
φωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 00357-99-
421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΑΝΕΙΑ / ΛΕ-
ΜΕΣΟ - ΠΩΛΗΣΗ – 95.000 Ευρώ Εξαιρετι-
κή προοπτική! Το οικόπεδο είναι 19801 Τ.Μ 
– ΖΩΝΗ Γ3 με συντελεστή δόμησης 10, συ-

ντελεστή κάλυψης 10, μέγιστο 2 ορόφους, 
μέγιστο ύψος 8,5 μέτρα *ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑ-
ΤΩ ΜΕ REF: CH 2431 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 
502, Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τηλέφωνο: 
00357-25-421717 Κινητό: 00357-99-421718 
Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΜΑΛΙ / ΛΕΜΕΣΟ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ – 69.000 
Ευρώ Εξαιρετική ευκαιρία! Το οικόπεδο είναι 
577 Τ.Μ. – ΖΩΝΗ Η3 με Συντελεστή Δόμη-
σης 60, Συντελεστή Κάλυψης 35, Μέγιστος 
Αριθμός 2 Ορόφων, Μέγιστο Ύψος 8.3 μέτρα 
*ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2448 
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγ-
γραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 
Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσελίδα: www.
chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ / 
ΛΕΜΕΣΟ - ΠΩΛΗΣΗ – 367, 500 Ευρώ Με-
γάλη ευκαιρία! Το οικόπεδο είναι 850 Τ.Μ 
– ΖΩΝΗ Κα7 με Συντελεστή Δόμησης 80, 
Συντελεστή Κάλυψης 45, Μέγιστος Αριθ-
μός 3 Ορόφων, Μέγιστο Ύψος 13,5 μέτρα 
*ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2438  
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, Αριθμός Εγ-
γραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-25-421717 
Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσελίδα: www.
chrissaf.com

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/ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.  ΤΗΛ. 97891494 ΕΛΕΝΑ  
O.R.E LTD-LN.310/E -RN.1097  C-more 
properties real estate

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟN ΠΕΔΟΥ-
ΛΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙ-
ΝΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ ΠΕΔΟΥΛΑ , ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1 ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 
1ΟΣ -3ΟΣ  ΟΡΟΦΟΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑ-
ΔΟ ΓΗΣ 1092Τ.Μ. ΤΙΜΗ €2.000.000 ΤΗΛ. 
97891494 ΕΛΕΝΑ  O.R.E LTD-LN.310/E 
-RN.1097  C-more properties real estate

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΕΡΙΟΥ (ΔΡΟΜΟΣ ΧΑΛΕΠΙΑ-
ΝΩΝ) 7368 Τ.Μ ΠΟΛ. ΖΩΝΗ Γα4 , ΣΔ10%  
, ΤΙΜΗ :€ 180.000  ΤΗΛ. 97891494 ΕΛΕΝΑ 
O.R.E LTD-LN.310/E -RN.1097  C-more 
properties real estate

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστή-
ματα το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ.  
και αυλή κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή 
€174.000 το καθένα. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 
22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστή-
ματα το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ. 
και αυλή κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή 
€174.000 το καθένα. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 
22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ. 
σε εμπορικό κτήριο σε μία  από τις πιο 
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας. 
Τιμή  €161.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 
/ Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΤΣΙΡΙΩΝ / ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ – 520.000 Ευρώ Μεγάλη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
για ένα οικοδομικό έργο με συντελεστή δόμη-
σης 120% ! Το οικόπεδο είναι 541 τ.μ. – η ση-
μερινή κατοικία είναι 250 τ.μ. για λεπτομέρειες 
δείτε παρακάτω  *ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ 
REF: CH 2298 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙ-
ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός Αδείας: 502, 
Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τηλέφωνο: 00357-
25-421717 Κινητό: 00357-99-421718 Ιστοσε-
λίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟ / ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ – 380.000 Ευρώ 
Μεγάλη προοπτική! Το οικόπεδο είναι 537 
Τ.Μ – ΖΩΝΗ Κα7 με Συντελεστή Δόμησης 80, 
Συντελεστή Κάλυψης 45, Μέγιστος Αριθμός 3 
Ορόφων, Μέγιστο Ύψος 13,5 μέτρα *ΚΑΛΈ-
ΣΤΕ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2309 ΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ Αριθ-
μός Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 1036 
Τηλέφωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 00357-
99-421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΑ / ΛΕ-
ΜΕΣΟΣ - ΠΩΛΗΣΗ – 190.000 Ευρώ Εξαιρετι-
κή ευκαιρία! Το οικόπεδο είναι προσκολλημένο 
σε Χώρο Πρασίνου και είναι 2007 Τ.Μ. – ΖΩΝΗ 
Κα7 με Συντελεστή Δόμησης 80, Συντελεστή 
Κάλυψης 45, Μέγιστος Αριθμός 3 Ορόφων, 
Μέγιστο Ύψος 13,5 μέτρα *ΚΑΛΈΣΤΕ ΠΑ-
ΡΑΚΆΤΩ ΜΕ REF: CH 2385 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΙΣΑΦ  Αριθμός 
Αδείας: 502, Αριθμός Εγγραφής: 1036 Τηλέ-
φωνο: 00357-25-421717 Κινητό: 00357-99-
421718 Ιστοσελίδα: www.chrissaf.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ 
/ ΕΚΑΛΗ - ΠΩΛΗΣΗ – 285.000 Ευρώ Με-
γάλη ευκαιρία! Το οικόπεδο είναι 2007 Τ.Μ. 
– ΖΩΝΗ Κα6 με Συντελεστή Δόμησης 90, 

ΔΩΡΕΑΝ οι μικρές αγγελίες σας
Όσοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν ΔΩΡΕΑΝ τις μικρές αγγελίες τους σχετικά με 
αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο 
και να το αποστείλουν στα γραφεία μας.
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Διεύθυνση.....................................................................................................................................................................
Τηλ: ................................................................................Φαξ:.......................................................................................
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Κείμενο για δημοσίευση (μέχρι 20 λέξεις)
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ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ info@fmw.com.cy

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

Επισημαίνεται ότι κείμενα μεγαλύτερου μεγέθους ή σε πλαίσια δ εν εντάσσονται στην κατηγορία των ΔΩΡΕΑΝ μικρών αγγελιών, γι΄αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Χιλιάδες μάτια περιμένουν να δούν τις αγγελίες σας

ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΑΚΙΝΗΤΩΝ»



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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 36ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

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 κερδοφόρα 
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, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικίες προς πώληση σε κε-
ντρικές 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 ενοι-
κίαση 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 
ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ  ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟ, 
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ, ΕΓΚΩ-

Έγκωμης «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 
καινούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις 
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβο-
λο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης 
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις 
περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και 
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο 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 διαμερίσματα προς ενοικία-
ση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας 
και κοντά στα Πανεπιστήμια. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειού-
χο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 

488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσμα-
τα ενός, δυο, τριών υπνοδωματίων και 
στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 
ευρώ στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακε-
δονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX 
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και 
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ.  

Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κα-
τοικίας σε κεντρικές περιοχές της Λευ-
κωσίας. «FOX Smart Estate Agency, Εγγε-
γραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό 
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», 
Τηλ. 800 800 82

ΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΩΝ. «FOX SMART ESTATE 
AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΎΧΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 
488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙ-
ΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΔΎΟ, ΤΡΙΩΝ ΎΠΝΟΔΩΜΑ-
ΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΎΝΤΙΟ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ Η 
ΜΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑ-
ΝΤΖΙΑΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΎ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΩΝ. 
«FOX SMART ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜ-
ΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΎΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», 
ΤΗΛ. 800 800 82

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς 
αγορά μεταχειρισμένα μέχρι 10 χρονών 
για σοβαρούς μας πελάτες στην Ακρόπο-
λη, 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 Λυκαβη-
τός. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμ-
μένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γρα-
φείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 
800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα 
καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις 
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβο-
λο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης 
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα 
καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις 
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβο-
λο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης 
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, 
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματο-
μεσιτικό 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, 
Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, 
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 για αγορά οικόπεδα στις 
περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλα-
ντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και 

Σπίτια  προς πώληση:
1. EVA RESIDENCES Κατοικία  9 A
Πωλείται ετοιμοπαράδοτη κατοικία  τριών  υπνοδωματίων στην νέα οικιστική  περιοχή  Λατσιων 
, δυτικά του  LAIKI SPORTING  CLUB  .  Σε οικόπεδο 276m2, με σύνολο καλυμμένων χώρων 
228m2. Σπίτι σε μοντέρνα γραμμή με κήπο και καλυμμένο γκαράζ. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο 
με άνετους χώρους που αποτελούνται από διπλό σαλόνι, τραπεζαρία και ξεχωριστό καθιστικό με 
κουζίνα και πρόχειρη τραπεζαρία, όλα με θέα προς τον κήπο. Υπάρχει επίσης WC ξένων, αποθήκη 
και ξεχωριστή είσοδος από το γκαράζ. Στον όροφο υπάρχουν 3 πολύ  ευρύχωρα υπνοδωμάτια, το 
κυρίως υπνοδωμάτιο με  en-suite δωμάτιο ντους και ιματιοθήκη, καθώς και μπάνιο για τα υπόλοιπα.
Τιμή πώλησης: 398,000 + VAT  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
Email: sales@cyfieldgroup.com

2. Luxury Home 50 Κατοικίες  22 Α και 22 Β 
Πωλούνται   2 κατοικίες  τεσσάρων υπνοδωματίων στην περιοχή  Carolina Park – Carlsberg.  Σε 
οικόπεδο 263m2, με σύνολο καλυμμένων χώρων 172m2. Σπίτι σε μοντέρνα γραμμή με κήπο και 
καλυμμένο γκαράζ. Το ισόγειο είναι διαμορφωμένο με άνετους χώρους που αποτελούνται από 
διπλό σαλόνι, τραπεζαρία και ξεχωριστό καθιστικό με κουζίνα και πρόχειρη τραπεζαρία, όλα με θέα 
προς τον κήπο. Υπάρχει επίσης WC ξένων, αποθήκη και ξεχωριστή είσοδος από το γκαράζ. Στον 
όροφο υπάρχουν 4 ευρύχωρα υπνοδωμάτια, το κυρίως υπνοδωμάτιο με  en-suite δωμάτιο ντους 
και ιματιοθήκη, καθώς και μπάνιο για τα υπόλοιπα.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ 
Τιμή πώλησης: 348-358,000 + VAT  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
Email: sales@cyfieldgroup.com

3. Luxury Home 50 Κατοικία 20
Πωλείται κατοικία τεσσάρων+ 1  υπνοδωματίων στην περιοχή  Carolina Park – Carlsberg.  Σε 
οικόπεδο 523m2, με σύνολο καλυμμένων χώρων 292m2.  Ανεξάρτητη κατοικία με μεγάλο κήπο 
και  καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Διαθέτει διπλό ευρύχωρο σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα με 
καθιστικό και πρόχειρη τραπεζαρία δωμάτιο υπηρεσίας με ντους . Υπάρχει WC ξένων στο ισόγειο 
και ξεχωριστή είσοδος από το χώρο στάθμευσης  μεγάλη καλυμμένη βεράντα . Στον όροφο 
υπάρχουν 4 υπνοδωμάτια και μπάνιο, το κυρίως υπνοδωμάτιο με ξεχωριστό μπάνιο και βεράντες .
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ 
Τιμή πώλησης: 555,000 + VAT
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
Email: sales@cyfieldgroup.com

4. LIMNI  Κατοικία  64-65  Η 5
Πωλείται  μοντέρνα  κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων, στον Αρχάγγελο,  σε οικόπεδο 250m2, με 
σύνολο καλυμμένων χώρων 211m2, με  κήπο και καλυμμένο γκαράζ. Το ισόγειο  είναι διαμορφωμένο 
με άνετους χώρους που αποτελούνται από μεγάλο σαλόνι, τραπεζαρία, wc ξένων και μοντέρνα 
κουζίνα με καθιστικό, όλα με θέα προς τη βεράντα και τον κήπο. Στον όροφο υπάρχουν  τέσσερα 
ευρύχωρα υπνοδωμάτια: το κυρίως υπνοδωμάτιο με δικό του μπάνιο, γκαρνταρόμπα και βεράντα, 
τα υπόλοιπα 3 με δική τους βεράντα και κυρίως μπάνιο.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 4 ΜΗΝΕΣ 
Τιμή πώλησης: 398,000 + VAT
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
Email: sales@cyfieldgroup.com

5. CH123Α LYKAVITOS HEIGHTS  FLAT  501  
Το έργο διακρίνεται από την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική   και την μοντέρνα εμφάνιση του .  Το 
CH123Α LYKAVITOS HEIGHTS   βρίσκεται  στο ψηλότερο σημείο του Λυκαβηττού  κοντά στο 
επιχειρηματικό κέντρο της Λευκωσίας ( Κεντρική Τράπεζα, Κεντρικά Γραφεία Τράπεζα Κύπρου 
,KPMG , Ξενοδοχείο  ΧΙΛΤΟΝ με εύκολη πρόσβαση από κα προς το κέντρο της πόλης .
Διαθέτει ετοιμοπαράδοτο  διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων ΡΕΤΙΡΕ με συνολικό εμβαδόν 236μ2 ,με 2 
καλυμμένους χώρους στάθμευσης και αποθήκη .
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ 
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757

Πωλούνται  3 συνεχόμενα  προνομιούχα οικόπεδα στο Στρόβολο, 
περιοχή JUMBO, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν  591.00 m² Τιμή  € 195.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ   ΚΩΔ.  LH52 

PLOT1488
• Εμβαδόν  579,00 m² Τιμή  € 195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ   ΚΩΔ.  LH52 PLOT 

1489
• Εμβαδόν  576.00 m² Τιμή  € 195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ   ΚΩΔ.  LH52 PLOT 

1490

Πωλείται  προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ  με τίτλο  
ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν  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 στo CAROLINA PARK, με  τίτλο ιδιοκτη-
σίας
• Δόμηση 60%
• Κάλυψη 35%
• Εμβαδόν  557 m² Τιμή  € 130,000  ΚΩΔ. DAL647

Πωλείται  οικόπεδο στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ , με  τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν  61300 m² Τιμή  € 185,000  ΚΩΔ. DAL3595

Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στην  ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, με  τίτλο ιδιοκτη-
σίας
• Δόμηση 90%
• Κάλυψη 50%
• Εμβαδόν  61300 m² Τιμή  € 80,000  ΚΩΔ. R1811

Πωλείται μεγάλο γωνιακό οικόπεδο στο ΓΕΡΙ, με  τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80%
• Κάλυψη 45%
• Εμβαδόν  61300 m² Τιμή  € 185,000  ΚΩΔ. YER5
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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 αλουμι-
νίου θερμοδιακοπής με διπλά ενεργειακά 
κρύσταλλα, πατώματα από γρανιτοπλακά-
κια, θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρ-
μανση 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 σαλό-
νι τραπεζαρίας κουζίνας, ένα υπνοδωμάτιο 
και λουτρό ενώ στο β΄ επίπεδο, με το 
οποίο υπάρχει επικοινωνία με εσωτερική 
κλίμακα και ανελκυστήρα,  υπάρχουν τρία 
υπνοδωμάτια, ανοιχτός χώρος γραφείου 
και λουτρό. Η ιδιοκτησία διαθέτει, τζάκι,  

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, Θεσ-
σαλονίκη 546 22, Ελλάδα, διαμέρισμα 70 
τ.μ., 1 επίπεδο, 2ου, προσόψεως, 2 υ/δ, 
κατασκευή ‘60, μπάνιο, αυτόνομη θέρ-
μανση, φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, 
απεριόριστη θέα, ελεύθερο, ενεργ. κλ. 
Υπό έκδοση, ιδανικό για φοιτητές, www.
clockrealestate.gr - Κωδικός ακινήτου 
11699 - Ζήσης Χάρης - 6978031032 
- Θεσσαλονίκη, Κέντρο: Ενοικιάζεται 
ανακαινισμένο Διαμέρισμα 70τ.μ. πολυ-
τελείας, προσόψεως στον 2ο όροφο με 
ασανσέρ με ατομική θέρμανση φυσικού 
αερίου. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, 1 
σαλονοκουζίνα και 1 WC. Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1960, βαμμένο και διαθέτει θέα 
στην πόλη, κουφώματα αλουμινίου με δι-
πλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας. Είναι ιδανι-
κό για φοιτητές ή οικογένειες ή εργαζόμε-
νους. 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 Ελ-
ληνορώσων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο 
διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 130 τ.μ. 
2 επιπέδων. Αποτελείται από 3 υπνοδω-
μάτια, σαλοκουζίνα, 2 μπάνια. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 με ενεργειακή κλά-
ση Ε και ανακαινίστηκε το 2020. Διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα αλουμινίου 
συρόμενα, πατώματα από πλακάκι και 
ξύλο, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμε-
νες ντουλάπες, ανελκυστήρα, πάρκινγκ, 
αποθήκη, τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, διπλά τζάμια, ηλια-
κό θερμοσίφωνα, ανοιχτωσιά, εσωτερική 
σκάλα, 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 φοιτη-
τές - φοιτήτριες. Διαθέσιμο από 1/3/2022. 
Μεσιτικό Γραφείο Γη και Σπίτι. Περισσότε-
ρα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 - 
2651021857 - 6909081843 - 6946466300 
- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθε-
σή σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περι-
γραφής 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, ελεύθε-
ρο, ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανα-
καινισμένο, 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 επιτρέπο-
νται τα κατοικίδια. Ιδανική κρίνεται η το-
ποθεσία 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. Εί-
ναι ιδανική για φοιτητές ή εργαζόμενους 
χωρίς μηνιαία κοινόχρηστα. Τιμή 300€ | 
Κωδικός Ακινήτου: 26096 Κτηματομεσιτι-
κό γραφείο Αγγελόπουλος Τσεκούρας AT 
Real Estate Website: www.atrealestate.
gr E-mail: info@atrealestate.gr, info@
libertypatra.gr Τηλέφωνο : 2610-620180 & 
2610-226723.

ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, 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, πατώ-
ματα από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας με 
τρίαινα, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, τέντες, 
σίτες, διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, 
σκαλιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 
τ.μ. απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα 
απόσταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 
460 € Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου 
Αικατερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότε-
ρα ακίνητα μπορείτε να δείτε στο site μας 
www.idealproperty.gr. IDEAL Property.

ΓΛΥΦΑΔΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 
120 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘87, μπάνιο, επιπλωμένο, 
αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιμα-
τισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, 
τέντες, απεριόριστη θέα, πάρκιν, αποθή-
κη, κήπος, ενεργ. κλ. Β+, ανακαινισμένο, 
ανακαίνιση ‘19, Πρόσθετα χαρακτηριστι-
κά: φωτεινό, ηλιακός, μεγάλες βεράντες, 
εντοιχισμένες συσκευές, κουφώματα 
αλουμινίου, διπλά τζάμια, τύπος δαπέδων 
πλακάκι & ξύλο, νυχτερινό ρεύμα, επι-
τρέπονται κατοικίδια, οικιστική ζώνη, 
προσανατολισμός νοτιοδυτικός, πρό-
σβαση: άσφαλτο, πλησίον θάλασσα (έως 
500μ), πλησίον πλατεία (έως 100μ), πλη-
σίον τράπεζες (έως 200μ), πλησίον αγορά 
(έως 100μ). HK CAPITAL INVESTMENTS 
REAL ESTATE IK ΤΗΛ: 210 0108293, 
6987221138, 698 287 2320, τιμή 1.600€ 
(2937-M).

κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής με 
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 επί-
πεδο, ημιυπόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘78, 
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, χωρίς κοινό-
χρηστα, ενεργ. κλ. Ε, καλή κατάσταση, 
ΑΘΗΝΑ, Διαμέρισμα, 31 τ.μ, κατασκευή 
1978, 1 δωμάτια, Ημιυπόγειο, Ενεργειακή 
κλάση: Ε, Διάφορα Χαρακτηριστικά: μπά-
νιο, μπάνιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς 
ασανσέρ, χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: 
καλή κατάσταση, Μέσα μαζικής μεταφο-
ράς: πλησίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική 
θέρμανση πετρελαίου, κωδικός ακινή-
του: 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, 
ηλιακό 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 υπνοδω-
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, τρία μπάνια, μπαλ-
κόνι και αίθριο με BBQ. Έχει απεριόριστη 
θέα και μεγάλο ατομικό κήπο. Το σπίτι δια-
θέτει αποθήκη, πάρκινγκ, μπάρμπεκιου και 
στην τιμή περιλαμβάνετε η επίπλωση και 
ο οικιακός εξοπλισμός. Η αξία αυτού του 
ακινήτου είναι 440.000€. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Το 
μεσιτικό γραφείο ‘’Dimitris Real Estate? 
λειτουργεί βάση της Ελληνικής και Ευρω-
παϊκής νομοθεσίας περί μεσιτείας σύμφω-
να με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α. 
Τα χαρακτηριστικά των ακινήτων έχουν 
καταχωρηθεί σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες του εντολέα.    Η μεσιτική αμοιβή του 
γραφείου μου ανέρχεται στο ποσοστό 
του 2% σύν το Φ.Π.Α.24% επί της πραγ-
ματικής 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, Πά-
τρα, Αγία Σοφία: Πωλείται ανακαινισμένο 
Διαμέρισμα 55τ.μ. στον 3ο όροφο χωρίς 
θέρμανση θερμοπομπού. Αποτελείται από 
1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλονοκουζίνα και μπά-
νιο. Είναι κατασκευασμένο το 1974, βαμ-
μένο και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου 
με διπλά τζάμια, κλιματισμό, ενεργειακή 
κλάση Δ, δάπεδα από πλακάκι, νυχτερινό 
ρεύμα, τέντες, καλωδιακή τηλεόραση, ηλι-
ακό θερμοσίφωνα. Το ακίνητο προτείνεται 
ως επενδυτικό. Είναι ιδανικό για φοιτητές 
ή εργαζόμενους και επιτρέπονται τα κα-
τοικίδια. Τιμή 37.000€ | Κωδικός Ακινήτου: 
26093 Κτηματομεσιτικό γραφείο Αγγε-
λόπουλος ? Τσεκούρας AT Real Estate 
Website: www.atrealestate.gr Επικοινωνή-
στε μαζί μας: Website: www.atrealestate.
gr E-mail: info@atrealestate.gr, info@
libertypatra.gr Τηλέφωνο: 2610-620180 
& 2610-226723 Για περισσότερες πλη-
ροφορίες επισκεφθείτε το atrealestate.
gr/26093, τιμή 37.000€ (26093). ΑΓΓΕΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, 2610620180.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
για αγορά διαμέρισμα στην Αθήνα.
Περιοχή Κολωνάκι. 1ος ή 2 υπνοδω-
ματίων.

Τηλ.: 00357 99519370 

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 ,μπάνιο 
•  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 κοινό-
χρηστα

ΤΙΜΗ: 165000 ΕΥΡΩ 
ΣΥΖΗΤΙΣΙΜΗ 

Τηλέφωνο:  6978012435 κ. Ελένη






