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δημιουργίας πρώτης
κατοικίας
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΤΕΚ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

"Δυστυχώς, έχουμε
στιγματιστεί από
τις εξελίξεις με
το Eπενδυτικό Σχέδιο"

Δ

υστυχώς, έχουμε στιγματιστεί από τις εξελίξεις γύρω από το
Κυπριακό
Πρόγραμμα
Επενδύσεων
(ΚΕΠ)
και
θα απαιτηθεί από εμάς
διπλή προσπάθεια και
πολύ αυστηρότερες πρόνοιες
για να πείσουμε.

ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 23
Μειώθηκαν κατά 15%
οι αξίες των εμπορικών
καταστημάτων.
Σελ. 24
Έξι ελληνικά θέρετρα
στο ευρωπαϊκό TOP 30.
ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 25
Κίνδυνος «φούσκας»
στην ευρωπαϊκή αγορά
ακινήτων.

Σελ.3

Σελ. 4

Σελ. 8
Αύξηση σε όλες τις πόλεις
εκτός από τη Λάρνακα,
στις πωλήσεις ακινήτων

• Τονίζει ότι τα ψηλά κτήρια ανεγείρονται σε ένα περιβάλλον
όπου παρατηρείται έλλειψη πολεοδομικού κανονιστικού πλαισίου για τη χωροθέτηση τους.
• Προειδοποιεί ότι η κατάργηση
του ΚΕΠ θα οξύνει εν γένει τα
προβλήματα των ψηλών κτηρίων και κυρίως το φαινόμενο του

Βουτιά στα ενοίκια
των εμπορικών
καταστημάτων

Β

Στο ψυγείο σχέδια για το
κυκλοφοριακό Λευκωσίας
Εγκαταλελειμμένα κτήρια
μετατράπηκαν σε εστίες
μόλυνσης στη Λεμεσό

σκοτεινού παραθύρου.
Η νέα πολιτική αδειοδότησης θα δώσει
• Υπογραμμίζει ότι η νέα πολιριζοσπαστικές λύσεις για θέματα που χρονίζουν

Τα παραπάνω τονίζει σε συνέντευξη του στην εφημερίδα
μας ο νέος Πρόεδρος του ΕΤΕΚ
Κωνσταντίνος Κωνσταντή επισημαίνοντας ότι ο τερματισμός
του ΚΕΠ θα έχει επιπτώσεις
στον κατασκευαστικό τομέα.
Στη συνέντευξη του ο κ. Κωνσταντή:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

τική αδειοδότησης θα δώσει ριζοσπαστικές λύσεις για θέματα
που χρονίζουν.
• Επισημαίνει ότι σε περίπτωση σεισμού, υπάρχει κίνδυνος
κατάρρευσης πολλών κτηρίων
στην Κύπρο.

Περισσότερα σελ. 10-11

Σελ. 13
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
για σύγχρονο Δικαστικό
Μέγαρο

Μεγάλη μείωση παγκύπρια
στην αξία και το εμβαδόν των
αδειών οικοδομής
Αλλάζει το κέντρο της
Λευκωσίας
Σελ. 14
Ανοδικά κινούνται οι υποθήκες
ακινήτων

Διακυμάνσεις στις τιμές
πώλησης και ενοικίασης Μαζικές εκποιήσεις μέχρι
ιακυμάνσεις

ουτιά έχουν κάνει τα ενοίκια των εμπορικών καταστημάτων το 2020, σε σχέση με
το 2019 λόγω της πανδημίας του κορωνο-

ϊού.
Η μείωση σε πολλές περιπτώσεις μειώθηκε κατά
50%, ενώ πολλά εμπορικά καταστήματα έχουν βάλει λουκέτο.
Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ότι, σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Πάνος Δανός και Συνεργάτες, τα ενοίκια στους εμπορικούς δρόμους της Λευκωσίας, που το 2018 και 2019
ήταν απλησίαστα το 2020 παρουσιάζουν κάμψη, η
οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2021.

Περισσότερα σελ. 5

Δ

παρατηρούνται
στις τιμές πώλησης και ενοικίασης
κατοικιών λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με σχετική
έρευνα του Γραφείου Δανός και Συνεργάτες,
τόσο τα ενοίκια, όσο και οι τιμές πώλησης
σε κάποιες πόλεις θα παραμείνουν σταθερά,
ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα αυξηθούν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε Λεμεσό και Λευκωσία, όπου ήταν δύσκολο να βρεις κατοικία
να ενοικιάσεις, τώρα άρχισαν να κάνουν την
εμφάνισή τους, σε καιρό μάλιστα πανδημίας.

Περισσότερα σελ. 9

΄Ολες οι ΜΕΓΑΛΕΣ
ευκαιρίες
είναι Ε∆Ω !

ΟΙΚΙΕΣ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΞΟΧΙΚΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

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

το τέλος του 2020

Σελ. 15
Μειωμένες οι τιμές
κατασκευαστικών υλικών

Εκατομμύρια στον
προϋπολογισμό για βελτιώσεις
στους αυτοκινητόδρομους
Παραμένει έντονο το
ενδιαφέρον για οικιστικά
ακίνητα

Σελ. 16
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περιεχόμενα

Έχουμε στιγματιστεί
ΠΟΛΛΑ και ενδιαφέροντα θέματα μπορείτε
να διαβάσετε στην παρούσα έκδοση.
Ξεχωρίζει η συνέντευξη του νέου προέδρου του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντή που τονίζει
ότι έχουμε στιγματιστεί ως χώρα με τις εξελίξεις γύρω από το ΚΕΠ.
Σ’ ό,τι αφορά τις τιμές των ενοικίων και
πώλησης κατοικιών παρατηρούνται, λόγω
του κορωνοϊού, διακυμάνσεις σε όλες τις
πόλεις.
Ο κορωνοϊός επηρεάζει όμως αρνητικά τις
τιμές των εμπορικών καταστημάτων, όπου
αυτές μειώθηκαν μέχρι και 50%.
Θετικές οι εξελίξεις με τις πωλήσεις ακινήτων τον Οκτώβρη. Παρατηρείται αύξηση σε
όλες τις πόλεις, εκτός από τη Λάρνακα.
Κοντά σε όλα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε
τις εξελίξεις σε Ελλάδα και σε ολόκληρο τον
κόσμο, καθώς και τα επίκαιρα άρθρα των
συνεργατών μας.
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• Αστέρας Βουλιαγμένης:
Πωλήθηκαν τρεις βίλες
έναντι 110 εκ. ευρώ.

• Κίνδυνος «φούσκας»
στην ευρωπαϊκή αγορά
ακινήτων.

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 3
• Στο ψυγείο σχέδια για το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας.
Λόγω έλλειψης των σχετικών κονδυλίων.

Σελ. 22
• Οι τιμές πώλησης των κατοικιών αυξήθηκαν
ακόμη και στο lockdown.

Σελ. 5
• Από 70 ευρώ το τ.μ. το 2019 μειώθηκαν στα 38.
Βουτιά στα ενοίκια εμπορικών καταστημάτων.

Σελ. 23
• Μειώθηκαν κατά 15% οι αξίες των εμπορικών
καταστημάτων.
• Αφορολόγητες οι γονικές δωρεές έως 150000
για αγορά α’ κατοικίας.

Σελ. 25
• Χώρο για νέες κατοικίες σε οροφές σούπερ –
μάρκετ ψάχνουν οι Γερμανοί.
• Το Άμστερνταμ βάζει «φρένο» στην ενοικίαση
νεόδμητων οικιών.

Σελ. 6
• Απαραίτητο ένα νέο σχέδιο επενδύσεων.
Του Θ. Πολυβίου.

χρηστικά

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σελ. 26
• Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τον αθλητισμό,
αλλά και το δημοσιογραφικό έργο
• Η Leptos συνεχίζει να εκπαιδεύει το προσωπικό της
• Ολοκληρώθηκε η πώληση του 49% της Altamira
Κύπρου

Σελ. 24
• Με ποιους φόρους συμψηφίζονται τα «κουρεμένα» ενοίκια.
• Έξι Ελληνικά θέρετρα στο ευρωπαϊκό TOP 30.

Σελ. 8
• Ανακάμπτουν σταδιακά οι πωλήσεις ακινήτων.
Αύξηση σε όλες τις πόλεις, εκτός από τη Λάρνακα,
τον Οκτώβρη.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ιστορίες ρετρό

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

2408, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22408731
Τηλεομοιότυπο: 22303838
kydlo@dls.moi.gov.cy

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

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

ΛΕΜΕΣΟ
Διεύθυνση: Οδός Δημοκρατίας 54, 3012 Λεμεσός,
Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25804800
Τηλεομοιότυπο: 25804880
lidlo@dls.moi.gov.cy
ΠΑΦΟΥ
Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60008,
8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26804160
Τηλεομοιότυπο: 26306129
padlo@dls.moi.gov.cy
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, 1ος όροφος,

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Διεύθυνση: Συμβολή οδών Καβάφη και Καζαντζάκη.
6057 Λάρνακα
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803109
Τηλεομοιότυπο: 24304290,
fadlo@dls.moi.gov.cy
ΛΑΡΝΑΚΑ
Διεύθυνση: Οδός Κωνσταντίνου Καβάφη,
Πολυκατοικία Ίριδα Νο2
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803300
Τηλεομοιότυπο: 24304291
ladlo@dls.moi.gov.cy

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

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

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

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

- Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής
Σχεδίων:
Τηλ.:22409507, Φαξ.: 22302067,
- Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής:
Τηλ.:22409531, Φαξ.: 22409575
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454
Τηλ.: 22401900 Φαξ.: 22668607
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• Παρατείνονται μέχρι τον
Ιούνιο του 2021 η επιδότηση
επιτοκίων.

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

Ακίνητα

Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί ανελλιπώς
από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο έντυπο της
Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

Τιμή €2

Τρεις αρχιτέκτονες
υπερασπίζονται τρία από τα
πιο μισητά κτήρια στον κόσμο
Τρεις αρχιτέκτονες προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο
που βλέπουμε τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ή τους ουρανοξύστες που αποστρεφόμαστε.
Ο Daniel Libeskind και το Montparnesse
Είναι θρυλικό όντας το πιο μισητό κτίριο στο Παρίσι. Ήθελα
να το υπερασπιστώ όχι λόγω της ομορφιάς του αλλά κυρίως για την ιδέα που αντιπροσωπεύει. Οι Παριζιάνοι τρομοκρατήθηκαν μόλις το αντίκρισαν και όταν εγκατέλειψαν το
κτίριο, στην πραγματικότητα εγκατέλειψαν και όσα αυτό
πρεσβεύει, την ιδέα, δηλαδή, μιας συμπυκνωμένης προς
τα πάνω βιώσιμης πόλης. Ακριβώς επειδή εξόρισαν όλες
τις μελλοντικές υψηλές κατασκευές σε κάποια μακρινή
γειτονιά, όπως η Defense, διαχώρισαν την ανάπτυξη. Οι
Παριζιάνοι αντέδρασαν αισθητικά, κάτι που συνηθίζουν να
κάνουν, αλλά απέτυχαν να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες του τι σημαίνει μια πόλη να είναι ζωτική και ενεργή, έναντι μιας πόλης μουσείο. Οι άνθρωποι παρασύρονται από
τις αντιλήψεις τους για την πόλη, αλλά με το αποτύπωμα
του άνθρακα, τη σπατάλη των πόρων, τη συρρίκνωση της
χωρητικότητας μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να
κτίζουμε ψηλά κτίρια που είναι και προσιτά.
Η Ζaha Hadid για το κέντρο Goshen στη Νέα
Υόρκη
Η δεκαετία του 1960 ήταν μια σημαντική στιγμή κοινωνικού
ανασχηματισμού. Οι ιδέες της αλλαγής, της ελευθερίας
και του φιλελευθερισμού ήταν καθοριστικές. Τώρα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα δημόσια κτίρια θα έπρεπε να είναι
πιο "πράσινα", αλλά εκείνη την εποχή οι άνθρωποι έκαναν
σκληρά πρότζεκτς. Το συγκρότημα είναι διατεταγμένο σε
μια ακολουθία εσωτερικών και εξωτερικών δημοσίων χώρων που μοιάζουν να ρέουν ο ένας με τον άλλο. Υπάρχει
μια ακεραιότητα μέσα στο σχεδιασμό που παρουσιάζει
μια αφοσίωση στη δέσμευση και τη σύνδεση. Ωστόσο η
ανακαίνιση με ευαισθησία και ο νέος προγραμματισμός
αποκαλύπτουν μια βαθιά φωτεινότητα και γενναιοδωρία,
δημιουργώντας συναρπαστικούς και δημοφιλείς χώρους
όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή.

Η Annabelle Seldorf για το Empire State of
Plaza στη Νέα Υόρκη
Mου αρέσει αυτό το συγκρότημα, ενάντια στην καλύτερη
μου κρίση. Εκπροσωπεί τη γλυπτική, αφαιρετική αρχιτεκτονική στα άκρα. Βλέποντάς το από απόσταση, η βαθμίδα της οροφής προκαλεί μια αίσθηση της αναγνώρισης και
της δυναμικής της πόλης του Ολμπάνι, ενώ από το επίπεδο των περαστικών, το Plaza διαδραματίζει ένα σημαντικό
ρόλο στην κοινότητα. Γνωρίζω πως οι άλλοι το βρίσκουν
πολύ σκληρό ή και απαγορευτικό, αλλά πιστεύω ότι είναι
όμορφο μέσα από τη μνημειακή και τη ξεκάθαρη εικόνα
του. Η μνημειακότητα πάντα ταυτίζεται με μια ανώτερη
δύναμη και αυτό είναι τρομακτικό. Εγώ, με κάποιον τρόπο,
θεωρώ πως εάν εμπλούτιζε κανείς το Plaza με περισσότερους κήπους, και το μετέτρεπε σε ένα κομμάτι της καθημερινότητας.

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

ΚΥΠΡΟΣ

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

ΑΘΗΝΑ

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

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00
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Στο ψυγείο σχέδια για το κυκλοφοριακό Λευκωσίας

Σ

ΧΕΔΙΑ για τη λύση του σοβαρού
κυκλοφοριακούς προβλήματος
στη Λευκωσία παραμένουν στο
ψυγείο λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των
έργων που πραγματοποιούνται τμηματικά
στο τρίγωνο Μακαρίου – Διγενή Ακρίτα
– Καλλιπόλεως στη Λευκωσία, το κυκλοφοριακό τίθεται σε νέα δεδομένα στην
πρωτεύουσα, αφού για την είσοδο των
οχημάτων στο κέντρο της πόλης θα χρησιμοποιείται η Μακαρίου και για την έξοδο
η Καλλιπόλεως, όμως ουδείς ελπίζει και
αναμένει ότι έτσι, λύνεται ή και μετριάζεται το καθημερινό πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες της πόλης.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, έχει ετοιμάσει
σχέδια για σημαντική μείωση της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι οδηγοί, όμως για
υλοποίησή τους απαιτείται μπόλικο χρήμα,
που προφανώς δεν υπάρχει για την ώρα
στα κρατικά ταμεία και επιπλέον χρόνος.
Έτσι, για την ώρα παραμένουν στα συρτάρια τα σχέδια και θα βγουν από αυτά
τμηματικά, μόλις εκταμιευθούν κονδύλια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξοικονομηθούν χρήματα από τις αυξημένες και
λόγω κορωνοϊού κρατικές δαπάνες.
Τα υφιστάμενα σχέδια του Τμήματος
Δημοσίων Έργων, περιλαμβάνουν τη δημιουργία ανισόπεδου κυκλοφοριακού κόμβου στην είσοδο της πρωτεύουσας, εκεί
όπου ο υπεραστικός δρόμος εφάπτεται
με τους δρόμους που οδηγούν στην Αθα-

στο κέντρο της πρωτεύουσας, αφού κάποια θα κινούνται περιμετρικά της πόλης,
αναμένεται ότι θα μειωθεί σημαντικά το
κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκωσία.
Μέχρι τότε όμως, η ταλαιπωρία θα συνεχίσει να είναι σύντροφος των οδηγών, που
καλούνται για μια ακόμη φορά να κάνουν
υπομονή, με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να είναι Ιώβειος.

Αναβαθμίζονται τα φώτα
τροχαίας

λάσσα, στο δρόμο δηλαδή του Φυτωρίου και προς τη λεωφόρο Σταυρού στον
Στρόβολο, λίγο δηλαδή πριν από τα φώτα
κοντά στην πολυκατοικία «Καλησπέρα».
Όπως αναφέρει αρμόδιος λειτουργός του
Τμήματος, στο συγκεκριμένο σημείο θα
δημιουργηθεί νέος ανισόπεδος κυκλοφοριακός κόμβος, όπως εκείνον που υπάρχει 200 περίπου μέτρα ανατολικότερα και
εφάπτεται στην Καλαμών. Ένας δεύτερος
παρόμοιος ανισόπεδος κυκλοφοριακός
κόμβος, υπάρχει και μερικά χιλιόμετρα
δυτικότερα, εκεί όπου είναι το «Μετρό»
Λακατάμιας.

Κυκλοφοριακός κόμβος

Ο νέος κυκλοφοριακός κόμβος, σύμφωνα

πάντα με τους σχεδιασμούς, θα έχει μεγάλη χωρητικότητα και έτσι τα αυτοκίνητα
που θα κατευθύνονται προς τη Λευκωσία,
θα μπορούν να φτάσουν στο δρόμο του
Φυτωρίου, στη λεωφόρο Σταυρού ή να
συνεχίσουν προς τη λεωφόρο Λεμεσού
ή προς τη λεωφόρο Αθαλάσσης, χωρίς
να προκαλούν κυκλοφοριακό χάος. Με
τη δημιουργία του νέου κυκλοφοριακού
ανισόπεδου κόμβου, αναμένεται ότι θα
γίνουν και τροποποιήσεις στο γύρω οδικό
δίκτυο με τα απαραίτητα κατασκευαστικά
έργα.
Μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος
που παρατηρείται κυρίως τα πρωινά στη
νότια είσοδο της Λευκωσίας, αναμένεται
να επιφέρει και η δημιουργία του περιμε-

τρικού, του δρόμου που θα οδηγεί από το
νέο ΓΣΠ προς τη λεωφόρο Αλεξανδρουπόλεως, αφού μέσω αυτής θα μπορούν
τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς
Στρόβολο και Λακατάμια να φτάνουν σχετικά εύκολα στον προορισμό τους. Ο συγκεκριμένος περιμετρικός δρόμος, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των Δημοσίων
Έργων, θα ολοκληρωθεί το 2023. Το όλο
έργο είναι μέσα στις τροχοδρομήσεις των
Δημοσίων Έργων για άμεση –όσο βέβαια
είναι δυνατόν - υλοποίηση.

Περιμετρικά

Όλα τα πιο πάνω έργα, σε συνδυασμό
με τα πιο πυκνά και συχνά δρομολόγια
λεωφορείων που δεν θα καταλήγουν όλα

Αυτό όμως που αναμένεται να επιτευχθεί
πιο άμεσα και συγκεκριμένα το 2021,
αφού θα προκηρυχθούν σχετικές προσφορές, είναι η αναβάθμιση των φώτων
τροχαίας στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα,
προγραμματίζεται η τοποθέτηση ενός συστήματος στο οποίο θα είναι συνδεδεμένα όλα τα φώτα τροχαίας που υπάρχουν
στην πρωτεύουσα και έτσι, θα ανάβουν
κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο, ανάλογα με
την τροχαία κίνηση. Με τον κατάλληλο
προγραμματισμό, ένα αυτοκίνητο θα μπορεί να φτάσει στο κέντρο της πρωτεύουσας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αφού
στην πορεία του θα συναντά μόνο πράσινα φώτα. Παρόμοιο σύστημα διαχείρισης
των φώτων τροχαίας μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναμένεται ότι θα
τοποθετηθεί και στη Λεμεσό. «Σχετικές
προσφορές θα προκηρυχθούν την Άνοιξη
του 2021» απεκάλυψε αρμόδιος λειτουργός των Δημοσίων Έργων.

Ακίνητα
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Π

Παρατείνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2021
η επιδότηση επιτοκίων

ΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η επιδότηση επιτοκίων για
επιχειρήσεις και για σκοπούς ιδιοκατοίκησης για έξι μήνες. Το θέμα αφορά τα
Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών
όπως και νέων Επιχειρηματικών Δανείων.
Όπως είναι γνωστό, το Σχέδιο αφορούσε δάνεια για
τα οποία υπήρχαν συμφωνίες παραχώρησής τους
από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και 31η Δεκέμβρη
2020, το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να έχει
λάβει ατύπως την απόφαση για επέκτασή του, καθώς είναι μέτρο το οποίο θα τονώσει και την οικονομία, αλλά και τις τράπεζες που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με το οικονομικό περιβάλλον ενός
κράτους. Οι ανακοινώσεις για επέκταση του Σχεδίου δεν έχουν γίνει ακόμα επισήμως, αλλά πρέπει να
αναμένεται πως θα γίνουν στο επόμενο διάστημα
και πριν από τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου.
Τα κονδύλια τα οποία αφορούν δαπάνη για νέα
στεγαστικά δάνεια φτάνουν μέχρι το ποσό των 45
εκατομμυρίων ευρώ και η δαπάνη για τα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι το ποσό των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη
πως για 9 μήνες των δύο Σχεδίων επιδότησης των
επιτοκίων για νέο δανεισμό θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τα 225 εκατ. ευρώ, τώρα το κράτος
θα πρέπει να εγκρίνει μεγαλύτερο κονδύλι για να
καλύψει και το δανεισμό του 2021. Εκτιμάται πως
αν είναι βάσει των μεγεθών του 2020, το πρόσθετο κονδύλι που θα πρέπει να αποδεσμευθεί για να
προχωρήσει ένα τέτοιο Σχέδιο θα είναι περίπου στα
70 – 75 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποτελέσουν εργαλείο στήριξης της οικονομίας για τη
διάρκεια της πανδημίας. Ο σκοπός του Σχεδίου που
αφορά επιχειρηματικά δάνεια, είναι να δώσει ρευστοτική ώθηση στους αυτοτελώς εργαζόμενους και
τις επιχειρήσεις και να καλύψουν τις ανάγκες των
κεφαλαίων κίνησης ή των επενδύσεών τους, ενώ
το Σχέδιο που αφορά τα στεγαστικά δάνεια είναι
για να δώσει ώθηση στα νοικοκυριά να συνάψουν
δάνεια με σκοπό την ιδιοκατοίκηση. Την ίδια ώρα,
το μέτρο αναμένεται να βοηθήσει αρκετά και τις
τράπεζες και τη διάθεση της ρευστότητάς τους

Σ

Συμπερίληψη ενοποιημένων στεγαστικών δανείων στα πλαίσια του
σχεδίου επιδότησης επιτοκίων νέων στεγαστικών δανείων

Τ

ο Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων δύναται να επριληφθούν νέα στεγαστικά δάνεια τα οποία κατά την έκδοση
τους ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια. Η έκγριση των νέων
στεγαστικών δανείων δίδεται νοουμένου ότι τηρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
(α) Το ενοποιημένο δάνειο δεν υπερβαίνει τις €300.000.
(β) Η συμφωνία για το νέο στεγαστικό δάνειο υπογράφηκε μετά την 1ην Μαρτίου 2020.
(γ) Έχουν ενοποιηθεί στο νέο δάνειο εκτός του νέου στεγαστικού δανείου εξυπηρετούμενα δάνεια του
ιδίου σκοπού και τα οποία δεν παρουσίαζαν πέραν των 90 ημερών σε καθυστέρηση.
(δ) Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά μόνο το νέο στεγαστικό δάνειο.
(ε) Το δάνειο και οι δανειολήπτες θα πληρούν όλες τις άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.
Ως εκ τούτου αναρτώνται αναθεωρημένα Σχέδια για την Επιδότηση Επιτοκίου Νέων Στεγαστικών και
Επιχειρηματικών Δανείων καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τις επιχειρήσεις στα οποία αντανακλώνται
οι πιο πάνω αλλαγές.

στην αγορά σε μια περίοδο που η αγορά είναι «κουμπωμένη» λόγω της πανδημίας που την πλήττει.
Μην ξεχνάμε πως η πανδημία βρήκε τις τράπεζες
με περίσσια ρευστότητα στους ισολογισμούς τους
που πρέπει να τη διαθέσουν στην αγορά. Το ζήτημα είναι πλέον οι τράπεζες να μην διαθέσουν τη
ρευστότητα αυτή δίχως τις απαραίτητες δικλείδες
ασφαλείας και να μην επαναπαυτούν στο ότι αφού
η Κυβέρνηση «πληρώνει» για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια μπορεί να δοθεί δανεισμός και σε μη βιώσιμους δανειολήπτες.
Η πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
εξάλλου για την Κύπρο είναι ακόμα υπαρκτή. Τραπεζικές πηγές σχολίασαν θετικά την απόφαση της
επέκτασης του Σχεδίου μέχρι και τον Ιούνιο του
2021, καθώς θα βοηθήσει και τις τράπεζες και τα
νοικοκυριά, αλλά και τομείς που χρειάζονται στήριξη, όπως ο κατασκευαστικός τομέας. Ταυτόχρονα,
ανάφεραν πως, με αυτό τον τρόπο, θα επιμηκυνθεί η περίοδος στην οποία ένας δανειολήπτης θα
λάμβανε το δάνειο. Πώς το ερμήνευσαν; «Φέτος,
η συνολική τραπεζική δανειοδότηση παρά την πανδημία και το lockdown έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Το μέτρο της επιδότησης επιτοκίων για το 2020

βοήθησε αρκετά τις τράπεζες, μπορεί όμως κάποιοι να προσέτρεξαν να λάβουν δανεισμό που
είχαν προγραμματίσει εντός του 2021 και να τον
έλαβαν εντός του 2020. Ως ενέργεια ήταν θετική
προς εμάς, εντούτοις το 2021 παρέμενε μετέωρο
αναφορικά με το ενδιαφέρον που θα υπήρχε για
φρέσκο δανεισμό την ώρα που δεν θα υπήρχε και
η πρόσθετη βοήθεια από το κράτος. Μετά την εξέλιξη της επέκτασης του Σχεδίου οι ανησυχίες έχουν
εν πολλοίς διαλυθεί για την ώρα», ανάφερε χαρακτηριστικά τραπεζική πηγή.

Τα σχέδια

Το εξαγγελθέν σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για
νέα στεγαστικά δάνεια, αποσκοπεί στη στήριξη των
νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αφορά νέα δάνεια για σκοπούς δημιουργίας πρώτης κατοικίας, καλύπτει δάνεια που
εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/03/2020 –
31/12/2020 (πλέον και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του
2021), από 10 κυπριακές τράπεζες που συμμετέχουν στο σχέδιο και εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια
των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης. Το ύψος του δανείου

του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ, διάρκεια της
επιδότησης του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι
1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης).
Τέλος, το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός δυο
ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου
από την τράπεζα.
Όσον αφορά στο δεύτερο Σχέδιο, αφορά το σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά
δάνεια, του οποίου στόχος είναι η βελτίωση των
προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις
περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων.
Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020
μέχρι 31/12/2020 (πλέον και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2021), από οποιαδήποτε συμμετέχουσα
τράπεζα και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων
κίνησης και/ή επενδύσεις. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.
Η διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου φτάνει τα τέσσερα έτη και αφορά δάνεια που συνάπτουν πολύ
μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις και
αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το ανώτατο ύψος του δανείου, που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς
εργαζόμενο ή επιχείρηση και του οποίου το επιτόκιο
θα τυγχάνει επιδότησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 800 χιλιάδες ευρώ. Στο Σχέδιο θα μπορούν να
συμμετέχουν και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέσω
της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Και γι’ αυτά ισχύει η
πρόνοια περί εξαιρέσως επιχειρηματικών δανείων,
των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης. Η επιδότηση επιτοκίου
για το 1ο και 2ο έτος είναι για τις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους μέχρι 350 μονάδες βάσης. Για το 3ο - 4ο
έτος στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις
και αυτοτελώς εργαζόμενους η επιδότηση θα είναι
μέχρι 200 μονάδες βάσης και για τις μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι τις 150 μονάδες βάσης.

Εγκαταλειμμένα κτήρια μετατράπηκαν
σε εστίες μόλυνσης στη Λεμεσό

Ε ΜΑΣΤΙΓΑ έχουν εξελιχθεί τα εγκαταλελειμμένα κτήρια στο κέντρο της Λεμεσού,
αφού δεκάδες από αυτά έχουν μετατραπεί
σε εστίες μόλυνσης από τρωκτικά και σκουπίδια που
ρίχνονται σε αυτές.
Εκτός αυτού, να αναφέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται γκετοποίηση από αλλοδαπούς, ενώ κάποια εγκαταλελειμμένα αλλά κατάλληλα κτήρια, έχουν μετατραπεί σε «σπίτια» αστέγων.
Με αφορμή τη φωτιά που ξέσπασε στο τέλος Οκτώβρη (την Πέμπτη 29) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
στο κέντρο της Λεμεσού, ο αρχιτέκτονας Γιάννης
Αρμεύτης ανέφερε πως τα κτήρια στο κέντρο της
πόλης, έχουν ποσοστό εγκατάλειψης πέραν του πενήντα τοις εκατό.
Το μεγάλο πρόβλημα για όλη αυτή την κατάσταση
οφείλεται, όπως ανέφερε, στην απουσία κινήτρων
καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας για αυτά τα ζητήματα. «Θα επρεπε να υπάρχουν πολιτικές καρότου και μαστιγίου, επιβαρύνσεων
και αντικινήτρων», τονίζει ο κ. Αρμεύτης.
Στο κέντρο της πόλης υπάρχει συσσωρευμένη γη και
ακίνητα σε οικογένειες και εταιρείες που τα έχουν
αγοράσει και τα κατακρατούν χωρίς να προχωρούν
στην επιδιόρθωσή τους.
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για όλη αυτή
την κατάσταση είναι και η απουσία γενναίων επιχορηγήσεων όσον αφορά τη συντήρηση και διατήρηση

των διατηρητέων. Όπως σημειώνει ο κ. Αρμεύτης,
υπάρχει μια τεράστια χρονοκαθυστέρηση στις εγκρίσεις. Το Τμήμα Διαχείρισης Διατηρητέων Οικοδομών
είναι υποστελεχωμένο, υπάρχουν 3 - 4 άτομα για όλη
την Κύπρο».

Επιβάρυνση

Εξέφρασε μάλιστα την άποψη πως είναι υπέρ και
των επιβαρύνσεων. «Όταν κάποιος κατακρατά
ανεκμετάλλευτα κάποια ακίνητα, σημαίνει ότι η πόλη
αναγκάζεται να μεγαλώνει προς τα έξω. Θα έπρε-

πε να υπάρχει ένα σύστημα, κάποια επιβάρυνση,
κάποιο πρόστιμο. Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι να
βλέπουμε χαμηλή επιχειρηματικότητα στο κέντρο.
Θέλουμε μόνιμους κατοίκους στο κέντρο της πόλης».
Παράλληλα, πέραν από το ζήτημα της εγκατάλειψης από μόνιμους κατοίκους, παρατηρείται και το
φαινόμενο της γκετοποίησης καθώς κάποιοι επιλέγουν να ενοικιάζουν τα κτήρια αυτά σε οικονομικούς
μετανάστες με χαμηλά ενοίκια. «Οι άνθρωποι αυτοί
πρέπει να ζουν σε σωστές συνθήκες υγιεινής και όχι

να τσουβαλιάζονται. Προκύπτουν θέματα ασφάλειας καθως πρόκειται για παλιά κτήρια και επικίνδυνες
οικοδομές».
Καταληκτικά σημείωσε πως χρειάζεται πολιτική βούληση και κίνητρα ώστε να επιστρέψουν και οι κάτοικοι στο κέντρο της πόλης αλλά και οι επιχειρήσεις.
Να αναφέρουμε ότι η ίδια κατάσταση παρατηρείται
και με πολλά τέτοια κτήρια στη Λευκωσία, πολλά
από τα οποία είναι ετοιμόρροπα.

Ακίνητα

ΘΕΜΑ
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Β

Βουτιά στα ενοίκια εμπορικών
καταστημάτων

ΟΥΤΙΑ έχουν κάνει τα ενοίκια των
εμπορικών καταστημάτων από
τον περασμένο Μάρτη μέχρι σήμερα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η εικόνα είναι τραγική με τις τιμές να πέφτουν σχεδόν κατά 50%. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δημοφιλής οδούς, όπως η οδός
Λήδρας στη Λευκωσία, οι τιμές από 70
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το 2019, έχουν
κατρακυλήσει τα 38 ευρώ μέσα στο 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Δανός και Συνεργάτες
και τα οποία δημοσίευσε η εφημερίδα ο
«Φιλελεύθερος», οι εμπορικοί δρόμοι της
Λευκωσίας που το 2018 και 2019 τα ενοίκια ήταν απλησίαστα, το 2020 άρχισαν
να παρουσιάζουν κάμψη που αναμένεται
να συνεχιστεί και το 2021. Το γραφείο σημειώνει ότι «το ενοίκιο στα καταστήματα
μειώθηκε κατά την κρίση το 2013 και αυξήθηκε σταδιακά μέχρι και τον Δεκέμβριο
2019. Η πανδημία γείωσε την αγορά. Το
τρέχον ενοίκιο της αγοράς εξαρτάται από
την θέση και την εμπορικότητα του δρόμου
όπου βρίσκεται».
Τα πιο ακριβά ενοίκια καταστημάτων στη
Λευκωσία είχε η οδός Λήδρας με την τιμή
ανά τετραγωνικό μέτρο να είναι από €20
έως 70 το τ.μ, το 2018 και το 2019. Σήμερα
η κατάσταση είναι διαφορετική και η πανδημία του κορωνοϊού πιέζει τις τιμές προς
τα κάτω.
Το 2020 οι τιμές καταστημάτων στην οδό

Λήδρας είναι από €18 έως €38 και η πρόβλεψη για το 2021 είναι από €20 έως €27.
Δηλαδή η πτώση των ενοικίων αναμένεται
στο 29% το 2021 σε σχέση με το 2020.
Από τα ψηλά των τιμών που σημειώθηκαν
το 2019 και έφθασε τα €70 το τ.μ η πτώση
σε σχέση με το 2020 είναι 45,71% και σε
σχέση με το 2021 είναι 61,42%. Ουσιαστικά
οι τιμές στην Λήδρας, με βάση τα στοιχεία
του γραφείου Δανός επανέρχονται στα επίπεδα του 2013.
Στην οδό Μακαρίου στη Λευκωσία που κάποτε ήταν από τους ακριβούς και εμπορικούς δρόμους, το μέσο κόστος ενοικίου για
κατάστημα το 2020 είναι από €8 έως €28
το τ.μ και για το 2021 προβλέπεται να είναι €10 με €27. Από την ψηλή τιμή ενοικίων
που έφθαναν τα €60 το τ.μ το 2018 και
2019 η πτώση είναι 55%.
Στην οδό Στασικράτους το μέσο κόστος
ενοικίου καταστήματος το 2020 είναι από
€13 έως €28 και το 2021σχεδόν στα ίδια
επίπεδα από €14 έως €27. Την πιο ψηλή
τιμή στα ενοίκια είχε το 2028 και 2019 που
έφθασε τα €40 και η πτώση σε σύγκριση με
πριν δυο χρόνια είναι 32,5%.

Στην Ανεξαρτησίας

Στην Λεμεσό στην οδό Ανεξαρτησίας η
τιμή ενοικίασης καταστημάτων το 2020 είναι μεταξύ €18 και €38 το τ.μ και το 2021
προβλέπεται μείωση στα €20 με €27 το τ.μ
Την ψηλότερη τιμή €45 είχε το 2016 έως το

2019 με την πτώση σε σχέση με σήμερα να
είναι 40%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές
πώλησης καταστημάτων στους πιο εμπορικούς δρόμους. Σύμφωνα με το γραφείο
Δανός και Συνεργάτες, στην οδό Λήδρας
στην Λευκωσία η τιμή ανά τετραγωνικό
μέτρο είναι €1.600 με €2.400 το τ.μ το
2020 και προβλέπεται για το 2021 να είναι
€2.000 με €2.300. Η ψηλότερη τιμή πώλησης ήταν το 2019 που έφθανε τις €3.000
και η πτώση σ’ ένα χρόνο φθάνει το 20%.
Στην Στασικράτους η τιμή πώλησης καταστήματος είναι από €1.600 έως €2.400 και
προβλέπεται για το 2021 να είναι €1.800
με €2.300 το τ.μ. Η πιο ψηλή τιμή πώλησης
ήταν το 2019 που έφθασε τα €3.000 το τ.μ
και η διαφορά σε σχέση με σήμερα είναι
20%. Στην Μακαρίου η τιμή πώλησης καταστήματος το 2020 κυμαίνεται από €2.000
έως €3.200 το τ.μ και το 2021 προβλέπεται
να είναι €2.000 το τ.μ με €3.100 το τ.μ. Η
ψηλότερη τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό
ήταν το 2019 που έφθασε τις €4.000 το τ.μ
και η πτώση σ’ ένα χρόνο είναι 20%.
Στην οδό Ανεξαρτησίας στην Λεμεσό οι
τιμές πώλησης καταστήματος το 2020
κυμαίνονται μεταξύ €1.600 με €3.200 και
το 2021 προβλέπονται να είναι €1.800 με
€3.100. Η ψηλότερη τιμή πώλησης ήταν το
2019 που έφθασε τις €4.000 και η διαφορά
σ’ ένα χρόνο είναι 20%.

ΠΑΝΟΣ ΔΑΝΟΣ

Το ζητούμενο είναι η επιβίωση
και το 2021

Σ

ύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Δανός/
ΒΝΡΡRΕ, Πάνο Δανό, οι δυσμενείς εξελίξεις στο λιανεμπόριο και την
εστίαση, οφείλονται στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.
Είναι μια κατάσταση σημειώνει που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα
στους τζίρους των καταστημάτων. «Όλες οι μεγάλες αλυσίδες έχουν μειώσει
τον αριθμό των καταστημάτων τους. Πολλοί εκ των Εκμισθωτών έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και προχωρούν σε μη αύξηση ή ακόμα
και μείωση των ενοικίων. Το ζητούμενο και για τις δύο πλευρές (εκμισθωτή και
μισθωτή) είναι η επιβίωση και το 2021».
Σύμφωνα με τον κ. Δανό, σε αυτή τη φάση, αν γίνουν προσεκτικοί χειρισμοί και
λογικές διαπραγματεύσεις, η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη. «Προβλέπω ότι στο εμπόριο, τα καταστήματα θα ενσωματώσουν ευκολίες πληρωμές, καταναλωτικά δάνεια και άλλες υπηρεσίες για να προσελκύουν επισκέπτες. Το e-shopping θα εξελιχθεί γρήγορα και δυναμικά σε ηλικίες κυρίως 12
– 30 ετών, ενώ τα καταστήματα θα συνεχίσουν να ελκύουν κυρίως όσους είναι
45 – 55 ετών. Φέτος, το 1ο 10μηνο, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση περίπου
30%, σε σύγκριση με το 2019. Παρόμοια η εικόνα σε εμπορικούς δρόμους
και εμπορικά κέντρα. Τα εμπορικά πάρκα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος ως
προορισμός. Στις τουριστικές περιοχές, η κατανάλωση μειώθηκε ακόμα και
στο 55%», σημείωσε.
Ο κ. Δανός επισημαίνει ότι «είναι ζωτικής σημασίας μισθωτές και εκμισθωτές
να συμφωνήσουν σε μια πετυχημένη εμπορική σχέση, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων και να υπάρχει ευελιξία, μια κοινά αποδεχτή φόρμουλα:
Π.χ. «Ελάχιστο ενοίκιο + ποσοστό επί του τζίρου».
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στο στόχο
Θ

Με τον Θέμη Πολυβίου

Απαραίτητο ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων

Α ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ τη θέση μας, πριν προχωρήσουμε,
από την αρχή. Ναι, είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα πολιτογραφήσεων – επενδύσεων για την Κύπρο, αλλά το
πάθημα πρέπει να μας γίνει μάθημα.
Για να μην είμαστε άδικοι, να τονίσουμε ακόμη, ότι το πρόγραμμα
που καταργήθηκε, μετά την 1η του Νιόβρη, ύστερα από τις γνωστές εξελίξεις και το διεθνές ρεζίλεμα της Κύπρου, το συγκεκριμένο
πρόγραμμα επέτρεψε να γίνουν πολλές αναγκαίες και πραγματικές
επενδύσεις από σοβαρούς επενδυτές. Βοήθησε και κράτησε όρθια
την κυπριακή οικονομία, μετά την κρίση και χρεοκοπία του 2013.
Δυστυχώς, υπήρξαν και οι επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν το πρόγραμμα και την όλη κατάσταση και κερδοκόπησαν σε βάρος της
πατρίδας μας.
Τώρα βρισκόμαστε στο στόχαστρο της ΕΕ, ενώ η Κύπρος έγινε ρεζίλι διεθνώς.
Με αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητο, ένα νέο σχέδιο πολιτογραφήσεων, να ξεκινήσει πάνω σε μια νέα υγιή βάση, χωρίς παραθυράκια βολέματος και σίγουρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέας Δημητριάδης, με ασφαλιστικές δικλίδες.
Κατ’ αρχήν ένα νέο σχέδιο πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και
απλοποιημένη την εφαρμογή του ώστε η διαδικασία αδειοδότησης
να προχωρεί τάχιστα και χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση οποιουδήποτε.

Α

Ασφαλιστικές
δικλίδες

«Δ

ηλώνω αισιόδοξος ότι θα διαφοροποιηθεί το νέο πρόγραμμα της
Κύπρου και δε θα καταργηθεί.
Αυτό που θέλει η ΕΕ είναι ασφαλιστικές δικλίδες».
Λόγια του προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλου
Αναπτύξεων Ανδρέα Δημητριάδη, για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.
Αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες φίλε πρόεδρε πρέπει οποιοσδήποτε να υπάρξουν, αλλά δεν πρέπει
να είναι διάτρητες και να έχουμε μια από τα ίδια.

Στρέφονται αλλού

Π

Πρέπει να καθοριστούν σαφείς και ξεκάθαροι κανονισμοί, ώστε
από την πρώτη στιγμή, να είναι ξεκάθαρο αν έχει δικαίωμα ή όχι ο
οποιοσδήποτε αιτητής να πολιτογραφηθεί και να πάρει το κυπριακό
– ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Το νέο σχέδιο πρέπει να είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο,
το οποίο θα αποτελέσει τομή στην αντιμετώπιση του αναχρονιστικού
συστήματος αδειοδοτήσεων που ίσχυε σήμερα.

Πρέπει να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στο
παλιό σχέδιο και κυρίως πρέπει να βρίσκεται και να κινείται έξω από
τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της οποιασδήποτε σκοπιμότητας και βολέματος.
Η Βουλή, όπως είναι γνωστό ψήφισε κανονισμούς για βελτίωση του
καταργηθέντος σχεδίου, οι οποίοι λόγω των εξελίξεων δεν εφαρμόστηκαν.
Αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να ξαναμελετηθούν, τα λάθη του παρελθόντος να διορθωθούν και να διασφαλίζουν το κύρος και την αξιοπιστία ενός νέου σχεδίου.
Για να γίνει αυτό κατορθωτό πρέπει να καθορίζεται ρητά και ξεκάθαρα η αυστηρή και με διαφάνεια εφαρμογή του και να προνοεί
την αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία όσων παραβιάζουν ή είναι
συνεργοί, τους συγκεκριμένους κανονισμούς.
Νέο σχέδιο, λοιπόν, με ξεκάθαρες διαδικασίες, με αυστηρούς και
μακριά από γραφειοκρατίες και σκοπιμότητες το ταχύτερο. Το έχει
ανάγκη η οικονομία, το έχει ανάγκη η Κύπρος.

Σημείωση:

Επειδή μιλάμε για αυστηρή τιμωρία με το νέο σχέδιο, ξεκάθαρη
θέση μας είναι ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν
όσοι χρησιμοποίησαν το παλιό σχέδιο και παρανομώντας πλούτισαν
και ρεζίλεψαν διεθνώς την πατρίδα μας.

Πλήγμα για
τις κατασκευές

Η

Τ

Ανευθυνότητα

ο μεταφέρουμε αυτούσιο από την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»:
«Κτήριο στο κέντρο της Λευκωσίας κηρύχθηκε ακατάλληλο και στη συνέχεια κατάλληλο.
Αργότερα κατέγραψαν ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης σε αυτό, όμως, στη συνέχεια άρχισαν να
καταβάλλουν και επιδόματα ενοικίου σε όσους διαμένουν εκεί. Δήλωσαν ότι το κτήριο προορίζεται
για τη στέγαση φοιτητών όμως διαπιστώθηκε ότι

σε αυτό διαμένουν δεκάδες αιτητές ασύλου. Ουδείς αναλαμβάνει ευθύνη, ουδείς απαντά σε ερωτήματα, ουδείς γνωρίζει πόσοι μένουν στο κτήριο
και πού πάνε τα επιδόματα. Οι ιδιοκτήτες, πάντως,
διεκδικούν ενοίκια που δεν πήραν ποτέ. Τοπικές
Αρχές και κρατικές υπηρεσίες σηκώνουν τα χέρια.
Τα ίδια συμβαίνουν με δεκάδες κτήρια όπου διαμένουν αλλοδαποί σε άγνωστους αριθμούς».
Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο…

Να αρθεί η αδικία

Μ

ιλάνε κάποιοι για τουρκοκυπριακές
περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές,
αλλά ξεχνούν τις περιουσίες των Ελ-

ληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Υποσχέσεις στους επηρεαζόμενους πρόσφυγες
δόθηκαν από το 2017, αλλά ακόμη αυτές οι υποσχέσεις μελετούνται από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Εκτιμάται ότι η αξία των περιουσιών αυτών ανέρ-

Οι Τουρκοκυπριακές περιουσίες

Σχεδιασμοί

ΥΣΕΙΣ επί χάρτου για απάμβλυνση του
κυκλοφοριακού προβλήματος στην είσοδο της Λευκωσίας.

Σχεδιασμοί έγιναν και στο παρελθόν, που δυστυ-

χώς έμειναν στα χαρτιά λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Ελπίζουμε να μην μείνουν και οι νέοι σχεδιασμοί
στα χαρτιά.

Φ

Ρεζίλεμα

ΚΟΜΙΣΙΟΝ, αδειάζει την Κύπρο σχετικά
με το θέμα των πολιτογραφήσεων.
Η Κομισιόν ζητά δραστικά μέτρα δίνοντας προθεσμία δύο μηνών.
Αν το κράτος μέλος εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Αυτά όλα ας μας γίνουν μάθημα ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις για να μην εκτίθεται διεθνώς η πατρίδα μας.

ρνητικά επηρεάζει την πορεία των δημόσιων οικονομικών η διακοπή του κυπριακού επενδυτικού
προγράμματος. Ωστόσο, η σταδιακή διακοπή θα
μετριάσει την κατάσταση και τον αντίκτυπο στο ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο πλήγμα θα υποστεί ο τομέας των κατασκευών,
αφού το 60% των επενδύσεων που συνδέονταν με το Σχέδιο αφορούσαν ακίνητα.
Ποιοι ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση που οδήγησαν το
πρόγραμμα σε αυτά τα χάλια; Αυτοί θα λογοδοτήσουν;

ρος άλλες χώρες αναμένεται να στραφούν οι ξένοι ύστερα από την ακύρωση
του κυπριακού προγράμματος πολιτογραφήσεων επενδυτών εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσς. Μια από αυτές είναι η Ελλάδα με το πρόγραμμα «χρυσή βίζα».
Είναι αυτό που λέμε με δύο λόγια «Ο θάνατος σου
η ζωή μου».

Λ
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Ακίνητα

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

ρένο στην κατάχρηση και σε αρκετές
περιπτώσεις ασυδοσία με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες θέτει το Δικα-

στήριο.
Με απόφαση του για πρώτη φορά υποδεικνύει την
παρανομία που γίνεται με χιλιάδες ακίνητα, αλλά
για πρώτη φορά ζητά την παρέμβαση του Γενικού
Εισαγγελέα.
Θετική εξέλιξη η πιο πάνω απόφαση. Τι θα γίνει
όμως με όλους αυτούς που κέρδισαν εκατομμύρια
όλα αυτά τα χρόνια;

χεται στα 65 δις ευρώ και το κράτος πρέπει να

αφήσει τις κούφιες υποσχέσεις και να περάσει σε
έργα, ώστε να αρθεί αυτή η καταφανής αδικία.

Τσίγκινες παράγκες

Π

αραγκούπολη στο κέντρο της Λάρνακας. Ναι, σωστά το διαβάσατε. Στο
κέντρο της πόλης του Ζήνωνα, στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, απέναντι από το Παγκύπριο Λύκειο, παραμένουν οι τσίγκινες προσφυγικές παράγκες.
Παρά τις υποσχέσεις, ακόμη να βρεθεί λύση για τη
μεταστέγαση των υφιστάμενων κατόχων των υποστατικών αυτών.
Τι να πούμε; Συγχαρητήρια στην ευρωπαϊκή Κύπρο.

Π

Παρανομίες

αρανομίες στις θαλασσινές Σπηλιές
εντοπίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος και
ζητά άμεση αποζημίωση του πεζόδρο-

μου, από τον δήμο Πέγειας.

Ορθές οι διαπιστώσεις αλλά δεν μας λένε ποιοι ευ-

θύνονται και αν θα λογοδοτήσουν όπως γίνεται ως
συνήθως στην Κύπρο.

Να αναφέρουμε ότι η κατασκευή του έργου άρχισε

πριν από την έκδοση περιβαλλοντικής έγκρισης και
τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας.

Ακίνητα

ΘΕΜΑ
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ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ

Μ

Ανακάμπτουν σταδιακά οι πωλήσεις ακινήτων

Ε ΕΞΑΙΡΕΣΗ τη Λάρνακα, που είχε πολύ
μικρή μείωση, αυξητικά κινήθηκαν οι
πωλήσεις ακινήτων τον Οκτώβρη σε
όλες τις επαρχίες.
Η μεγαλύτερη αύξηση 76% σημειώθηκε στη Λεμεσό
και ακολουθεί η περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου με 60%.
Η Λευκωσία συνέχισε τη σταθερή ανοδική της πορεία που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούλιο και είναι η μοναδική επαρχία με θετικό πρόσωπο σ’ ό,τι
αφορά τις πωλήσεις ακινήτων τους πρώτους δέκα
μήνες του 2020.
Σε παγκύπρια βάση τον Οκτώβρη είχαμε αύξηση
31% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Πωλήθηκαν 1064 ακίνητα, σε σχέση με 813 το ίδιο
χρονικό διάστημα του 2019.
Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2020 είχαμε μείωση 24% στις πωλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2019. Πωλήθηκαν 6508 έναντι 8549 το 2019.
Αναλυτικά η κατάσταση ανά επαρχία τον Οκτώβρη,
πάντα σ’ ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακινήτων είναι η
παρακάτω:

Λευκωσία

Αύξηση 24% είχαμε στη Λευκωσία τον Οκτώβρη του
2020 σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2019.
Πωλήθηκαν 227 ακίνητα σε σχέση με 183 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Τους πρώτους δέκα μήνες του 2020 η αύξηση έφτασε στο 3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.
Πωλήθηκαν 1660 ακίνητα έναντι 1610 το ίδιο χρονικό διάστημα του 2019.
Η Λευκωσία, όπως προαναφέραμε είναι η μοναδική
επαρχία που ξεπέρασε το αρνητικό πρόσημο για το
πρώτο δεκάμηνο του 2020 και ουσιαστικά το πλήγμα των αρνητικών πωλήσεων του Μάρτη, Απρίλη και
Μάη λόγω κορωνοϊού.

Λεμεσός

Θεαματική ήταν η άνοδος των πωλήσεων τον Οκτώβρη στη Λεμεσό. Σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους μήνες που η πόλη κινήθηκε αρνητικά, (εξαίρεση ο Σεπτέμβρης που είχε μια μικρή αύξηση 5%) τον
Οκτώβρη οι πωλήσεις έκαναν άλμα.
Η αύξηση ήταν 76% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019. Πωλήθηκαν 401 ακίνητα σε σχέση
με 228 τον Οκτώβρη του 2019.
Για τους πρώτους δέκα μήνες συνεχίζει να υπάρχει αρνητική ένδειξη. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά
31% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
του 2019.
Πωλήθηκαν 2036 ακίνητα σε σχέση με 2937 τους
πρώτους δέκα μήνες του 2019.

Λάρνακα

Η Λάρνακα ήταν η μοναδική επαρχία με μείωση στις
πωλήσεις ακινήτων τον Οκτώβρη. Η μείωση ήταν μόλις 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Πωλήθηκαν 153 ακίνητα σε σχέση με 160 τον Οκτώβρη του 2019.
Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2020 η μείωση
ήταν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019.
Πωλήθηκαν 1051 ακίνητα σε σχέση με 1284 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.

Αμμόχωστος

Θεαματική ήταν η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων
τον Οκτώβρη και στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Έφτασε το 60% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2019.
Πωλήθηκαν 80 ακίνητα σε σχέση με 50 τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2020 στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου είχαμε μείωση 13% στις
πωλήσεις ακινήτων σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.
Πωλήθηκαν 470 ακίνητα σε σχέση με 541 το ίδιο
χρονικό διάστημα του 2019.

Πάφος

Οριακή αύξηση 5% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων
στην Πάφο τον περασμένο Οκτώβρη. Ήταν ο πρώτος μήνας του 220 που σημειώθηκε αύξηση, αφού
όλους τους υπόλοιπους είχαμε μείωση.
Πωλήθηκαν 2020 ακίνητα σε σχέση με 192 τον
Οκτώβρη του 2019.
Σε ψηλά επίπεδα παραμένει η μείωση στις πωλήσεις
το πρώτο δεκάμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ανέρχεται στο 41%.
Πωλήθηκαν 1291 ακίνητα σε σχέση με 2177 το ίδιο
διάστημα του 2019.

Οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς

Στην επαναφορά των πολιτογραφήσεων σε ψηλούς
ρυθμούς ποντάρουν οι επιχειρηματίες του κλάδου
ακινήτων, προσδοκώντας επίσης ότι η επαναλειτουργία των αεροδρομίων και η σταδιακή ροή τουριστών θα αναστρέψουν την επενδυτική στασιμότητα
που υπάρχει, κυρίως από τον Μάρτιο και μετά.
Τα στοιχεία του Κτηματολογίου μέχρι τον Αύγουστο
του 2020 παραπέμπουν στη μακρά και δύσκολη
περίοδο ανάκαμψης της εξωγενούς ζήτησης, τόσο
από αγοραστές εντός της ΕΕ, όσο και από τρίτες
χώρες. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν ότι είναι
αισιόδοξοι πως μετά τον Οκτώβριο θα υπάρξει κάθοδος ξένων επενδυτών, κάτι που θα επιφέρει κινητικότητα στην αγορά πολυτελών κατοικιών και θα

ρίξει φρέσκο χρήμα στην αγορά. Η προσέλευση των
ξένων επενδυτών αναμένεται σε μια περίοδο που το
επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων έγινε πιο
αυστηρό ως προς τα κριτήρια.
Τα στοιχεία του Κτηματολογίου επιβεβαιώνουν το
πλήγμα που επέφερε ο κορωνοϊός και στην αγορά
ακινήτων, σε συνδυασμό με τον διεθνή σάλο για την
παραχώρηση υπηκοοτήτων. Το 2020, από τον πρώτο του μήνα, φάνηκε ότι δεν θα είχε τη δυναμική
του 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αγοραστών
που κατέθεσαν πωλητήριο έγγραφο τον Ιανουάριο
του 2020 ήταν 118 από χώρες της ΕΕ, αριθμός
μειωμένος κατά 15,71% έναντι του Ιανουαρίου
του 2019. Ο αριθμός των αγοραστών από τρίτες
χώρες ήταν 235 φέτος τον Ιανουάριο, μικρότερος
κατά 5,24% σε σχέση με πέρυσι. Τον Φεβρουάριο
ο αριθμός των αγοραστών από την ΕΕ ήταν 165,
μειωμένος κατά 2,94% σε σύγκριση με το 2019. Οι
αγοραστές ακινήτων από τρίτες χώρες ήταν 205,
λιγότεροι κατά 22,64% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα πέρυσι.

Πωλήσεις μετά την καραντίνα

Τον Μάρτιο, τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω
της πανδημίας προκάλεσαν μείωση του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών. Ο αριθμός των αγοραστών
που κατέθεσαν πωλητήριο έγγραφο από χώρες της

ΕΕ ήταν 96, μειωμένος κατά 31,15% σε σχέση με
τον Μάρτιο του 2019. Ο αριθμός των αγοραστών
από χώρες εκτός ΕΕ ήταν 136, μικρότερος κατά
37,32% από το 2019. Από τον Απρίλιο και μετά,
οι διαφορές σε σχέση με πέρσι γίνονται ακόμη πιο
ορατές. Οι αγοραστές από χώρες της ΕΕ που κατέθεσαν πωλητήριο έγγραφο ήταν μόλις 57, λιγότεροι κατά 63,92%. Η μείωση των αγοραστών από
τρίτες χώρες ήταν ακόμη μεγαλύτερη, φθάνοντας
το 76,28%. Τον Μάιο η κατάσταση έγινε πιο ανησυχητική. Ο αριθμός των αγοραστών από χώρες
εντός της ΕΕ που κατέθεσαν πωλητήριο έγγραφο
ήταν 78, λιγότεροι κατά 57,37% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2019. Οι αγοραστές από τρίτες
χώρες ήταν 100 και η μείωση 78,16%. Τον Ιούνιο ο
αριθμός των αγοραστών από χώρες της ΕΕ ήταν 75,
μειωμένος κατά 56,14%. Οι αγοραστές από τρίτες
χώρες ήταν 119 λιγότεροι κατά 39,28%. Τον Ιούλιο
ο αριθμός των αγοραστών από ευρωπαϊκές χώρες
ήταν πιο κάτω κατά 27,36% και από τρίτες χώρες
λιγότεροι κατά 40,49%. Τάση η οποία συνεχίστηκε
και τον Αύγουστο. Οι αγοραστές από χώρες της ΕΕ
που κατέθεσαν πωλητήριο έγγραφο ήταν μειωμένοι
κατά 29,28% από πέρυσι και από τρίτες χώρες λιγότεροι κατά 30%.
Το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών σχεδόν μονοπωλούν η Λεμεσός και η Πάφος.

Ακίνητα

ΘΕΜΑ
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ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Διακυμάνσεις
στις τιμές
ενοικίασης
και πώλησης
κατοικιών

Δ

ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ παρατηρούνται στις τιμές
πώλησης και ενοικίασης κατοικιών λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Δανός και
Συνεργάτες υπάρχουν περιπτώσεις όπου τόσο τα
ενοίκια όσο και οι τιμές πώλησης, θα παραμείνουν
σταθερά, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου
αυτά θα αυξηθούν.
Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι κατοικίες προς
ενοικίαση στη Λεμεσό και τη Λευκωσία που έμοιαζαν με είδος προς εξαφάνιση άρχισαν να κάνουν
την εμφάνιση τους εν μέσω της πανδημίας.
Oι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν τα
ακίνητα τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης άρχισαν να τα προωθούν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
μεγαλώσει η προσφορά και να υπάρχει πίεση για
πτώση στις τιμές των μισθωμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου Δανός και
Συνεργάτες, υπάρχουν πόλεις που οι τιμές πώλησης κατοικιών θα παραμείνουν σταθερές το 2021,
σε άλλες θα μειωθούν και σε άλλες θα αυξηθούν.
Για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις για τις τιμές πώλησης κατοικιών το 2021 για την επαρχία Λεμεσού
προβλέπεται να είναι €3.000 - €4.500 τ.μ. Μάλιστα η ανώτατη τιμή είναι αυξημένη σε σχέση με
το 2020 που ήταν €4.000 το τ.μ ενώ η κατώτατη
τιμή πώλησης μειώνεται στις €3.000 το τ.μ το 2021
από €3.500 που ήταν το 2020. Η ψηλότερη τιμή
πώλησης στην Λεμεσό καταγράφεται το 2019 με
το εύρος να είναι €4.000 - €5.500. Η πτώση της
ανώτατης τιμής σε σύγκριση 2019 φθάνει σχεδόν
το 100%. Οι προβλέψεις για τις τιμές πώλησης το
2021 στην Λεμεσό ουσιαστικά επιστρέφουν στα
επίπεδα του 2018. Eνδιαφέρον παρουσιάζουν οι
προβλέψεις για τη διακύμανση των τιμών πώλησης
για κατοικίες στην Λευκωσία το 2021. Η κατώτατη τιμή πώλησης είναι €1.900 το τ.μ σε σχέση με
€2.000 που είναι ο μέσος όρος το 2020. Η ανώτατη
τιμή πώλησης κατοικιών παραμένει στα ίδια επίπεδα στα €2.200 το τ.μ. Ο μέσος όρος της κατώτατης τιμής για το 2021 είναι στα επίπεδα του 2014
και 2015. Στην επαρχία της Πάφου ο μέσος όρος
της κατώτατης τιμής στις πωλήσεις κατοικιών προβλέπεται να είναι €2.500 σε σχέση με €2.800 το τ.μ
το 2020. Στην ανώτατη τιμή πώλησης η διαφορά
είναι προς τα πάνω το 2021. Προβλέπεται να είναι €3.600 το τ.μ από €3.000 το 2020. Η ψηλότερη
τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο σημειώθηκε
το 2017 έως το 2019 που έφθασε τις €4.200 το τ.μ
με τη διαφορά να είναι 14,28%.
Στην επαρχία Λάρνακας δεν προβλέπονται σημαντικές διακυμάνσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο
μέσος όρος της ανώτατης τιμής πώλησης προβλέπεται να είναι €2.700 το 2021 όπως και το 2020.
Ο μέσος όρος της κατώτατης τιμής πώλησης εκτιμάται ότι θα είναι €2.000 το 2021 από €2.200 το
τ.μ το 2020. Η ψηλότερη ανώτατη τιμή πώλησης
στην Λάρνακα ήταν το 2018 και 2019 που έφθασε
τις €4.000 το τ.μ. Οι τιμές πώλησης κατοικιών στην
επαρχία Αμμοχώστου εκτιμάται ότι θα είναι στα
ίδια επίπεδα με την Λάρνακα. Το εύρος τιμών θα
είναι €2.000 - €2.700 το τ.μ το 2021 από €2.300
- €2.800 το 2020. Η ψηλότερη τιμή στην επαρχία
Αμμοχώστου καταγράφηκε το 2017 έως το 2019
με το μέσο όρο τιμής να είναι €4.100.

Τα ενοίκια ανά επαρχία

Μικρές διακυμάνσεις υπάρχουν στα ενοίκια ανά

επαρχία. Οι προβλέψεις για το 2021 κάνουν τη διαφορά στη Λεμεσό, η πόλη όπου τα ενοίκια είναι
ψηλά και τα σπίτια δυσεύρετα. Για τον επόμενο
χρόνο η πρόβλεψη είναι ότι μέσο ενοίκιο θα είναι
€16 το τ.μ με €35 το τ.μ., χαμηλότερο από το 2020
που είναι €20 το τ.μ με €40 τ.μ. Η ψηλότερη τιμή
ήταν το 2019 με τον μέσο όρο να φθάνει τα €60.
Στην Λευκωσία οι διαφορές προβλέπεται να είναι
μικρές. Οι τιμές ενοικίου για κατοικία προβλέπεται
ότι θα είναι €7 -€11 το τ.μ από €8 - €10 που ήταν το
2020. Τα ενοίκια στην Λευκωσία άρχισαν να αυξάνονταν σταδιακά από το 2016 και οι ψηλότερες τιμές ήταν το 2019 που διαμορφώθηκαν μεταξύ €16
και €18 το τ.μ. Στην Λάρνακα δεν προβλέπεται να
υπάρξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ενοίκια.
Το 2021 ο μέσος όρος εκτιμάται ότι θα είναι €6 με
€10 το τ.μ ενώ το 2020 είναι €8 με €10 το τ.μ. Η
ψηλότερη τιμή στην Λάρνακα κατγράφεται από το
2016 ως το 2019 που ήταν μεταξύ €15 και €20 το
τ.μ. Στην επαρχία Αμμοχώστου προβλέπεται ότι τα
ενοίκια θα είναι €8 με €14 το τ.μ από €10 - €12 το
τ.μ το 2020. Η ψηλότερη τιμή ενοικίου €18 - €22 το
τ.μ καταγράφηκε την περίοδο από 2016 έως 2019.
Στην Πάφο σύμφωνα με τις προβλέψεις οι τιμές
ενοικίων για το 2021 θα είναι μεταξύ €8 και €14 το
τ.μ από €10 έως €12 το τ.μ το 2020. Οι ψηλότερες
τιμές ενοικίων €20 με €24 το τ.μ ήταν από το 2016
έως το 2019.

Προσωρινή πτώση

Ο Πάνος Δανός, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων και εκτιμητών ακινήτων Δανός
& Συνεργάτες, κάνει λόγο για έντονη, έστω και
προσωρινή πτώση τιμών στην Πάφο, στη Λάρνακα,
την Αμμόχωστο, τη Λεμεσό, όπου ενδιαφερόμενοι
αγοραστές από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
τις χώρες του Κόλπου, την Κίνα και τη Ρωσία το
2018 και το 2019, ακόμα και αρχές του 2020, έψαχναν ενεργά για να αγοράσουν ακίνητα. Ο κ. Δανός
συνεχίζει πως, για τους επενδυτές από χώρες μη
μέλη της Ε.Ε., επιπλέον κίνητρο αποτελούσε και η
δυνατότητα να λάβουν υπηκοότητα στην Κύπρο.
Όπως σημειώνει η πανδημία, η συνακόλουθη οικονομική ύφεση και το τέλος του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, πιέζουν την ζήτηση και τις
τιμές.
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Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΤΟΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ

Έχουμε στιγματιστεί για το Επενδυτικό Σχέδιο
Ο τερματισμός του ΚΕΠ
Ο
θα έχει επιπτώσεις στον
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων (ΚΕΠ) θα έχει
επιπτώσεις στον κατασκευαστικό το-

μέα.
Τα παραπάνω τονίζει σε συνέντευξη του στην
εφημερίδα μας ο νέος Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή, επισημαίνοντας ότι στο συγκεκριμένο θέμα, για άλλη μια φορά, δεν ήμασταν
προμηθείς αλλά επιμηθείς.
Δυστυχώς, αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα ο κ.
Κωνσταντή, έχουμε στιγματιστεί και θα απαιτηθεί
από εμάς διπλή προσπάθεια και πολύ αυστηρότερες πρόνοιες, για να πείσουμε.
Για την ανέγερση των ψηλών κτηρίων, ο Πρόεδρος
του ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι ανεγείρονται σε ένα περιβάλλον όπου παρατηρείται έλλειψη πολεοδομικού
κανονιστικού πλαισίου για τη χωροθέτησή τους.
Στη ουσία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντή, δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες που
να προσδιορίζουν τις προδιαγραφές των ψηλών
κτηρίων στην Κύπρο, δεν έχουν εξεταστεί συσσωρευτικά με μετρήσιμα δεδομένα οι πολεοδομικές
επιπτώσεις της χωροθέτησης τους κατά περιοχή,
ενώ δεν έχουν συνταχθεί εξειδικευμένα κτηριοδοτικοί κανονισμοί.
Ο κ. Κωνσταντή προειδοποιεί ότι η απότομη κατάργηση του ΚΕΠ θα οξύνει εν γένει τα προβλήματα
των ψηλών κτηρίων και κυρίως το φαινόμενο του
σκοτεινού παραθύρου, δηλαδή το φαινόμενο των
ακατοίκητων ίσως και εγκαταλελειμμένων ακινήτων.

Αναλυτικά η συνέντευξη με το νέο Πρόεδρο
του ΕΤΕΚ είναι η παρακάτω:
Ποια είναι οι στόχοι που θέλετε να θέσετε ως
νέος Πρόεδρος του ΕΤΕΚ;

Συνοπτικά οι στόχοι του ΕΤΕΚ για
την τρέχουσα τριετία είναι:

- Η ενδυνάμωση της παρεμβατικότητας του ΕΤΕΚ
σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τον
τεχνικό κόσμο. Πυξίδα μας παραμένει η ενίσχυση της επιστημονικότητας, της τεκμηρίωσης, της
συμμετοχικότητας, της διαφάνειας και εν τέλει
της ποιότητας.
- Η συνέχιση και ενδυνάμωση της προσπάθειας που
ξεκίνησε για απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης, με στόχο τη
μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών, αλλά
και της αυστηρότερης επιβολής του νόμου.
- Ο καθορισμός και η εφαρμογή ενός ορθού πλαισίου υλοποίησης έργων του δημόσιου στο οποίο
βασικά συστατικά θα είναι η διαφάνεια, ο έγκαιρος προγραμματισμός, η επίτευξη της μέγιστης
οικονομικής ανταποδοτικότητας στον κύκλο
ζωής των έργων και η βελτίωση της ποιότητας
του δομημένου περιβάλλοντος.
- Η στήριξη και προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και των επιχειρήσεων και
η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων
που αφορούν την ταχεία απονομή δικαιοσύνης,
καθώς και τον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης / δημόσιας διοίκησης.
- Η περαιτέρω ενθάρρυνση της καινοτομίας καθώς
επίσης και της έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα
μηχανικής και τεχνολογίας.
- Η βελτίωση του επαγγελματισμού, των γνώσεων
και των δεξιοτήτων των μηχανικών και γενικότερα της ποιότητας των υπηρεσιών μηχανικής που
παρέχονται στη Δημοκρατία, αξιοποιώντας και το
εργαλείο της δια βίου κατάρτισης.
- Η συνέχιση της βελτίωσης των υπηρεσιών που
προσφέρει το ΕΤΕΚ στους πολίτες και στα μέλη
του αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυ-

κατασκευαστικό τομέα

Δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες που να
προσδιορίζουν τις προδιαγραφές των ψηλών κτηρίων
νατότητες που δίνει σήμερα η τεχνολογία και το
διαδίκτυο.
Βραχυπρόθεσμα ο στόχος μας είναι να υποβάλουμε προτάσεις, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες
και να συμβάλουμε μαζί με άλλους παραγωγικούς
φορείς έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις που θα δημιουργήσει η πανδημία
covid-19 και να δημιουργηθούν προοπτικές ταχείας ανάκαμψης. Θέλουμε επίσης να συμβάλουμε
ώστε η υγειονομική και δημοσιονομική κρίση λόγω
της πανδημίας να ιδωθεί και ως ευκαιρία και να μας
κάνει να αναστοχαστούμε και να στοχεύσουμε σε
ένα πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ορθολογικό
αναπτυξιακό μοντέλο.
Βρίσκεται στην επικαιρότητα τις τελευταίες βδομάδες το θέμα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ποια η θέση σας και η θέση του ΕΤΕΚ;
Κατ’ αρχήν να σημειώσω πως στο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε οι άμεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investments)
είναι απόλυτα αναγκαίες και κάθε σύγχρονο κράτος
οφείλει να έχει μια συγκροτημένη πολιτική και εργαλεία προσέλκυσης τους.
Είναι γεγονός ότι μετά την απομείωση καταθέσεων
και τη βαθιά οικονομική ύφεση του 2013 το ΚΕΠ,
με όλα τα μειονεκτήματα του, είχε αποδώσει. Μας
έδωσε τις απαραίτητες οικονομικές ανάσες και μας
έσωσε από τα χειρότερα. Μετά το 2016 όπου αρχίσαμε να ξεπερνούμε το σοκ του κουρέματος και
είχαμε τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης,
οφείλαμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του
προγράμματος και να το μετεξελίξουμε ουσιαστικά,
ούτως ώστε να μην οδηγεί σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε επενδύσεις αγοράς πολυτελών οικιστικών ακινήτων. Επίσης, οφείλαμε να βάζαμε και
άλλες πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες π.χ απαίτηση μίνιμουμ διαμονής στη Δημοκρατία πριν τη
χορήγηση διαβατηρίου. Δυστυχώς, δεν το προφυλάξαμε και αφήσαμε εστίες και παράθυρα διαφθοράς και μετά το πολύκροτο βίντεο του Αλ Τζαζίρα

και το γεγονός ότι η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία
παραβίασης του κεκτημένου για τον τρόπο που
χειριστήκαμε το όλο θέμα, φτάσαμε στον απότομο
και εξαναγκαστικό τερματισμό του προγράμματος.
Και αυτό, δυστυχώς θα έχει επιπτώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Για άλλη μια φορά δεν ήμασταν
προμηθείς, αλλά επιμηθείς.
Δυστυχώς, έχουμε στιγματιστεί και θα απαιτηθεί
από εμάς διπλή προσπάθεια και πολύ αυστηρότερες πρόνοιες για να πείσουμε. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε ένα νέο
ΚΕΠ αξιοποιώντας καλά παραδείγματα άλλων χωρών και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συστάσεις
της Κομισιόν. Αντλώντας γνώση από το επενδυτικό
πρόγραμμα της Ιρλανδίας, που είναι ένα καλό μοντέλο, θα μπορούσαμε να δομήσουμε με τέτοιο
τρόπο το πρόγραμμα (κίνητρα και αντικίνητρα)
ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καθοδηγούνται σε παραγωγικότερες επενδύσεις από την αγορά ενός οικιστικού ακινήτου. Στο μοντέλο της Ιρλανδίας είναι
αποδεκτή ως επένδυση και μάλιστα χαμηλότερης
αξίας από τις υπόλοιπες επιλογές, δωρεά σε έργο
που έχει να κάνει με τις τέχνες, τον πολιτισμό και
την υγεία! Επίσης, οφείλουμε να θέσουμε αυστηρές απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι ο υποψήφιος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να
επιδείξει ότι έχει κάποιες αυθεντικές σχέσεις με τη
χώρα μας, πριν του χορηγηθεί το διαβατήριο, ζήτημα το οποίο έθεσε και η Κομισιόν. Το ΕΤΕΚ είναι
έτοιμο να συνδράμει στην προσπάθεια για το σχεδιασμό ενός νέου ΚΕΠ και να υποβάλει προτάσεις
προς το σκοπό αυτό.
Ποια η θέση του ΕΤΕΚ για την ανέγερση πύργων, που έχει πάρει διαστάσεις στην πατρίδα
μας;
Αυτό που ισχύει με τα ψηλά κτήρια στην Κύπρο είναι αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει και για τόσα
άλλα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη:
Αντί να σχεδιάζουμε στρατηγικά και στοχευμένα,
προσπαθούμε ετεροχρονισμένα να ελέγξουμε ή
περιορίσουμε τις ζημιές. Σήμερα, τα ψηλά κτήρια

ανεγείρονται σε ένα περιβάλλον όπου παρατηρείται έλλειψη πολεοδομικού κανονιστικού πλαισίου
για τη χωροθέτησή τους. Στην ουσία δεν υπάρχουν
εμπεριστατωμένες μελέτες που να προσδιορίζουν
τις προδιαγραφές των ψηλών κτηρίων στην Κύπρο,
δεν έχουν εξετασθεί συσσωρευτικά με μετρήσιμα
δεδομένα οι πολεοδομικές επιπτώσεις της χωροθέτησής τους κατά περιοχή, ενώ δεν έχουν συνταχθεί εξειδικευμένοι κτηριοδομικοί κανονισμοί. Το
ΕΤΕΚ δεν είναι δογματικό ή εναντίον των υψηλών
κτιρίων, τα οποία έχουν και πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Δημοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα
με τη συνεργασία και του ΕΤΕΚ, το Διευκρινιστικό
Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για
ανέγερση Ψηλών Κτιρίων, το οποίο καθορίζει τις
αρχές άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας σε σχέση με
τους επιτρεπόμενους ορόφους μιας ανάπτυξης.
Δυστυχώς, είναι το μοναδικό εξειδικευμένο πλαίσιο
που υπάρχει μέχρι στιγμής για ένα θέμα κρίσιμο με
μη αναστρέψιμο αντίκτυπο στο αστικό περιβάλλον.
Υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, και η αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων που
μόλις ξεκίνησε αποτελεί μια ευκαιρία ώστε αυτά τα
βήματα να είναι συγκροτημένα και βάσει μιας ευρύτερης και ορθολογικά σχεδιασμένης πολεοδομικής
στρατηγικής.
Δυστυχώς, η απότομη κατάργηση του ΚΕΠ θα οξύνει εν γένει τα προβλήματα των ψηλών κτιρίων και
κυρίως το φαινόμενο του σκοτεινού παραθύρου,
δηλαδή το φαινόμενο των ακατοίκητων ίσως και
εγκαταλελειμμένων ακινήτων και θέματα συντήρησης, πιθανής επανάχρησης ή κατεδάφισης τέτοιων
οικοδομών, όταν κλείσουν τον κύκλο ζωής τους.
Πώς επηρεάζει η πανδημία του κορωνοϊού τον
κατασκευαστικό τομέα και ποιες οι εισηγήσεις
σας για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται;
Η πανδημία επηρέασε το σύνολο της οικονομίας.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία το ΑΕΠ της Κύπρου
αναμένεται να συρρικνωθεί περί 7% για το 2020.
Αναπόφευκτα επηρεάστηκε και ο τομέας των κατασκευών και γενικότερα των υπηρεσιών που αφορούν τους μηχανικούς. Επίσης, η πανδημία δημιούργησε αβεβαιότητα στα νοικοκυριά, τα οποία μάλλον
θα είναι περισσότερο διστακτικά στην απόκτηση
ιδιόκτητης κατοικίας κατά τους επόμενους μήνες
και μεγάλο πλήγμα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Η πραγματική επίπτωση της πανδημίας στον τομέα
των κατασκευών αλλά και ευρύτερα θα διαφανεί
κατά τους επόμενους μήνες, όταν θα αρχίσουν

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ρ

Θα δώσει ριζοσπαστικές λύσεις

ιζοσπαστικές λύσεις δίνονται για θέματα που χρονίζουν με τη νέα πολιτική
αδειοδότησης και ανάπτυξης τονίζει ο
κ. Κωνσταντή και αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Εάν εφαρμοστεί, όπως σχεδιάστηκε
η νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης θα δώσει λύσεις στα σημερινά
προβλήματα της αδειοδότησης ελέγχου και τιτλοποίησης της ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση για τη νέα πολιτική της ανάπτυξη,
ποιος ήταν ο ρόλος του ΚΕΒΕ και ποια
τα βασικά συστατικά της αναφέρει:

Η προτεινόμενη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό εισηγήσεις του
ΕΤΕΚ και είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων του ΕΤΕΚ και του Υπουργείου Εσωτερικών τα τελευταία 2
χρόνια. Τηρουμένων των αναλογιών
θεωρούμε ότι έγινε καλή δουλειά και
για πρώτη φορά επιχειρήθηκε συνολική αντιμετώπιση του θέματος, ενώ
για κάποια χρονίζοντα προβλήματα
δίνονται ριζοσπαστικές λύσεις. Εάν
εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε η νέα
πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης
θα δώσει λύσεις στα σημερινά προ-

βλήματα της αδειοδότησης, ελέγχου
και τιτλοποίησης της ανάπτυξης. Η
προτεινόμενη πολιτική έχει δύο κατεξοχήν στόχους. Την απλοποίηση της
πολεοδομικής άδειας και την έκδοση
της άδειας οικοδομής σε λιγότερο
από ένα μήνα για απλές αναπτύξεις
και την βελτίωση του οικοδομικού
ελέγχου στο εργοτάξιο και την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας.
Η προσπάθεια ξεκίνησε με τα απλά.
Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή
που αφορά αδειοδότηση για μέχρι
δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο
ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιέχει

σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά
δεδομένα στοιχεία, τα οποία όμως
ως ιδέες ή προσεγγίσεις, έχουν τεθεί
και συζητούνται εδώ και χρόνια με το
αρμόδιο Υπουργείο. (π.χ η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής η οποία
πριν λίγους μήνες φάνταζε μακρινή
είναι πλέον γεγονός). Όπως κάθε νέα
αρχή, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρίως κατά
τους πρώτους μήνες εφαρμογής της
νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής
και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί
όπου απαιτούνται.

Νοέμβριος 2020

ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 1994 ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Ο

Νέος Πρόεδρος
του ΕΤΕΚ
ο Κωνσταντίνος
Κωνσταντή

ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Κίνδυνος κατάρρευσης
πολλών κτηρίων, αν
Μ
γίνει σεισμός

Συμβουλίου.

Μ

ετά και τον σεισμό
στη Σάμο και στη
Σμύρνη το ΕΤΕΚ
έκανε σχετική παρέμβαση για το
θέμα. Ποια η θέση σας; Θα έχουμε προβλήματα μετά από ένα τέτοιο σεισμό στην Κύπρο
Κοιτάξτε όλα τα κτίρια που ανεγέρθηκαν μετά το 1994 έχουν
αντισεισμικές πρόνοιες. Το 2012
έχουμε υιοθετήσει τους ευρωκώδικες οι οποίοι είναι πανευρωπαϊκά πρότυπα για το σχεδιασμό των
κτιρίων και περιλαμβάνουν πολύ
αυστηρές απαιτήσεις. Το πρόβλημα έγκειται στα παλαιότερα
κτίρια. Ένας αριθμός των κτιρίων
στην Κύπρο έχει ανεγερθεί πριν
την εφαρμογή του κυπριακού
σεισμικού κώδικα του 1994 και τη
θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής
επίβλεψης. Τούτο σε συνδυασμό
με την έλλειψη της κουλτούρας
συντήρησης των οικοδομών θα
αυξάνει τις επικίνδυνες οικοδομές, και θα κάνει συχνότερη την
απροειδοποίητη
κατάρρευση
τους θέτοντας σε κίνδυνο περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Ένας
σεισμός προφανώς θα δοκιμάσει
τη δομοστατική επάρκεια των κτι-

συνέχεια από σελ. 10
να ολοκληρώνονται έργα ή γενικότερα συμβόλαια υπηρεσιών
μηχανικής τα οποία είχαν αρχίσει
πριν την πανδημία. Εξαιρετικής
σημασίας είναι να προσέξουμε ώστε να μην επιβαρυνθεί η
επιδημιολογική κατάσταση τον
χειμώνα που μας έρχεται. Πάγια
θέση μας είναι πως ο τομέας των
ενεργειακών ανακαινίσεων έχει
πολύ μεγάλη και αναξιοποίητη
προοπτική, φτάνει να οργανωθεί
κατάλληλα. Συναφώς, θα πρέπει
να αξιοποιηθεί κατάλληλα και
με ταχύ τρόπο το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΕΣΑΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ με 1,1 δις ευρώ
και 37 % των κονδυλίων του σχεδίου θα πρέπει να στηρίζουν την
πράσινη μετάβαση και τουλάχιστον το 20 % τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε
όμως ότι παρόλα τα προβλήματα που μας έφερε η πανδημία
δημιουργεί και ευκαιρίες. Έχει
δημιουργήσει μια πρώτης τάξης
ευκαιρία και δρα ως καταλύτης
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της οικονομίας μας. Επίσης μας
δίνει την ευκαιρία αναστοχασμού
και επανασχεδιασμού ενός πιο
πράσινου και ορθολογικού μοντέλου ανάπτυξης.
Πώς βλέπετε γενικά το μέλλον του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο;
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Ακίνητα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ετά από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020, στις
επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ο Γενικός Έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα τριάντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα πέντε αιρετά μέλη του Πειθαρχικού

Στο Γενικό Συμβούλιο (θητεία 2020-2023), κατ΄ ειδικότητα μηχανικής επιστήμης και κατ΄ αλφαβητική
σειρά, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι:

Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΩΝ-

(α)

ΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ

Πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου: ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ

(β)

ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΛΟΙΖΙΔΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΙΑ, ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΣ,
ΤΣΟΥΛΟΦΤΑ-ΚΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(γ)

Μηχανολογική μηχανική: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ), ΖΑΒΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΡΑΚΑΝΝΑΣ

(δ)

Ηλεκτρολογική μηχανική: ΜΙΤΑ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΠΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΧΡΙΣ-

(ε)

Ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής: ΖΑΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

(στ)

Χημική μηχανική: ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ - ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΙΟΣ
ΤΟΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ρίων αυτών. Εισήγηση του ΕΤΕΚ
είναι τηρούμενης της αρχής της
αναλογικότητας η θεσμοθέτηση
της τακτικής επιθεώρησης όλων
οικοδομών που δεν είναι μεμονωμένες. Η επιθεώρηση θα αφορά
τον έλεγχο θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και του περίοικου
και θα έχει προληπτικό χαρακτήρα. Αυτό θα δημιουργήσει την
κουλτούρα συντήρησης και θα
μειώσει τους ρυθμούς παραγωγής νέων επικίνδυνων οικοδομών.
Μια ολοκληρωμένη κρατική πολιτική οφείλει να έχει και κίνητρα /

χρηματοδοτικά εργαλεία δομοστατικών αναβαθμίσεων αλλά
και την Πολιτεία να ενεργεί και
ως παράδειγμα. Ένα πρόγραμμα δομοστατικής αναβάθμισης
κοινοτικών ή δημοτικών κτιρίων
θα δώσει το ερέθισμα και στους
πολίτες. Χρειάζεται, επίσης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
Θα πρέπει, επίσης, να μελετηθούν κίνητρα για κατεδαφίσεις
και αρκετά άλλα. Το εγχείρημα
είναι δύσκολο και οφείλει να είναι
μακροχρόνιο. Θα πρέπει όμως να
ξεκινήσουμε από κάπου. Και να
κτίσουμε πάνω σε αυτό.

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΡΙΚΚΟΣ), ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(ζ)

Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας: ΖΩΜΕΝΗ ΖΩΜΕΝΙΑ

(η)

Αγρονομική-τοπογραφική μηχανική: ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(ι)

Πολεοδομία-χωροταξία: ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ

(θ)

Επιμέτρηση και εκτίμηση γης: ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατ΄ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι: ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΑΝΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ, ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ

Με βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλογών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου,
το τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου 2020,

σε συνεδρία του στις 26 Οκτωβρίου 2020 εξέλεξε τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ως εξής:

• Πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αρχιτέκτονας
• Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός

Ο κατασκευαστικός τομέας έχει
μέλλον, φτάνει να αφήσουμε τις
καιροσκοπικές προσεγγίσεις και
να εστιαστούμε στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη και σε
δράσεις οι οποίες να οδηγούν
στη βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου και της ποιότητας του προϊόντος που παράγει.
Επειδή ο τομέας αυτός δεν λειτουργεί στο κενό και παρόλο που
μπορεί εκ πρώτης να φαίνεται ότι
δεν συνδέεται, για να έχει ευοίωνο μέλλον ο κατασκευαστικός
τομέας αλλά και άλλοι παραγωγικοί τομείς, οφείλουμε να έχουμε
ένα φιλικότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, οφείλουμε να
έχουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση,
ποιότητα και συνεπώς την εκ των
ων ουκ άνευ απαραίτητη ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης
και μιας και αναφερόμαστε ειδικά για τον δημόσιο και τον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να
αξιοποιήσουμε τις εναλλακτικές
μεθόδους επίλυσης διαφορών
στα κατασκευαστικά συμβόλαια
του ευρύτερου δημοσίου.
Επί του προκειμένου σημειώνω ότι η Κομισιόν έχει πριν 2
εβδομάδες δημοσιεύσει ένα
έγγραφο πολιτικής με θέμα «A
Renovation Wave for Europe greening our buildings, creating
jobs, improving lives». Το έγγραφο αυτό είναι συνεκτικό,

εμπεριστατωμένο και περιέχει
σειρά προθέσεων πολιτικής που
έχουν στον πυρήνα τους το δομημένο περιβάλλον, την οικονομική ανάκαμψη και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής. Το έγγραφο
αυτό αποτελεί την ναυαρχίδα
της ΕΕ ως απάντηση στην δημοσιονομική κρίση της πανδημίας
COVID-19 και περιλαμβάνει πολιτικές για την ενεργειακή αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση των
κτιρίων μας, τη δομοστατική ενίσχυση τους, την ενθάρρυνση της
πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, του σεβασμού
της αρχιτεκτονικής αξίας και της
αισθητικής των πόλεων μας, την
αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
και τη διαφύλαξη και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το έγγραφο αυτό αποτελεί προάγγελο πολιτικών της Ευρώπης,
ενώ δράσεις συναφείς με το
περιεχόμενο του αναμένεται να
χρηματοδοτηθούν από τον τρέχοντα πολυετή προϋπολογισμό
της ΕΕ, αλλά και από χρήματα
του μηχανισμού ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας. Το ΕΤΕΚ θα επιδιώξει να αναλάβει πρωτοβουλία, για να μετουσιώσει πολιτικές
και δράσεις του εγγράφου αυτού
σε έργα, νομοθετικές ρυθμίσεις,
χρηματοδοτικά εργαλεία κοκ σε
εθνικό επίπεδο. Ο κατασκευαστικός τομέας έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο σε αυτό και ασφαλώς εκεί
είναι το μέλλον του.

• Β΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο, η Ελίζα Βασιλείου, μηχανολόγος μηχανικός

• Γενικός Γραμματέας εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο, ο Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός
• Γενικός Ταμίας εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο, ο Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας

Επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών απαιτείται εκπροσώπηση των τεσσάρων πολυπληθέστε-

ρων κλάδων μηχανικής στη Διοικούσα Επιτροπή και επειδή ο κλάδος της ηλεκτρολογικής μηχανικής δεν

εκπροσωπείται βάση της εκλογής των αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκε πρώτα εκλογή ηλεκτρολόγου
μηχανικού ως μέλους της Διοικούσας. Για τη θέση αυτή εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Θωμάς Μίτα.

Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις μελών της εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής διεκδίκησαν οι Βαρνάβας
Λάμπρου, Ντίνος Νικολαΐδης, Ξένιος Παπασταύρου και Σωκράτης Σωκράτους.

Μετά από διαδικασία εκλογής οι 3 υποψήφιοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγησαν ως μέλη
της Διοικούσας Επιτροπής οι: Βαρνάβας Λάμπρου, Ξένιος Παπασταύρου και Σωκράτης Σωκράτους.

Ως εκ των πιο πάνω η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για την τριετία 2020 – 2023 αποτελείται από
τους εξής:

Κωνσταντίνος Κωνσταντή

Αρχιτέκτονας

Α’ Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Θεδότου

Πολιτικός Μηχανικός

Β’ Αντιπρόεδρος

Ελίζα Βασιλείου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πλάτωνας Στυλιανού

Πολιτικός Μηχανικός

Χρίστος Χριστοδούλου

Αρχιτέκτονας

Βαρνάβας Λάμπρου

Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Μίτα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ξένιος Παπασταύρου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Σωκράτους Σωκράτης

Μηχανικός Πληροφορικής

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας
Γενικός Ταμίας
Μέλη

Ακίνητα

ΑΡΘΡΑ

O

Δύσκολο περιβάλλον για
τα ακίνητα

τομέας των ακινήτων και
των κατασκευών αποτελεί διαχρονικά έναν από
τους σημαντικότερους αιμοδότες του
ΑΕΠ της
χώρας,
κυρίως
σε περιόδους ανάπτυξης.
Μάλιστα,
Του Τάσου Γιασεμίδη*
κάποιος
μπορεί να
ισχυριστεί ότι η πορεία του τομέα
αυτού αποτελεί κριτήριο για την πορεία της οικονομίας, ενώ είναι ένας
τομέας που επηρεάζεται από το εξωτερικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον (ενδεχομένως να μην έπρεπε
να είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά
η ιστορία με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρα χρονίζει).
Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το
2020 η επενδυτική δραστηριότητα
διεθνώς αναμένεται να παρουσιάσει
κάμψη πέραν του 40%, κάτι το οποίο
θα οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε σημαντικά ποσοστά ύφεσης.
Το επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο
έχει δημιουργηθεί μετά την εξάπλωση του κορωνοϊού, ενισχύει τις προκλήσεις για την παγκόσμια και τις
εθνικές οικονομίες.
Η Κύπρος δεν διαθέτει βαριά βιομη-

Ο
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χανία, αν και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης ώστε να υπάρξει
αύξηση των εξαγωγών. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι κύριοι τομείς που τροφοδοτούν το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας να είναι ο
τουρισμός, οι υπηρεσίες, η ναυτιλία
και ο κατασκευαστικός τομέας (σε
ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, το
μεγαλύτερο μέρος τους αφορά πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες
και διαμερίσματα). Ο τομέας της εκπαίδευσης ενισχύεται σταδιακά, ενώ
σε σχέση με άλλες χώρες βρισκόμαστε ακόμη πολύ πίσω σε θέματα
έρευνας και καινοτομίας.
Αναμφίβολα, η πανδημία επιβάρυνε
ακόμη περισσότερο και με ασύμμετρο τρόπο ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και πολιτικό
περιβάλλον. Τα μέτρα ποσοτικής
χαλάρωσης των τραπεζών δεν κατάφεραν να επιτύχουν την οικονομική
ανάπτυξη που αναμενόταν τα προηγούμενα χρόνια, αν και ενισχύθηκαν
για να μπορέσουν οι οικονομίες να
αντέξουν στον αρνητικό αντίκτυπο
του κορωνοϊού.
Η κυπριακή οικονομία το 2020 επανέρχεται σε αρνητικά ποσοστά ανάπτυξης, απόρροια των περιοριστικών μέτρων. Η επιβράδυνση ήταν
αναμενόμενη στις αρχές του έτους,
όμως οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι
διανύουμε μία περίοδο που θα κλείσει με σημαντικά αυξημένο αρνητικό
πρόσημο.

Την ίδια στιγμή, κύριο χαρακτηριστικό
του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος είναι η αβεβαιότητα και, ως εκ
τούτου, οποιεσδήποτε εκτιμήσεις
μπορούν να ανατραπούν προς το
αρνητικό, αν για παράδειγμα υπάρξει
ένα νέο κύμα εξάπλωσης του κορωνοϊού.

μικών, μέσα από τις εισπράξεις του

Ρυθμίσης

Σε περιόδους κρίσης, η παραχώρη-

Ο τομέας των ακινήτων και των κατασκευών αποτελεί έναν από τους
ρυθμιστές της πορείας του ΑΕΠ της
χώρας και η πορεία του είναι συνυφασμένη με την πορεία της ίδιας της
οικονομίας. Μαζί με τον τουρισμό και
τις επαγγελματικές υπηρεσίες, ο συγκεκριμένος τομέας προσφέρει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας αναδιαρθρώθηκε, για κάποιες επιχειρήσεις
του κλάδου ο δανεισμός μειώθηκε,
κάποιες μπήκαν υπό διαχείριση και
έκλεισαν, ενώ σημαντικός είναι ο
αριθμός των νέων και των παραδοσιακών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν. Όμως, παρά την ανάπτυξη του
κλάδου, αυτός παραμένει υπερδανεισμένος, με συγκεκριμένες επιχειρήσεις να βλέπουν σημαντικό μέρος
των εισπράξεών τους να χρησιμοποιείται για αποπληρωμή χρεών.
Η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων
τα τελευταία χρόνια ήταν ένας από
τους λόγους που η οικονομία παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
και ενίσχυσης των δημόσιων οικονο-

φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς
και άλλων φόρων και τελών. Σε αυτό

βοήθησε και το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, αφού ως ένα σημαντικό

κίνητρο συνέβαλε τα μέγιστα στην

κατακόρυφη αύξηση της εξωτερικής
ζήτησης.

ση κινήτρων ενισχύει την οικονομική
δραστηριότητα, κάτι που άλλωστε

βιώσαμε και την προηγούμενη περίοδο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι φορολογικά, πολεοδομικά ή άλλα, όπως το
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων.

Οι προκλήσεις που υπήρχαν και πριν
τον κορωνοϊό παραμένουν, όπως

οι πολιτικές προστατευτισμού και η
λήξη της μεταβατικής περιόδου για
το Brexit, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το αποτέλεσμα της
εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ.

Οι επιδόσεις της κυπριακής οικονομί-

ας τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτες, το ζητούμενο όμως αυτή τη
στιγμή είναι αν, ως εξωγενής οικονομία, έχει τις αντοχές και τη δυνατό-

τητα να απορροφήσει τον οικονομικό
αντίκτυπο της πανδημίας, το χρονικό

διάστημα που θα απαιτηθεί για να
επανέλθει η οικονομία σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης και αν οι «πλη-

γές» που θα αφήσει το 2020 θα απαιτήσουν τη στήριξη από το εξωτερικό.

Οι επενδύσεις και το κυπριακό
επενδυτικό πρόγραμμα

σημαντικότερος
λόγος
που ωθεί επενδυτικές
εταιρείες και διαχειριστές
κεφαλαίων να τοποθετηθούν σε ξένες
αγορές είναι η προσδοκία αποκόμισης
αποδόσεων υψηλότερων αυτών της
εγχώριας αγοράς.
Οι επενδυτικές εταιρείες
και τα επενδυτικά ταμεία
εμφανίζονται
ιδιαίτερα θετικοί έναντι
των
διασυνοριακών
επενδύσεων,
Του Πάνου Δανού*
όπως και οι
ασφαλιστικές
εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
Δυστυχώς, η Κύπρος , αν και αποτελεί μια αναδυόμενη αγορά για τον
κλάδο του real estate, εξακολουθεί
να βρίσκεται εκτός του «ραντάρ» των
μεγάλων θεσμικών ξένων επενδυτών. Σύμφωνα με τον κ. Πάνο Δανό,
διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΑΝΟΣ /
BNPPRE, οι βασικοί λόγοι που αποθαρρύνουν τους ξένους να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο είναι η έλλειψη ρευστότητας και βάθους της
αγοράς. Οι αγοροπωλησίες ακινήτων
σαν ένα οργανωμένο και δομημένο

εναρμόνιση παροχής υπηκοοτήτων
στα πρότυπα της E.E, η απλοποίηση

του φορολογικού και πολεοδομικού

συστήματος και οι πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης για την αξιοποίηση της
περιουσίας του Δημοσίου, μαζί με την

διαφάνεια και την σωστή διαδικασία,
μπορούν να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Άλ-

λωστε, οι Κύπριοι επιχειρηματίες στη

μεγάλη πλειονότητα τους είναι έντιμοι
και διαθέτουν εξωστρέφεια εμπειρία
και τεχνογνωσία. Είναι, οι κατάλληλοι

συνεργάτες των ξένων επενδυτών .

Είναι οι παθογένειες που πρέπει να
διορθωθούν. Καλό πρόσφατο παράδειγμα είναι η επένδυση της Microsoft

στην Ελλάδα, όπως και της Amazon
επενδυτικό προϊόν με την πρέπουσα
διαφάνεια αποτελεί κάτι νέο για τη
χώρα μας.
Τώρα, ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας είναι η δυσφήμιση, και η
επίθεση που δέχεται η Κύπρος στο ότι
έχει να κάνει με τους πολιτικούς και
τους επιχειρηματίες και τη συμπεριφορά τους έναντι υπόπτων δυνητικών
επενδυτών .
O Κυριάκος Κούσιος έχει ανακοινώσει
ότι επισήμως θα τερματιστεί το Πρόγραμμα την 1η Νοεμβρίου του 2020,
στον απόηχο των τελευταίων δημο-

σιεύσεων του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Jazeera.
Η ανακοίνωση σημειώνει τα εξής "To
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών
και Εσωτερικών για κατάργηση του
παρόντος επενδυτικού προγράμματος από 1/11/20. Η πρόταση βασίστηκε στις διαχρονικές αδυναμίες αλλά
και στην καταχρηστική εκμετάλλευση
που έτυχαν οι πρόνοιες του προγράμματος".
Η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί αισθητά στο άμεσο μέλλον. H πολιτική

πριν 4 χρόνια. Αισιοδοξία για τη Κύπρο δίνουν τα έργα που αφορούν το
City of Dreams Mediterenean και η
ψήφος εμπιστοσύνης που δίνει στη

χώρα μας η Invel και με την επένδυση
στο πρώην Hilton νυν Landmark. Η

Κύπρος πρέπει να αποκτήσει ένα καινούργιο brand που να της προσδίδει
επιπλέον κύρος και ελκυστικότητα.

Danos | An alliance member of BNP
Paribas
www.danos-group.com
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Η νέα στρατηγική κίνηση
για την Πολεοδομία
Του Γλαύκου Κωνσταντινίδη*

Α

πό την 1 Οκτωβρίου εφαρμόζεται η νέα πολιτική του Υπουργού Εσωτερικών για ταχύρρυθμη
διαδικασία έκδοσης πολεοδομικών αδειών για
μικρές αναπτύξεις μέχρι δύο κατοικίες. Είναι σίγουρα μια
αναγκαία και στοχευμένη κίνηση.
Οι άδειες θα εκδίδονται σε 10-20 μέρες νοουμένου ότι οι
αιτήσεις θα είναι πλήρεις. Τρία πράγματα είναι βέβαια για
αυτή τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, μετατίθεται αυξημένη
ευθύνη στους μελετητές σε ό,τι αφορά την ποιότητα και
αρτιότητα των σχεδίων για να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις της νέας διαδικασίας. Δεύτερον, θα επιφορτίσει με
αυξημένη πίεση την εργασία των λειτουργών και τεχνικών
των πολεοδομικών Αρχών για τον απαιτούμενο έλεγχο
των σχεδίων, και, τρίτον, θα εξυπηρετηθούν οι απλοί πολίτες που θα έχουν τις άδειες τους γρήγορα.
Η νέα αυτή κίνηση πρέπει να κριθεί ως μια πρωτοβουλία
προς την ορθή κατεύθυνση. Είναι, ωστόσο, μια επιμέρους
παρέμβαση στην πολεοδομική διαδικασία από τη σκοπιά
της πολεοδομίας ως μηχανισμού έκδοσης αδειών. Πολύ
σημαντική πτυχή αλλά όχι η πιο σημαντική. Έχει, δυστυχώς, επικρατήσει η αντίληψη της Πολεοδομίας ως "βιομηχανία" έκδοσης αδειών οικοδομών και ότι το καλύτερο
που έχει να κάνει η πολιτεία είναι να επιταχύνει τις διαδικασίες έκδοσης των αδειών, πότε με τη μηχανογράφηση και
πότε με την απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Εκείνο που προέχει στην Πολεοδομία είναι η αποτελεσματικότητα της ως μέρος της ευρύτερης κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη, ένα θέμα που δεν συζητήθηκε
ποτέ ούτε και απασχόλησε σοβαρά καμιά διακυβέρνηση.
Λέμε ότι εφαρμόστηκε και ασκείται Πολεοδομία στην Κύπρο από το Δεκέμβριο του 1990. Τι σημαίνει όμως αυτό;
Σημαίνει ότι από τότε όλες οι αναπτύξεις γης και χρήσεις
οικοδομών πρέπει να εξασφαλίζουν πολεοδομική άδεια.
Δεν σημαίνει, όμως, ότι έχει ενταχθεί η Πολεοδομία στο
όλο φάσμα της πολιτικής του κράτους για την ανάπτυξη
για καθοδήγηση επιλογών, αποφάσεων και δράσεων σε
ό,τι αφορά στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης και την
κατανομή των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Μια απλή ανάγνωση των τοπικών σχεδίων
επιβεβαιώνει την επικέντρωσή τους στην έκδοση αδειών
χωρίς να αναδεικνύεται το κυρίαρχο θέμα της χωρικής
κατεύθυνσης, που πρέπει να δίνουν τα τοπικά σχέδια
στην ανάπτυξη των πόλεων ως οικονομικές και κοινωνικές
οντότητες και στην εξειδικευμένη αποστολή τους στην
εξέλιξη της ανάπτυξης και της διαχείρισης και προστασίας
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
Η γρήγορη έκδοση αδειών λοιπόν, είναι μια "εδώ και τώρα"
εξυπηρέτηση των αιτητών και έχει την αξία της. Πιο σημαντική είναι η μακροπρόθεσμη και διαχρονική εξυπηρέτηση
του πολίτη στο τι παίρνει από την ανάπτυξη των πόλεων
και από τη βελτίωση της ποιότητας της ανάπτυξης (πρόσβαση σε υπηρεσίες και βασικές υποδομές, δημόσιους
χώρους, προσιτή στέγη, ευκαιρίες άνετης διακίνησης και
ανέσεις κατοίκησης, οφέλη από τον πολιτισμό και την
προστασία των μνημείων μας και των παραδοσιακών οικοδομών κ.ά.).
Η προσφορά της Πολεοδομίας στην κοινωνία δεν εξαντλείται στο πόσο γρήγορά θα εκδίδονται οι άδειες. Οι
υποχρεώσεις της πολιτείας δεν εξαντλούνται με γρήγορα
μέτρα εξυπηρέτησης των αιτητών ως "πελάτες" των υπηρεσιών του συστήματος έκδοσης αδειών, προεκτείνονται
και στη δημιουργία και λειτουργία κουλτούρας πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής για
καλύτερα τοπικά σχέδια. Υπάρχει σωρεία θεμάτων που
χρονίζουν στη λίστα των προτεραιοτήτων της Πολεοδομίας και του Πολεοδομικού Συμβουλίου για προώθηση και
εφαρμογή, όπως, για παράδειγμα, το σχέδιο για τη νήσο,
το τέλος πολεοδομικής αναβάθμισης, ο αστικός αναδασμός, η μεταφορά των αναπτυξιακών δικαιωμάτων. Ανάμεσα στα πλέον επείγοντα για άμεση εξέταση και δράση
είναι οι νομικές πτυχές που διέπουν την έγκριση των τοπικών σχεδίων.
Υπάρχουν τρωτά σημεία που καθιστούν τα τοπικά σχέδια
ευάλωτα σε ευκαιριακές ακυρώσεις όπως έχει επανειλημμένα συμβεί στις περιπτώσεις όλων των τοπικών σχεδίων.
Οι στρατηγικές κινήσεις για την Πολεοδομία πρέπει να συνεχιστούν και να καλύψουν και τα θέματα της ουσίας του
σχεδιασμού και της παράδοσης αποτελέσματος.

*Οικονομολόγος, κοινωνιολόγος και πολεοδόμος
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ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Η μεγαλύτερη πλατεία θα κατασκευαστεί
στον χώρο του παλαιού ΓΣΠ

Α

ΛΛΑΖΕΙ όψη το κέντρο της πρωτεύουσας με την κατασκευή
της μεγαλύτερης πλατείας της πόλης χωρητικότητας 180000
ανθρώπων περίπου στο χώρο του παλαιού ΓΣΠ.
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι πριν το τέλος Νοεμβρίου θα προκηρύξει προσφορές για την ανάπλαση του παλαιού σταδίου της πρωτεύουσας.
Όπως αναφέρεται σχετικά, η ανάπλαση στοχεύει στη δημιουργία αστικής Πλατείας, χώρων πρασίνου και χώρων αναψυχής, καθώς και στην
κατασκευή δύο υπόγειων χώρων στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας 570 θέσεων. Αρχικά, ο σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία δύο
υπόγειων χώρων στάθμευσης χωρητικότητας 1.500 οχημάτων, κάτι το
οποίο συνέτεινε στην εκτόξευση του κόστους (μαζί με τις λοιπές χρήσεις) στα €92 εκατ. Στην πορεία αφαιρέθηκαν έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν και το κόστος μειώθηκε περίπου στα €15
εκατ.
Το πρώτο σχέδιο για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του παλιού
ΓΣΠ εκπονήθηκε το 1986 και φτάσαμε αισίως το 2020 για να προκηρυχθούν οι προσφορές. Ο δήμος είχε εκτιμήσει πως η υλοποίηση του
έργου θα άρχιζε εντός του 2019.
Ο δήμος είχε δεσμευθεί με ανακοίνωση του, ότι θα χρησιμοποιήσει
πόρους από το ειδικό ταμείο εξαγοράς χώρων στάθμευσης ύψους €6
εκατ. (τότε) ενώ δεσμεύτηκε να εξεύρει επιπρόσθετα €3 εκατ. από τα
κίνητρα του σχεδίου περιοχής του κέντρου της Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον δήμο, το κράτος δεσμεύτηκε να διαθέσει το υπόλοιπο ποσό από τον προϋπολογισμό του 2020 ή του 2021, κάτι το οποίο
προφανώς μετατίθεται χρονικά ένεκα και της οικονομικής στενότητας
που δημιουργήθηκε λόγω και της πανδημίας.
Σημειώνεται, ότι οι κάτοικοι της Λευκωσίας κλήθησαν να απαντήσουν,
μέσω δημοψηφίσματος, πώς έβλεπαν τη διαμόρφωση του ΓΣΠ, το οποίο
σήμερα χρησιμοποιείται ως ανοικτός χώρος στάθμευσης.
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Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για
σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο
στη Λευκωσία

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Έμιλυς Γιολίτη, για την προκήρυξη Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μελέτη
και σχεδιασμό του Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας.
Το Δικαστικό Μέγαρο θα είναι συνολικού εμβαδού 27.000 τ.μ., με
τρεις υπόγειους ορόφους συνολικού εμβαδού 17,000 τ.μ. και θα αποτελεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο δικαστικό μέγαρο.

Τα τμήματα που θα στεγάσει

Οι 8.516 κάτοικοι Λευκωσίας που έλαβαν μέρος στο δημοψήφισμα τάχθησαν υπέρ της κατασκευής λίγων κτισμάτων, με παράλληλη δημιουργία ανοικτών χώρων και διευκολύνσεων για τους πεζούς.
Λίγα κτίσματα αξίωσε το 81%, ενώ ποσοστό 70% ετάχθη υπέρ των
ανοικτών χώρων σε σχέση με 22% όπου προέκρινε τους στεγασμένους
χώρους. Εξάλλου, 75% ζήτησε κυρίως διευκόλυνση των πεζών παρά
των αυτοκινήτων.
Αρχικά, έγιναν σκέψεις για δημιουργία καταστημάτων κατά μήκος των
οδών Ευαγόρου και Γρηγόρη Αυξεντίου αλλά ανατράπηκαν από το δημοψήφισμα. Έγιναν, επίσης, σκέψεις για κατασκευή και ξενοδοχείου.
Παρ’ όλον ότι η δημιουργία καταστημάτων είναι ανεπιθύμητη, θεωρήθηκε απαραίτητη η κατασκευή και λειτουργία στο χώρο του ΓΣΠ μιαςδυο καφετεριών αλλά και περιπτέρου, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να
προμηθευτεί αναψυκτικά, χυμούς, εφημερίδες κ.τ.λ. για να περάσει την
ώρα του.
Η μη λειτουργία καταστημάτων είχε να κάνει και με φόβους ότι η λειτουργία τους είναι δυνατό να πλήξει το εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Το κτήριο θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές και ενεργειακές προδιαγραφές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα ανεγερθεί
βόρεια των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και θα στεγάσει τα Τμήματα Αστικό, Ποινικό, Διαχείρισης Περιουσιών και Πρωτογενών Αιτήσεων και τα Δικαστήρια Διοικητικό, Εμπορικό, Οικογενειακό, Στρατιωτικό, Ελέγχου Ενοικιάσεων,
Εργατικών Διαφορών, Γραμματεία Δικαστηρίων, καθώς και Βιβλιοθήκη και Καφετέρια.

Αρχές του 2021 ο διαγωνισμός

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προγραμματίζεται να προκηρυχθεί αρχές του 2021 και η απονομή των βραβείων να γίνει κατά το τέλος του
ίδιου έτους. Θα ακολουθήσει η ετοιμασία των μελετών και η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανέγερση του έργου, με στόχο να γίνει
ανάθεση και να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες το 2023.
«Όπως είναι καλά γνωστό, το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα, το οποίο
ανεγέρθηκε το 1919, είναι ανεπαρκές τόσο ως προς τη δομή, όσο και
ως προς τη λειτουργικότητα», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ
προστίθεται ότι η ανάγκη ανέγερσης Νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λευκωσίας διαγνώστηκε από το 1985.
Σήμερα, με την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, της πρότασης
της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έγινε το πρώτο βήμα
για τη δημιουργία του μεγαλεπήβολου έργου, του Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας.

Ακίνητα
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ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Εξαγγέλλεται το νέο τοπικό σχέδιο Αθηένου

Α

ΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ πολύ σύντομα το νέο
Τοπικό Σχέδιο Αθηένου, μετά την ακύρωση από το δικαστήριο του τοπικού
σχεδίου που είχε εγκριθεί το 2011.
Τους τελευταίους 16 μήνες ο δήμος αλλά και
αριθμός δημοτών που ήθελαν να κτίσουν ή να
προβούν σε άλλου είδους αναπτύξεις αντιμετώπιζαν προβλήματα καθώς όσα τεμάχια δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο, του 2003, ήταν
αδύνατο να αδειοδοτηθούν.
Σημειώνεται ότι η ακύρωση του Τοπικού Σχεδίου του 2011, προήλθε από προσφυγή δημοτών,
η οποία αφορούσε κάποιες πολεοδομικές ζώνες
που προνοούσε. Σημαντικό στοιχείο του νέου Τοπικού Σχεδίου είναι ότι προβλέπει δημιουργία νέας
κτηνοτροφικής ζώνης νοτιανατολικά του δήμου,
σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την κυρίως οικιστική περιοχή. Γεγονός, που σύμφωνα με τον
δήμαρχο Κυριάκο Καρεκλά, ανοίγει το δρόμο για
μετακίνηση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
όσων κτηνοτροφικών υποστατικών βρίσκονται
εκτός της υφιστάμενης κτηνοτροφικής ζώνης,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατά καιρούς
προβλήματα στην οικιστική περιοχή. (Δυσωδία,
υπερχείλιση λυμάτων κ.λπ.).
Μιλώντας ο κ. Καρεκλάς τόνισε ότι από την πρώτη
ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του είχε κάνει
ενέργειες για να προωθηθεί η έγκριση και δημοσίευση αυτής της νέας κτηνοτροφικής ζώνης σε
περιοχή που προβλεπόταν και από το προηγούμενο τοπικό σχέδιο, καθώς δεν επηρέαζε τον οικισμό
της Αθηένου στη νοτιανατολική του ζώνη.
«Έγιναν μελέτες, ο χώρος εγκρίθηκε από την περιβαλλοντική Αρχή και το Πολεοδομικό Συμβούλιο
και ενημερώθηκαν και οι κοινότητες Τρούλλων
και Αβδελλερού, που δεν έφεραν ένσταση», είπε
ακόμη ο κ. Καρεκλάς. Και πρόσθεσε ότι αναμένεται να μετακινηθούν τουλάχιστον δέκα μεγάλες
κτηνοτροφικές μονάδες. Επιτρέποντας ανάπτυξη
του δήμου προς τη νότια κατεύθυνση, καθώς στα
βόρεια είναι οι Τούρκοι.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο κ. Καρεκλάς
τόνισε ότι της επίσημης ανακοίνωσης του νέου
Τοπικού Σχεδίου Αθηένου θα ακολουθήσει τετράμηνη περίοδος υποβολής ενστάσεων, την οποία ο

ίδιος θεωρεί πολύ σημαντική και καλεί τους Αθηενίτες, αφού μελετήσουν το νέο σχέδιο, να μη διστάσουν να υποβάλουν ενστάσεις.
Όπως εξήγησε, «υπάρχουν θέματα τα οποία είναι υπό συζήτηση και θέλαμε να δούμε με την
αναθεώρηση αν θα επιλυθούν. Θα έχουμε τώρα
μπροστά μας 4 μήνες για ενστάσεις και θα τα θέσουμε στο Τμήμα Πολεοδομίας για να συζητηθούν
με το Πολεοδομικό Συμβούλιο και οι δημότες και
ο δήμος μπορούν να κάνουν ενστάσεις». Πολλοί
δημότες, πρόσθεσε, περίμεναν τη δημοσίευση του
νέου σχεδίου, γιατί είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από το ακυρωθέν σχέδιο και πιθανώς η
προσφυγή εναντίον του από συγκεκριμένα άτομα,
να ωφέλησε τελικά τον δήμο.

Ήθελαν να δει τον Ακιντζί

Ερωτηθείς για το θέμα του ανοίγματος του οδοφράγματος Πυροΐου, ο κ. Καρεκλάς επισήμανε ότι
μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις, όπως και όλος
ο λαός έτσι και οι Αθηενίτες, ανησυχούν και αισθάνονται πικραμένοι.
«Υπήρξε από ορισμένους πρόταση να πάμε να

δούμε τον Ακιντζί για να συζητήσουμε και να τον
ενημερώσουμε για το θέμα. Η προσωπική δική μου
θέση είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιες κινήσεις, αλλά τους μόνους που έπρεπε να δούμε είναι
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνησή
μας για να πάρει θέση ότι δεν θα δεχθεί τη διάνοιξη άλλων οδοφραγμάτων, εάν σ’ αυτά δεν περιλαμβάνεται και η δίοδος Πυροΐου όπως και των
Κοκκίνων. Ο Πρόεδρός μας έχει δεχθεί αυτή τη
θέση, έχει πειστεί και το είχε θέσει στον Μουσταφά Ακιντζί ο ίδιος.
Είναι καλύτερα να το θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρά ο δήμαρχος Αθηένου. Αναμέναμε
να είναι θετικές οι εξελίξεις με τις εκλογές στα
κατεχόμενα και να επαναφέρουμε το θέμα προς
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να το ξαναθέσει, γιατί το αίτημά μας είναι δίκαιο. Επειδή οι
κατοχικές Αρχές επιθυμούν διανοίξεις και άλλων
οδοφραγμάτων και εάν η πλευρά μας πει πως δεν
ανοίγουν άλλα οδοφράγματα εάν δεν ανοίξει το
Πυρόι και τα Κόκκινα, κάποια ώρα θα ανοίξουν.
Οπότε η δική μου θέση είναι αυτή και φαίνεται πως
είναι η πιο σωστή υπό το πρίσμα των εξελίξεων»,

είπε επίσης ο κ. Καρεκλάς.

ΠΡοωθούνται τέσσερα έργα

Όσον αφορά τα έργα που είχαν εξαγγελθεί στον
Δήμο Αθηένου, ο δήμαρχος είπε πως αυτή τη στιγμή παρά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλων,
έχουν ήδη εγκριθεί τέσσερα έργα, για τα οποία ο
δήμος ήδη βγήκε σε προσφορές για την εκτέλεσή
τους. Είναι συνολικά ύψους μισού εκατομμυρίου
ευρώ και αφορούν την πλατεία της βρύσης, το
πάρκο με την αλλαγή φωτισμού και αστικού εξοπλισμού και οι προσόψεις δύο οικοδομών που βρίσκονται στον παραδοσιακό πυρήνα της Αθηένου
και ανήκουν στον δήμο.
Έχει επίσης ήδη εγκριθεί η αμφιθεατρική αίθουσα του δήμου η οποία ήταν πάγιο αίτημα και θα
βοηθήσει πάρα πολύ την Αθηένου και ταυτόχρονα
πολύ σύντομα θα ζητηθούν προσφορές για αναπαλαίωση της παλιάς Δημοτικής Αγοράς ώστε να
γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο μέσα στο
κέντρο της Αθηένου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΣ ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
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Ανοδικά κινούνται
οι υποθήκες ακινήτων

Ακίνητα για όλα τα πορτοφόλια

Μ

ΕΤΑ τις πωλήσεις ακινήτων, που
άρχισαν να κινούνται ανοδικά
μετά το lockdown του περασμένου Μάρτη και Απρίλη, κινητικότητα άρχισε να
παρατηρείται και στις υποθήκες ακινήτων.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, αρκετοί είναι οι συμπατριώτες μας που καταφεύγουν
σε δανειοδοτήσεις βάζοντας υποθήκες, καθώς τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το
Κτηματολόγιο δείχνουν ότι μετά τον Απρίλιο η
αγορά ακινήτων πήρε τα πάνω της και τον Σεπτέμβριο η αξία των υποθηκών ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, από
υποθήκες αξίας €271,53 εκατ. αυξήθηκαν σε
€295,53 εκατ. Δύο είναι οι πόλεις, Λευκωσία,
Λεμεσός, που εμφάνισαν μεγάλη κινητικότητα
στις υποθήκες, με οριακές διαφορές μεταξύ
του. Τον Σεπτέμβριο, η αξία των υποθηκών
στη Λευκωσία ήταν €112,48 εκατ., με 535
υποθέσεις και στη Λεμεσό €113,07 εκατ.,
με 484 υποθέσεις. Πέρυσι αντίστοιχα ήταν
€97,46 εκατ. και €90,71 εκατ. Στη Λάρνακα
η αξία των υποθηκών τον Σεπτέμβριο ήταν
€36,73 εκατ., με 278 υποθέσεις και πέρυσι
€52,63 εκατ., με 250 υποθέσεις. Στην Πάφο η
αξία των υποθηκών ήταν €23,35 εκατ., με 194
υποθέσεις, σε σύγκριση με €17,57 εκατ. πέ-

ρυσι, στην επαρχία Αμμοχώστου €9,94 εκατ.
σε σχέση με €13,13 εκατ. πέρυσι και 78 υποθέσεις.
Στο εννιάμηνο του 2020 ο μήνας με τη μεγαλύτερη κινητικότητα ήταν ο Ιούλιος και ο
Αύγουστος. Τον έβδομο μήνα καταγράφηκαν
1.688 υποθήκες αξίας €321,65 εκατ. και τον
όγδοο μήνα 1.093 υποθήκες αξίας €353,19
εκατ. Ο χειρότερος μήνας ήταν ο Απρίλιος,
με την οικονομία να βρίσκεται σε lockdown.
Οι υποθήκες ήταν 357 και η αξία τους €65,40
εκατ. Τον περσινό Απρίλιο, χωρίς το λουκέτο
της οικονομίας, οι υποθέσεις ήταν 1.598 και η
αξία των υποθηκών €259,37 εκατ. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό το τέλος των πολιτογραφήσεων θα επηρεάσει τις υποθήκες ακινήτων και
την αξία τους, κάτι που θα φανεί στα στοιχεία
στο τέλος του χρόνου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου,
αύξηση παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο και οι
πωλήσεις ακινήτων, με τον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων να ανεβαίνει στο ψηλότερο
σημείο από τον Δεκέμβριο του 2019. Οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 14% με τα
πωλητήρια έγγραφα να ανέρχονται στα 786
από 692 τον Σεπτέμβριο του 2019.

Μ

ε τη μερίδα του λέοντος στη Λευκωσία,
προχωρούν οι μαζικές εκποιήσεις. Συγκεκριμένα, μαζικές εκποιήσεις όλων των τύπων
ακινήτων έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλος του χρόνου
και προέρχονται από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και
τράπεζες. Βέβαια, οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις αφορούν
παλιές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με
την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με σχετική έρευνα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην επαρχία Λευκωσίας υπάρχουν
πολλές προγραμματισμένες εκποιήσεις μέχρι τον Νοέμβριο, που αφορούν διαμερίσματα για όλα τα πορτοφόλια.
Συγκεκριμένα, η Gordian εκποιεί διαμέρισμα 191 τ.μ με
καλυμμένες βεράντες 43 τ.μ στην περιοχή Αγίου Αντωνίου εκποιείται σε τιμή €299.000 και διαμέρισμα 75 τ.μ
στην περιοχή Άγιος Αντώνιος με επιφυλασσόμενη τιμή
€55.000. Διαμέρισμα 78 τ., στον δήμο Στροβόλου (Άγιος
Δημήτριος) εκποιείται σε τιμή €150.000 από την ίδια εταιρεία και διαμέρισμα 89 τ.μ βγαίνει στον πλειστηριασμό
στην τιμή των €150.000. Διαμέρισμα 88 τ.μ στην Έγκωμη
(Φωκίδος) θα εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή €65.000
και διαμέρισμα 219 τ.μ στον Στρόβολο (Χρυσελεούσα)
βγαίνει στον πλειστηριασμό με τιμή €90.000. Διαμέρισμα
92 τ.μ στον Άγιο Ανδρέα Λευκωσία (Ναυαρινού) θα εκποιηθεί με τιμή €80.000. Σε πλειστηριασμό βγαίνει και διαμέρισμα 144 τ.μ στην περιοχή Άγιοι Ομολογητές (Λεωφόρος
Κυριάκου Μάτση) με επιφυλασσόμενη τιμή €85.000.
Η Ελληνική Τράπεζα βγάζει σε πλειστηριασμό διαμέρισμα 79 τ.μ που βρίσκεται στο δήμο Γερίου με επιφυλασσόμενη τιμή €86.800. Διαμέρισμα στην περιοχή Άγι-

ος Ομολογητές (Λεωφόρος Κέννεντι) 100 τ.μ με τιμή
εκποίησης €89.200. Στον Στρόβολο (Αγία Μαρίνα) δυο
διαμερίσματα έκτασης 81 τ.μ και 79 τ.μ θα εκποιηθούν
στην τιμή €126.000 και €106.000 αντίστοιχα. Διαμέρισμα
στο Καϊμακλί (Αγίου Ιλαρίωνος) έκτασης 135 τ.μ θα βγει
σε πλειστηριασμό €106.000. Διαμέρισμα στο δήμο Στροβόλου (Χρυσελεούσα) έκτασης 44 τ.μ εκποιείται με τιμή
€31.600.
Η ΚΕΔΙΠΕΣ βγάζει σε πλειστηριασμό διαμερίσματα στον
δήμο Αγλατζιάς (οδός Τριπόλεως). Δύο, εμβαδού 73 τ.μ
το ένα, εκποιούνται με επιφυλασσόμενη τιμή €133.950
και €134.900 αντίστοιχα, διαμέρισμα 171 τ.μ εκποιείται
με τιμή €341.525, διαμέρισμα 106 τ.μ βγαίνει σε πλειστηριασμό με τιμή €214.700, διαμέρισμα 86 τ.μ και 93 τ.μ
εκποιείται στην τιμή €198.075 και €130.625.
Η Τράπεζα Κύπρου θα εκποιήσει διαμέρισμα 46 τ.μ στην
Αγλατζιά (Αθηνάς) με επιφυλασσόμενη τιμή €58.000 και
στο Καϊμακλί διαμέρισμα 122 τ.μ στην τιμή €107.600.
Διαμέρισμα στο δήμο Έγκωμης (Χαράλαμπου Μούσκου) έκτασης 132 τ.μ θα βγει σε πλειστηριασμό με τιμή
€130.400. Διαμέρισμα 86 τ.μ στο δήμο Έγκωμης (Αγίας
Ελένης και Διονυσίου Σολωμού) θα εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή €92.400. Διαμέρισμα 53 τ.μ στο δήμο
Λευκωσίας (Παναγιά) είναι στη διαδικασία πλειστηριασμού με τιμή €59.600.
Η Alpha Bank βγάζει σε πλειστηριασμό διαμέρισμα 186
τ.μ στον δήμο Αγλατζιά (Σοφοκλέους), σε τιμή €146.700.

Ακίνητα

ΘΕΜΑΤΑ

Ε

Νοέμβριος 2020

Έργα που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ
στον Προϋπολογισμό του 2021

ΡΓΑ που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ προνοεί ο προϋπολογισμός του 2021.
Ο σχετικός προϋπολογισμός συνοδεύεται και από ένα πίνακα με τα
μεγαλύτερα, σε αξία, έργα υποδομής.
Πρόκειται για:
1.Ανέγερση Νέου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. 96,390,000
2. Κατασκευή δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. 86,845,000
3. Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου. 83,000,000
4. Κατασκευή τμήματος του δρόμου Ανάγιας - Καλού Χωριού Κλήρου. 72,590,000
5. Κατασκευή του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - ΦΑΣΗ Α΄. 72,286,550
6. Ανέγερση νέου κτηρίου Γενικού Χημείου. 63,000,000
7. Μεταφορά νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού στη μείζονα Λευκωσία
(ΦΑΣΕΙΣ 3+4). 40,500,000
8. Kατασκευή του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Σαϊττά, ΦΑΣΗ Α΄. 31,089,940
9. Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 22,000,000
10. Στέγαση των Επαρχιακών Γραφείων του Ενοποιημένου Τμήματος Φορολογίας στη
Λευκωσία. 19,500,000
11. Βελτίωση αξιοπιστίας του συστήματος παροχής πόσιμου νερού (έργο «Κοκκινόκρεμμος») για το Παραλίμνι, την Αγία Νάπα, τη Δερύνεια και τη Σωτήρα, για ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών - ΦΑΣΗ 3. 18,000,000
12. Κατασκευή οδικού δικτύου βιομηχανικής/ενεργειακής περιοχής στο Βασιλικό.
17,500,000
13. Βελτίωση του παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας, ΦΑΣΗ Γ'. 15,000,000
14. Βελτίωση του δρόμου Σωτήρας – Δερύνειας και αντικατάσταση του αμιάντινου
αγωγού ύδρευσης με αντίστοιχο μεταλλικό. 13,000,000
15. Εφαρμογή του Σχεδίου για την Αειφορική Διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Ακάμα. 12,192,000
16. Δημιουργία μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης για αντιμετώπιση της λειψυδρίας, στην
επαρχία Πάφου. 12,000,000
17. Ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής «Αγίου Λαζάρου» στον Δήμο Λάρνακας.
9,300,000
18. Βελτίωση δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Ακρούντας – Διερώνας - Αρακαπά.
8,202,670
19. Οδικό δίκτυο για το νέο γήπεδο της Λεμεσού. 8,000,000
20. Aνάπλαση και αναβάθμιση της οδού «Τσερίου» στον Δήμο Στροβόλου. 8,000,000
21. Αναδόμηση και αποκατάσταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου στον Δήμο Λευκωσίας.
7,800,000
22. Κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου Γερμασόγειας - ΦΑΣΗ Α΄. 7,100,000
23. Κατασκευαστικά σχέδια του πολεοδομικού έργου για το οδικό δίκτυο «Κάππαρη»
στον Δήμο Παραλιμνίου. 7,000,000
24. Κατασκευή του δρόμου παράκαμψης του πυρήνα και ανακατασκευή και βελτίωση
τμήματος της Λεωφόρου Χαλκάνωρος στο Δήμο Ιδαλίου. 6,600,000
25. Κατασκευή βόρειου παρακαμπτήριου δρόμου Γεροσκήπου - ΦΑΣΗ Α΄. 6,500,000
26. Αναβάθμιση της λεωφόρου εντός του Δήμου Τσερίου. 6,500,000
27. Ανέγερση Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στον Δήμο Παραλιμνίου.
6,000,000

28. Δημιουργία Κυματοθραυστών στην Περιοχή Χλώρακας. 5,900,000
29. Αντικατάσταση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου. 5,415,000
30. Ανέγερση νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Λεμεσού. 5,300,000
31. Αντικατάσταση Β' Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα. 5,250,000
32. Αναβάθμιση Γυμνασίου Παραλιμνίου. 5,200,000
33. Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου «Αποστόλου Λουκά»
και του Αναρρωτηρίου «Ερυθρού Σταυρού» στη Λεμεσό. 5,000,000
34. Κατασκευή του δρόμου που συνδέει το κέντρο της Γεροσκήπου με την τουριστική
περιοχή του δήμου. 5,000,000
35. Αποκατάσταση κτηρίου του παλαιού Ανωτάτου Δικαστηρίου για στέγαση του
Διοικητικού Δικαστηρίου. 4,900,000
36. Αναδόμηση τεσσάρων πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό "Αγίου Μάμα" στον
Δήμο Λακατάμιας - ΦΑΣΗ Β'. 4,800,000
37. Έργα βελτίωσης της λεωφόρου «Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'» στον Δήμο Γεροσκήπου - ΦΑΣΗ Β'. 4,500,000
38. Δημιουργία και Λειτουργία Παγκύπριου Κέντρου Αίματος συμπεριλαμβανομένης
της ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων. 4,500,000
39. Αντισεισμική αναβάθμιση και αντικατάσταση του ΙΖ' Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού
στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών. 4,100,000
40. Ανάπλαση λεωφόρου "Αρχιεπισκόπου Μακαρίου" στην Κάτω Δευτερά και λεωφόρου "Γρηγόρη Αυξεντίου" στην Πάνω Δευτερά. 3,800,000
41. Ανέγερση δύο νέων πολυκατοικιών και έργα βελτίωσης και αναβάθμισης δέκα
πολυκατοικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς «Αποστόλου Λουκά» και «Αποστόλου
Ανδρέα» στον Δήμο Λατσιών. 3,750,000
42. Έργα αναβάθμισης Β' Τεχνικής Σχολής Λεμεσού. 3,700,000
43. Βελτιωτικά έργα στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς. 3,700,000
44. Ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. 3,700,000
45. Αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς. 3,570,000
46. Κατασκευή Α' Δημοτικού Σχολείου «Αγίου Λαζάρου» στον Δήμο Λάρνακας.
3,500,000
47. Έργα αναβάθμισης «Ευριβιάδειου Γυμνασίου» στον Δήμο Λάρνακας. 3,500,000
48. Δημιουργία γραμμικού πάρκου στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή στην Κοκκινοτριμιθιά. 3,500,000
49. Αναβάθμιση Α' και Β' Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς. 3,450,000
50. Βελτίωση της Λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο. 3,400,000
Σημείωση: Τα έργα υποδομής έχουν εξαχθεί από το σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ και παρουσιάζονται τα πενήντα
(50) πρώτα, σύμφωνα με το συνολικό τους κόστος (συμπ. ΦΠΑ) με εξαίρεση έργα τα
οποία ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020, έργα
που παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα στασιμότητας (πχ. λόγω ακύρωσης προσφορών,
κτλ) καθώς και έργα τα οποία υλοποιούνται εξ' ολοκλήρου από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Επίσης δεν έχουν περιληφθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία φαίνονται στο σύνολο τους στο
Παράρτημα 2Γ_Πίνακας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
Για τα έργα του πίνακα περιλαμβάνονται πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 2021 και
ΜΔΠ 2021-2023.

Εκατομμύρια στον Προϋπολογισμό για
βελτιώσεις στους αυτοκινητόδρομους

Α

ΡΚΕΤΑ εκατομμύρια προβλέπονται
στον προϋπολογισμό του 2021 για συντήρηση και βελτιώσεις στους αυτοκινητόδρομους.
Τα κονδύλια που αφορούν εργασίες του τμήματος Δημοσίων Έργων μέσα στο 2021, ξεπερνούν
τα 5 εκ. ευρώ, εκτός από άλλες δαπάνες τρέχουσας συντήρησης.
Συγκεκριμένα, θα αρχίσει η αναβάθμιση του
κόμβου Κόρνου έναντι προκαταρκτικής δαπάνης
€1,3 εκατ. εκ των οποίων οι €600.000 το 2021.
Προς το τέλος του 2021 θα ξεκινήσει και η κατασκευή πρόσβασης προς την περιοχή Νέα Λήδρα από τον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 1,4 χλμ. έναντι προκαταρκτικής δαπάνης
€1 εκατ. εκ των οποίων οι €200.000 εντός του
2021.
Περίπου €1 εκατ. θα κοστίσουν τα ηχοπετάσματα που θα τοποθετηθούν στον αυτοκινητόδρομο
στο ύψος της Αλάμπρας μήκους ενός χλμ.
Ακόμα €400.000 θα δοθούν για έναρξη εργασιών για επιδιόρθωση της γέφυρας Καλαβασού
στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.
Επίσης, €700.000 εκ των οποίων οι €100.000 το
2021, θα κοστίσει η κατασκευή νέας πρόσβασης
από και προς την κοινότητα Πύργου Λεμεσού

Άλλες €250.000 αφορούν έναρξη εργασιών για

βελτίωση τμήματος του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Αμμοχώστου μεταξύ Ορμήδειας και Ξυλοφάγου μήκους 1,5 χλμ.

Σε σχέση με αυτοκινητόδρομους που προγραμ-

ματίζονται – από χρόνια – ο προϋπολογισμός του
2021 προβλέπει κονδύλια για αποσπασματικά

έργα. Συγκεκριμένα €1,4 εκατ. για αναθεώρη-

ση των κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτες
μελετητές για αναβάθμιση του δρόμου Λευκω-

σίας-Παλαιχωρίου, από τον κόμβο Αναγυιών μέχρι την πρόσβαση Καλού Χωριού μήκους 13 χλμ.
παρά τις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ για λόγους
οδικής ασφάλειας.
Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, για το
2021 προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για
κατασκευή πρόσβασης από τον αυτοκινητόδρομο προς τα γήπεδα των ομάδων της Λεμεσού.
Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε €7,5 εκατ.
εκ των οποίων τα €1,2 εκατ. το 2021.
Είναι, επίσης, προγραμματισμένη έναρξη εργασιών για αναβάθμιση του κόμβου Επισκοπής
παρά το ξενοδοχείο Επισκοπιάνα, για λόγους
οδικής ασφάλειας.

Η αναθεώρηση διαλαμβάνει αυτοκινητόδρομο

4 λωρίδων κυκλοφορίας μεταξύ Αναγυιών και
Αγροκηπιάς μήκους 11 χλμ..

Εντός του 2021 τοποθετείται πλέον, λόγω των

καθυστερήσεων, και η έναρξη εργασιών για την
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Ανα-

γυιών και Αγροκηπιάς. Το κόστος του έργου
υπολογίζεται σε €61 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι,

το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον
κόμβο Ανθούπολης μέχρι τον κόμβο Αναγυιών

μήκους 7 χλμ. περιλήφθηκε στο έργο του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.
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Φοιτητικές χορηγίες
με τις πρόσφατες
εκτιμήσεις
Κτηματολογίου

Η

Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα πρόταση νόμου που τροποποιεί τον
νόμο Περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, ώστε η φοιτητική χορηγία που παραχωρείται
στη βάση και της κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας, να
λαμβάνει υπόψη την πιο πρόσφατη εκτίμηση του
Κτηματολογίου και όχι την εκτίμηση του 2013. Η
πρόταση νόμου ψηφίστηκε με 52 ψήφους υπέρ.
Δύο σχετικές προτάσεις νόμου κατατέθηκαν από
τον Πρόεδρο των Οικολόγων Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΔΗΣΥ Νίκο Τορναρίτη. Ωστόσο ο κ. Θεοπέμπτου
απέσυρε τη δική του πρόταση, αφού θεώρησε ότι
το λεκτικό στην πρόταση του κ. Τορναρίτη ήταν
πιο σωστό.
Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι σκοπός της πρότασης νόμου είναι, για σκοπούς παραχώρησης φοιτητικής χορηγίας να λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη εκτίμηση του Κτηματολογίου, αντί οι τιμές
του 2013 που ήταν υπερεκτιμημένες.
Παράλληλα Βουλευτές από όλα τα κόμματα τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει εξορθολογισμός στην
παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, ώστε να
μην αδικούνται συγκεκριμένες ομάδες.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ζήτησε παράλληλα να υπάρξει ορθολογισμός και μια
ενιαία βάση για όλα τα επιδόματα, ενώ επεσήμανε
ότι πολλές φορές λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, κάποιοι αδικούνται.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε
ότι θα πρέπει να αλλάξει το όλο σύστημα ώστε να
βασίζεται στην επιχορήγηση των σπουδών, κατά
τρόπο παρόμοιο με το ΓεΣΥ και ανάλογα με τις
διαφορικές ανάγκες κάθε φοιτητή.
Επίσης ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει εξορθολογισμός της νομοθεσίας που διέπει τη φοιτητική
χορηγία, αλλά και επίσπευση της εξέτασης των
αιτήσεων.
Εκ μέρους του ΔΗΚΟ ο Βουλευτής Πανικος Λεωνίδου ανέφερε ότι θα στηρίξουν την πρόταση,
η οποία ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών μας και ίσως το
εισόδημα θα είναι αυτό που πρέπει να λαμβάνεται
πρωτίστως υπόψη για την φοιτητική χορηγία.
Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε
ότι υπερψηφίζουν την τροπολογία αλλά έκανε έκκληση στην Κυβέρνηση να κοιτάξει περιπτώσεις
που ενδεχομένως αδικούνται όπως πολύτεκνοι,
ώστε να μην μείνει εκτός κάποιος δικαιούχος.
Η Βουλευτής των «Ανεξάρτητων» Άννα Θεολόγου
εξέφρασε την άποψη ότι η φοιτητική χορηγία θα
έπρεπε να στηρίζεται κατεξοχήν στο εισόδημα
της οικογένειας, αφού όπως είπε υπάρχουν οικογένειες που μπορεί να έχουν περιουσίες δεσμευμένες στις τράπεζες και μπορεί να χάνουν το φοιτητικό επίδομα.

Μειωμένες οι τιμές
κατασκευαστικών
υλικών

Μ

ικρή μείωση σημειώθηκε στις τιμές
κατασκευαστικών υλικών τους πρώτους οκτώ μήνες του χρόνου, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η
Στατιστική Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών
Υλικών για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 ανήλθε στις
100,75 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,03% σε σχέση με
τον Αύγουστο 2020.
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, ο
δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 0,61% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ακίνητα

ΑΡΘΡΑ

Κ
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Η προδοσία της κυπριακής οικονομίας

ατά το λεξικό Μπαμπινιώτη, Προδοσία σημαίνει «αθέτηση
των ηθικών δεσμεύσεων για λόγους προσωπικού συμφέροντος, δόλια πρόκληση βλάβης, βλάβη της πατρίδας».
Εμείς θα επικεντρωθούμε εδώ στην Προδοσία της Κυπριακής Οικονομίας λόγω και της πρόσφατης έκθεσης Al Jazeera για τα Κυπριακά
Διαβατήρια. Άνκαι είναι αποδεκτό ότι το
προηγούμενο μας σύστημα για παραχώρηση διαβατηρίων ήταν χαλαρό, ήταν όμως
ένα αναγκαίο μέτρο που βοήθησε στην
ανάκαμψη της οικονομίας (μετά το 2013).
Αυτό που την οδήγησε στο χείλος της
αβύσσου, κυρίως τα αριστερά κόμματα,
πετύχαμε ως οικονομία ψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης μετά το έτος 2013. Τώρα τα
ίδια αυτά κόμματα και άλλοι είναι λαλίστατοι γιατί να μην διατηρήσουμε αυτό το
επενδυτικό σχέδιο. Αντί λοιπόν να σιωπήΤου Αντώνη Λοΐζου*
σουμε για αυτό το ίσως αναγκαίο μέτρο και
αντί να ενωθούμε όλοι μαζί ως μια γροθιά
για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, υπάρχει ένας πλειστηριασμός για το
σχέδιο αυτό, πως θα καταργηθεί, πως θα ανασταλεί και ποιος φταίει. Ψέξαμε τον τρόπο προώθησης για το μέτρο αυτό, από την εποχή
του κ. Χάσικου, ο οποίος μας προειδοποιούσε και αναφερθήκαμε κατ’
επανάληψη στις απαράδεκτες διαφημίσεις στον τοπικό τύπο και ξένα
έντυπα, στην απαράδεκτη διαφήμιση σε κιόσκι στο ξενοδοχείο Χίλτον
(τώρα Landmark), στην εισήγηση μας για επιβολή προστίμου €500.000
ανά πράξη σε developers και άλλους και ψέξαμε τις παρεμβάσεις της
«σοφής» μας Βουλής επί του θέματος, αγνοώντας τα €7 δις. που εισέπραξε η οικονομία της Κύπρου γενικά (όχι μόνο οι developers, αλλά
και οι υπηρεσίες/τεχνίτες/εργολάβοι κλπ.) λαμβάνοντας υπόψη και τις
παρεμφερείς τους επενδύσεις των ξένων αυτών, όταν αυτοί οι αγοραστές επένδυσαν επιπλέον σε ξενοδοχεία και μαρίνες, σε γήπεδα γκολφ
κλπ.
Το μέτρο αυτό των διαβατηρίων, ως Κύπρος, που ασφαλώς χρήζει και
έτυχε διόρθωσης με την έγκριση της Βουλής, έφθασε στο άλλο άκρο
σε τέτοιο βαθμό αυστηρότητας μάλιστα που δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες επί του θέματος.
Με την κατάσταση της οικονομίας τώρα λόγω ιού, χρειαζόμαστε για
ακόμη ένα διάστημα 1½ -2½ χρόνων για να βοηθήσει την οικονομία και
αυτό το μέτρο προς αποπληρωμή των δισεκατομμυρίων που μας παραχώρησε η Ευρώπη, τα γενναιόδωρα εισοδήματα σχεδόν για όλους,
για να μπούμε και πάλι σε ένα νέο δρόμο ανάκαμψης, μια και που ο
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τουρισμός αργεί να ανακάμψει (όχι γρηγορότερα από το έτος 2022
υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις).
Το μέτρο των διαβατηρίων είχε υιοθετηθεί αρχικά από την Κυβέρνηση
Τάσου Παπαδόπουλλου (2007), υιοθετήθηκε μετά, με ψυχρή καρδιά
ομολογουμένως, από την Κυβέρνηση Χριστόφια και με πλήρη εξέλιξη
από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη.
Το σχέδιο αυτό εξελίχθηκε πρόσφατα σε ένα σχέδιο επιχορήγησης για
τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και πιο πρόσφατα για επενδύσεις στην Καινοτομία, ενώ οικοδομικά έργα που σχετίζονται με τις
Μαρίνες, γήπεδα γκολφ, πύργοι κλπ δεν θα έχουν σοβαρή ελπίδα προσέλκυσης αγοραστών/επενδυτών βάσει του νέου μέτρου των διαβατηρίων (η δυσφήμιση της Κύπρου επιπλέον). Η προσέλκυση ξένων επενδυτών είχε επιχειρηθεί και από την Κυβέρνηση Χριστόφια όταν ο ίδιος
ο πρόεδρος επισκέφθηκε το Κατάρ για το λεγόμενο φιλέτο Χίλτον, τον
Αρμένιο/Αμερικάνο επενδυτή και τόσους άλλους που η εκάστοτε κυβέρνηση επιδίωκε να προσελκύσει (και καλώς έκαναν).
Τώρα έχουμε λοιπόν και τους ανταποκριτές του Al Jazeera που βασικά
μας είπαν ότι από τα 5.000 Κυπριακά διαβατήρια που παραχώρησε η
Δημοκρατία περίπου 30-50 άτομα είναι απατεώνες, έστω και εάν ορισμένοι από αυτούς είχαν και την έγκριση λόγω προηγούμενου χαλαρού
σχεδίου. Δεν γνωρίζουμε αριθμούς για άλλες ανταγωνιστικές χώρες
της Ε.Ε. με τέτοια σχέδια, αλλά ασφαλώς σε μεγαλύτερους αριθμούς
αυτοί οι ξένοι επενδυτές (ανεξαρτήτου ποιότητας) καταλήγουν κυρίως
στην Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία κλπ.
Γιατί λοιπόν το κανάλι αυτό να επικεντρωθεί μόνο στην Κύπρο χωρίς να
αναφέρει στα πιο πάνω και άλλες χώρες; Διότι εδώ στην Κύπρο υπάρχουν Προδότες της οικονομίας που χωρίς καμία σκέψη παραχώρησαν
1.400 απόρρητα έγγραφα στο κανάλι αυτό προς ίδιο συμφέρον (θυμάστε την δημοσιοποίηση των πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου επί
εποχής Χριστόφια που με κάποιο κόλπο σημειώματος των πρακτικών
ανακάλυψε τότε ότι η διαρροή προερχόταν από συμμετέχοντες στο
Εθνικό Συμβούλιο, υποδεικνύοντας τους Οικολόγους).
Κατ’ εμάς σε αυτήν την περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαρροή
αυτή/προδοσία, προήλθε από την Βουλή (η οποία και δεν το διέψευσε
πλήρως) μια και που η ποιότητα της Βουλής μας δεν είναι και ότι το
καλύτερο για μια Δημοκρατία. Όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενο
μας άρθρο, η Βουλή μας αποτελείται από μίγμα ανθρώπων (ανεξάρτητα πολιτικού κόμματος), προερχόμενοι από ραλίστες, κυνηγούς αμπελοπουλιών, ηθοποιούς του Κυπριώτικου σκετς κλπ. Ίσως να θυμάστε
τον λεγόμενο βουλευτή (Λάρνακας) Πουαρώ, (Γάλλο ντετέκτιβ της
τηλεόρασης), που είχε πληροφόρηση από τον υπόκοσμο της Λάρνακας, άλλος (τώρα) που είναι/ήταν εναντίον του ΓΕΣΥ, τα ταξίδια στο

εξωτερικό με πολυάριθμους καλεσμένους (ίδε Αυστραλία), τα ρολόγια
δώρα, την/τον βουλευτή για ΜΕΔ σε συνεργασία με οφειλέτες, ενώ
πολεμάται και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την χρήση της Αγγλικής
γλώσσας και τόσα άλλα.
Άνκαι δεν έχουμε ιδιαίτερες ελπίδες, ευελπιστούμε ότι η Αστυνομία
Κύπρου θα φθάσει στην πηγή αυτών των αποκαλύψεων/προδοσίας της
οικονομίας (ίδε αναμενόμενες παρεμβάσεις από τους βουλευτές και
κόμματα, ενώ ως ένδειξη είναι και η λίστα Γιωρκάτζη για τα ΜΕΔ των
Π.Ε.Π.).
Είναι δεδομένο ότι η Κυπριακή οικονομία είναι ευάλωτη, όχι μόνο για
πολιτικούς σκοπούς, αλλά και λόγω έλλειψης λογικής (ίδε και τον πρώην πρόεδρο Κληρίδη για το φυσικό αέριο που τώρα βγήκε μεν ορθός
και με την Ελλάδα να βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ενδεχόμενης σύρραξης με την Τουρκία).
Ας έλθουμε τώρα και στα Μ.Ε.Δ. για πολιτικά άτομα και την απαράδεκτη δήλωση κ. Συλλούρη ότι περίπου «δεν τον αφορά». Είδαμε και
στην τηλεόραση την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών επί του θέματος Al Jazeera με φόντο την εικόνα της Παναγίας. Προς τί; Eίμαστε
ένα κράτος τύπου Ιράν ή Χεζμπολάχ; Τι σχέση έχει η Παναγία στο
θέμα; ΄Ιδε προσπάθεια του ίδιου να εμπλέξει το θέμα των διαβατηρίων
με πολιτικά κριτήρια, όπου ο τελευταίος μας εξήγησε με κάποια ακατανόητη δική του λογική την όλη κατάσταση.
Τώρα μπήκε και στο παιγνίδι και ο Γενικός Ελεγκτής (μήπως και μείνει
πίσω). Προσέξαμε επίσης την τελευταία τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ
γνωστού δικηγόρου και της CIPA, όπου ο τελευταίος μας απογοήτευσε
πλήρως, άνκαι ο δικηγόρος δεν τον άφησε να μιλήσει. Μας εξήγησε
ο δικηγόρος ότι πρέπει η οικονομία της Κύπρου να στραφεί προς την
γεωργία, μεταποίηση κλπ, δεδομένα που υπήρχαν την περίοδο 19701980 και τώρα είναι αδύνατη η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας για
τέτοια θέματα (ίδε εξαγωγές στην Ολλανδία λουλούδια, τώρα εισαγωγές, επενδύσεις σε σαλιγκάρια, μανιτάρια, ορτύκια κλπ, είδη ένδυσης
και υπόδησης, εξαγωγές προς Λιβύη (που ακόμη μας χρωστά), πρόβλημα μα το χαλλούμι κλπ κλπ.
Αντί λοιπόν να σιωπήσουμε κάναμε ως πολιτεία την δουλειά του Al
Jazeera, ξεχνώντας ότι η ανεργία του 19% (έτος 2013) μειώθηκε
(έτος 2019) στο 6%.
Ποιος αγαπά την Κύπρο αγαπητοί μας αναγνώστες στο τέλος;

Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων,
Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης

Παραμένει έντονο το ενδιαφέρον
για οικιστικά ακίνητα

ίναι αναντίλεκτο γεγονός και αποδεδειγμένο διαχρονικά,
πως ο τομέας των ακινήτων αποτελεί σημαντικό πυλώνα της
πραγματικής κυπριακής οικονομίας. Το εκτόπισμα του είναι
τέτοιο ώστε αρκετές φορές η πορεία του επηρεάζει και την οικονομία
στο σύνολο της. Εν μέσω μίας πρωτόγνωρης κατάστασης λοιπόν, την
οποία δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, η αντίδραση του τομέα αποτελεί καθοριστική πτυχή της προσπάθειας ανάκαμψης που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μία πρώτη θετική ένδειξη για τα αντανακλαστικά του τομέα των ακινήτων ήρθε τον Σεπτέμβριο. Ήταν ο πρώτος μήνας του 2020
κατά τον οποίο τα πωλητήρια έγγραφα που
κατατέθηκαν στα κτηματολογικά γραφεία
ήταν περισσότερα από τον αντίστοιχο περσινό
Του Κώστα Ζένιου*
μήνα. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε άνοδος 14%
η οποία προφανώς δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την πτώση
που υπήρξε τους προηγούμενους μήνες. Αξίζει απλώς να αναφέρουμε
πως τον Απρίλιο και τον Μάιο, υπήρξε μείωση 80% και 71% αντίστοιχα
σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2019 (σημειώνουμε ότι Απρίλιος και
Μάιος του 2019 αποτέλεσαν ιδιάζουσα περίπτωση καθώς κατατέθηκαν πολλά πωλητήρια έγγραφα από αλλοδαπούς προτού αλλάξουν τα
κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος πολιτογράφησης
επενδυτών). Η άνοδος του Σεπτεμβρίου λοιπόν, αποτελεί μία θετική ένδειξη παρόλο που για ολόκληρη την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου,
η μείωση ανέρχεται στο 30%. Προφανώς μεγάλο μέρος της μείωσης
προκύπτει από την περιορισμένη ικανότητα των ξένων αγοραστών να
έρθουν στην Κύπρο και να προχωρήσουν με αγορά ακινήτου. Πρόκειται
για μία πολύ σημαντική αγορά αφού οι πράξεις με αγοραστές αλλοδαπούς τα τελευταία χρόνια αναλογούσαν σε περίπου 45% του συνόλου
από πλευράς όγκου και ακόμα περισσότερο από πλευράς αξίας, αφού,
συνήθως επιλέγουν να αποκτήσουν ακριβότερα ακίνητα απ’ ότι οι ντόπιοι.

Υπάρχουν όμως κι άλλες θετικές ενδείξεις μέσα στην πρωτόγνωρη
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μία από τις σημαντικότερες, είναι
το γεγονός πως το ενδιαφέρον των ντόπιων για οικιστικά ακίνητα, διαμερίσματα, οικίες και οικιστικά οικόπεδα, κατά σειρά προτεραιότητας,
εξακολουθεί να είναι έντονο. Εκτιμούμε πως η συγκεκριμένη τάση θα
μετουσιωθεί σε ακόμα περισσότερες πράξεις το επόμενο διάστημα,
εφόσον βέβαια δεν προκύψουν σημαντικές αρνητικές εξελίξεις όσον
αφορά τα υγειονομικά δεδομένα, με ότι αυτές μπορεί να συνεπάγονται.
Όσον αφορά τους ξένους αγοραστές ακινήτων, από την στιγμή που
υφίστανται περιορισμοί στα ταξίδια και επικρατεί γενικότερη ανασφάλεια διεθνώς, είναι αναμενόμενο να παρατηρείται σημαντική πτώση και
των πράξεων. Ωστόσο, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν
ενδείξεις για ανάκαμψη. Καταγράφεται, για παράδειγμα, αυξημένη
ζήτηση για εξοχικές, πιο απομονωμένες, κατοικίες η οποία εκτιμούμε
πως με τη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης θα μετουσιωθεί σε
πράξεις αγοράς. Μπορεί η τεχνολογία να έχει εισέλθει για τα καλά και
στον τομέα των ακινήτων, ωστόσο, είναι ακόμα νωρίς για να υλοποιούνται εξ αποστάσεως συμφωνίες και κυρίως χωρίς ο αγοραστής να

έχει δει προηγουμένως το ακίνητο με τα ίδια του τα μάτια. Η αιφνίδια
κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος προφανώς και
θα επηρεάσει την αγορά οικιστικών ακινήτων πολυτελείας ειδικά στις
επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.
Πιο δύσκολο φαντάζει αυτήν την στιγμή να γίνουν οι οποιεσδήποτε προβλέψεις σε σχέση με εμπορικά ακίνητα όλων των τύπων. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα και αναπτύξεις, είναι ιδιαίτερα
αβέβαιες λόγω των γενικότερων επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό διεθνώς. Ο τουριστικός τομέας έχει επηρεαστεί περισσότερο απ’
όλους από την πανδημία και γι’ αυτό είναι και ο πλέον απρόβλεπτος για
να γίνουν οι όποιες εκτιμήσεις για την πορεία του.
Όσον αφορά στους γραφειακούς χώρους και αναπτύξεις, εκτιμούμε
πως η πανδημία έχει επιφέρει τεράστια διαταραχή, η οποία κάθε άλλο
παρά προσωρινή θα είναι. Η εξ αποστάσεως εργασία, τα ευέλικτα
ωράρια, η εργασία λιγότερες μέρες τη βδομάδα είναι τάσεις που δοκιμάστηκαν έντονα την περίοδο της πανδημίας και πέτυχαν σε μεγάλο
βαθμό. Πρόκειται για τάση που θα συνεχιστεί και μετά την πανδημία
αφού οι οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί είναι ιδιαίτερα επωφελείς
για τις επιχειρήσεις ενώ την ίδια ώρα πρόκειται για λύσεις τις οποίες
αποδέχονται, και στην πλειοψηφία τους προτιμούν, και οι εργαζόμενοι.
Αναντίλεκτα λοιπόν, το μέλλον των γραφειακών αναπτύξεων θα είναι
διαφορετικό και ενδεχομένως η ζήτηση να είναι πιο περιορισμένη.
Την ίδια ώρα, θετικά ενδεχομένως να επηρεαστούν τα βιομηχανικά
ακίνητα και αναπτύξεις λόγω της ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου
το οποίο απαιτεί επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους και νέες υποδομές.
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιδεινωθούν δραματικά τους επόμενους μήνες, εκτιμούμε
πως ο τομέας θα εισέλθει σε μία περίοδο σταδιακής ανάκαμψης ώστε
το 2022 ο όγκος πωλήσεων να επανέλθει σε επίπεδα 2019. Σ’ αυτήν
την προσπάθεια θετικά θα συμβάλουν ενέργειες που κάνει το Τμήμα
Κτηματολογίου για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και υπηρεσιών του.

*Διευθυντής, Delfi Partners & Company
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Η Πανδημία ως συντελεστής και επιταχυντής
εξελίξεων στην Κτηματαγορά
Σ

την Κύπρο επικρατεί Νομισματική και Πολιτική Ασφάλεια, όχι όμως Περιφερειακή και
Πραγματική Ασφάλεια (τουρκική κατοχή και
προκλητικότητα). Χρειάζεται να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα μας και να θωρακιστούμε απέναντι στους
κινδύνους.
Το 1974, λόγω της εισβολής,
η Κύπρος είχε το πρώτο μεγάλο κύμα brain drain και με
την κρίση του 2013, το δεύτερο. Η διαδικτυακή εργασία,
όπως εξελίσσεται, μπορεί να
επιτρέψει σε όσους Κύπριους
έφυγαν, να ‘επιστρέψουν‘ στη
Κύπρο, επαγγελματικά ή και
Του Πάνου Δανού*
να ασχοληθούν επαγγελματικά στο εξωτερικό, χωρίς να φύγουν από τη Κύπρο. Η
ψηφιοποίηση πρέπει να προχωρήσει.
Το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων καταργήθηκε.
Δεν είναι σωστό να συζητάμε τώρα για επανεργοποίηση
του και λόγω της Πανδημίας. Χρειαζόμαστε ένα ελκυστικό Πρόγραμμα, όχι όμως το ίδιο που είχαμε, λόγω Πανδημίας, αλλά και ευρωπαϊκής κατακραυγής - και μετά τις
πρόσφατες αποκαλύψεις. Το ΚΕΠ, έστω και με παραλλαγές, είναι πλέον προσπάθεια να πουλήσεις ομπρέλα
το καλοκαίρι.
Η κρίση έφερε νέες ευκαιρίες. Πρέπει η Κύπρος να
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Η τηλεργασία, η ποιότητα των σύγχρονων - τεχνολογικά - ακινήτων πχ data
centres, τα NPLs, τα ακίνητα logistics, το e shopping
και η υγεία είναι πλέον επενδυτικά προϊόντα, αλλά και
ανταγωνιστικά εργαλεία της κάθε οικονομίας. Οι φυσικοί
επαγγελματικοί, τουριστικοί και εμπορικοί χώροι πρέπει
να αναβαθμιστούν και μεταλλαχθούν για να αντέξουν
την κρίση.
Άλλωστε, τα ακίνητα, είναι η κορωνίδα των επενδύσεων. Είναι ανθεκτικά, μακροπρόθεσμα. Τώρα είναι ευνοϊκή η συγκυρία για αγορές, αφού το 2019 η Κύπρος είχε

αριθμό ρεκόρ τουριστικών αφίξεων - που αναμένεται να
επαναληφθεί το 2023, το εμβόλιο πιθανότητα να είναι
έτοιμο το 2021, το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης διαθέτει χρήματα σε παραγωγικές διαδικασίες και τομείς και
τέλος, οι μεγάλες αναπλάσεις + υποδομές + αναπτυξιακά έργα που συντελούνται Παγκύπρια, προσθέτουν
σημαντικά στην αναβάθμιση και της οικονομίας συμπεριλαμβανομένης και της Κτηματαγοράς.
Είναι ευκαιρία, να αξιοποιηθεί και η δημόσια ακίνητη περιουσία.
Όμως, η Κύπρος, πάσχει λόγω μεγέθους και έλλειψη βάθους στην Αγορά Ακινήτων. Οτιδήποτε ‘μεγαλώνει‘ την
Αγορά, όπως πχ, το Καζίνο resort, η Μαρίνα της Αγίας
Νάπας και το Λιμάνι + Μαρίνα Λάρνακας, βοηθά και την
Κτηματαγορά.
Πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση από τις Τράπεζες για
χρηματοδότηση και από τις Κρατικές υπηρεσίες για
ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Η Κύπρος ακόμα,
πρέπει να προάγει καινοτομία, δημιουργία, πρωτοπορία,
ποιότητα, αρχιτεκτονική φιλοσοφία, σωστό νομικό πλαίσιο, ιστορία και πολιτισμό. Πρέπει το brand Κύπρος να
σημαίνει και ποιότητα και εξωστρέφεια και διαφάνεια.
Οι πόλεις της Κύπρου πρέπει να έχουν το δικαίωμα, τη
διάθεση αλλά και την δυνατότητα να ορίζουν μόνες τους
το χαρακτήρα τον οποίο η κάθε μια επιθυμεί. Πρέπει να
μπορεί να προσελκύει επενδύσεις και να έχει την πολεοδομία που η ίδια θέλει. Η πανδημία δεν πρέπει να σταματήσει την ανάπλαση, την ανάπτυξη και την καθαριότητα,
ούτε το ‘ταλέντο‘ και την φυσιογνωμία της κάθε πόλης.
Τα αυτοκίνητα έχουν κατακλύσει τις κυπριακές πόλεις,
οι δημόσιοι χώροι μειώνονται και οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν νέες εμπειρίες και δεν συναντούν σωστά μελετημένες μακροχρόνιες ανάγκες. Οι Αρχιτέκτονες, οι
Πολεοδόμοι και οι Επιχειρηματίες πρέπει να έχουν μια
ειλικρινή και παραγωγική συνεργασία με την Διοίκηση.
Ένα πλέγμα κινήτρων για ανάπτυξη και πωλήσεις ακινήτων, όπως φοροελαφρύνσεις και γρήγορες διαδικασίες,
μπορούν να ωθήσουν τις επενδύσεις στα ακίνητα. Χρει-

αζόμαστε ένα ντόμινο θετικών μέτρων και εξελίξεων για
να ανακτήσει η Κύπρος την ελκυστικότητα και αξιοπιστία
της ως επενδυτικός προορισμός.

Τα Οικιστικά ακίνητα πλέον, σαφώς, πρέπει να
έχουν ενεργειακό

χαρακτήρα, να είναι μεγαλύτερα, αφού πλέον είναι
εκτός από σπίτι και γραφείο και γυμναστήριο και κάποτε,
και σχολείο. Πρέπει να είναι μοντέρνα, με τεχνολογία για
εποικοινωνία, διασκέδαση και διαδραστικές ενέργειες.
Χρειάζεται ένας σύγχρονος Οικολογικός σχεδιασμός και
αντικατάσταση των υφιστάμενων κτηρίων - κελύφών, για
βιώσιμη και εωφόρο κατάσταση. Αφορά και την υγεία
μας. Πρέπει να υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη. Ο COVID
19 είναι ένα καμπανάκι ότι χρειαζόμαστε όλοι να κάνουμε πολλά για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή και η
καταστροφή του πλανήτη. Η Κύπρος πρέπει να πρωτοστατήσει.
Ολοι κατοικούμε σε μια οικία. Η νέα γενιά θέλει κάτι διαφορετικό. Δεν αγοράζουν ( αναγκαστικά ). Θέλουν ένα
σύγχρονο σπίτι, ενώ η συγκατοίκηση δεν αποκλείετε. Ζητούν να έχουν ευελιξία στο που θα διαμένουν και λαμβάνουν πολύ υπόψη το κόστος/τιμή.
Με την πανδημία το φαινόμενο Airbnb, μειώθηκε σε
πληρότητα και τιμές, ενώ ένα 40 % περίπου των ακινήτων αποσύρθηκαν από τις σχετικές πλατφόρμες. Είναι
ένα φαινόμενο το οποίο ίσως να μην επανέλθει, μετά την
πανδημία.
Η εφοδιαστική αλυσίδα κέρδισε μεγάλο μερίδιο της
αγοράς λόγω του COVID 19. Η ψηφιοποίηση και το e
commerce άλλαξαν άρδην το εμπόριο. Μπορεί η κυπριακή κυβέρνηση να διαμορφώσει έτσι το ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε η Κύπρος να γίνει ένας διεθνής παίχτης.
Τα παραδοσιακά Γραφεία θα μειωθούν ως προϊόν. Θα
υπάρξουν 4 κατηγορίες:
• Κεντρικά Γραφεία με μικρότερο μέγεθος για λόγους
εκπαίδευσης

• Event spaces για συναντήσεις για σκοπούς γνωριμίας
και εταιρικής κουλτούρας
• Περιφερειακά Κέντρα κοντά στις περιοχές κατοικίας
των εργαζόμενων
• Αυξημένο ποσοστό των όσων εργάζονται από το σπίτι
Στο Εμπόριο, τα καταστήματα θα ενσωματώσουν ευκολίες πληρωμές, καταναλωτικά δάνεια και άλλες υπηρεσίες για να προσελκύουν επισκέπτες. Το e shopping θα
εξελιχθεί γρήγορα και δυναμικά σε ηλικίες κυρίως 14-20
ετών, ενώ τα καταστήματα θα συνεχίσουν να ελκύουν
κυρίως όσους είναι 45-55 ετών. Φέτος, το 1ο 9μηνο,
υπήρξε μείωση στην κατανάλωση περίπου 30%, σε σύγκριση με το 2019. Παρόμοια η εικόνα σε εμπορικούς
δρόμους και εμπορικά κέντρα. Τα εμπορικά πάρκα
φαίνεται να κερδίζουν έδαφος ως προορισμός. Στις ‘
τουριστικές ‘περιοχές, η κατανάλωση μειώθηκε ακόμα
και στο 55 %.
Είναι ζωτικής σημασίας μισθωτές και εκμισθωτές να
συμφωνήσουν σε μια πετυχημένη εμπορική σχέση, μέσα
στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων και να υπάρχει ευελιξία πχ μια κοινά αποδεχτή φόρμουλα - ελάχιστο
ενοίκιο + ποσοστό επι του τζίρου.
Η Κύπρος είναι ένας ζωντανός Οργανισμός και πρέπει
να είναι η προτεραιότητα όλων μας. Ότι γίνεται πρέπει
να είναι προϊόν διαλόγου, συναινέσεων και συμβιβασμών
για το καλό όλων. Πρέπει να εξεταστούν τα δημογραφικά, και οι οποίες πληροφορίες και έρευνες να δίνουν
συμπεράσματα, ικανά να κατευθύνουν έργα, τρόπο και
ρυθμό ανάπτυξης και να τηρούνται πλαίσια και κανόνες.
Οσον αφορά τις εκτιμήσεις ακινήτων και την κατάσταση
της κτηματαγοράς, η πανδημία δεν πρέπει να αποτελεί
άλλοθι και δικαιολογία για αποφυγή ευθύνης (disclaimer)
και αποτελεσμάτων. Αντιθέτως, η κάθε εκτίμηση, υβριδικά θα πρέπει να αναφέρει τα δεδομένα (disclosure) και
αναλυτικά να παρουσιάζει τα συμπεράσματα.

Πάνος Δανός BSc FRICS CEnv VRS IPF
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Άρνηση ηλεκτροδότησης οικοδομής

εγκατάσταση ηλεκτρικής γραμμής με
σκοπό την ηλεκτροδότηση οικοδομής, η
οποία μπορεί να χρησιμοποιείται και ως
οικία ή για άλλο σκοπό, απαιτεί την υποβολή αίτησης
από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη προς την Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία στα πλαίσια εξέτασης
της αίτησης ετοιμάζει σχέδιο και τεχνοοικονομική
μελέτη. Εάν διαπιστωθεί
ότι η εγκατάσταση της
γραμμής επηρεάζει γειτονικά τεμάχια αποστέλλει σχετικές ειδοποιήσεις
προς τους ιδιοκτήτες και
τους ενημερώνει, καλώντας τους όπως δώσουν
τη συγκατάθεση τους. Ο
κάθε ιδιοκτήτης μπορεί
γραπτώς ή προφορικά
Του Γιώργου Κουκούνη* με επίσκεψη στην Αρχή
να αρνηθεί να δώσει τη
συγκατάθεση του για διέλευση της προτιθέμενης ηλεκτρικής γραμμής μέσω
του τεμαχίου του ή εάν δεν ανταποκριθεί εντός της
καθοριζόμενης προθεσμίας θεωρείται ότι δίδει τη
συγκατάθεση του.
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος
επηρεαζόμενου τεμαχίου αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση του ή θέτει όρους που η ΑΗΚ δεν τους
αποδέχεται, ο Έπαρχος, αφού προηγουμένως δια-

“Ο ιδιοκτήτης παράνομης οικοδομής δεν έχει έννομο
συμφέρον, άξιο προστασίας”
βουλευθεί με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης,
μπορεί να δώσει τη συγκατάθεση του με ή χωρίς
όρους ή να αρνηθεί. Εάν υπάρξει άρνηση, η ΑΗΚ
ενημερώνει τον αιτητή που αποτάθηκε και ζήτησε
την εγκατάσταση της ηλεκτρικής γραμμής για ηλεκτροδότηση, πληροφορώντας τον για τους λόγους
άρνησης που ενδέχεται να οφείλονται σε διαπίστωση ότι η οικοδομή της οικίας είναι παράνομη δεδομένου ότι δεν έχει οποιαδήποτε άδεια.
Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ο ιδιοκτήτης – αιτητής έχει έννομο συμφέρον, εάν υπάρχει εκτελεστή
διοικητική πράξη και εναντίον ποιου θα προσφύγει,
εναντίον της ΑΗΚ ή του Έπαρχου. Απάντηση στα
ερωτήματα δίδει ο Δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου κ. Γ. Σεραφείμ στην απόφαση που εξέδωσε
στην υπόθεση Αρ.5740/13, ημερ.9.6.2020, σε προσφυγή ιδιοκτήτη, τα γεγονότα της οποίας ήταν ως
ανωτέρω. Όπως αναφέρει, ο Έπαρχος διαπίστωσε
ότι εντός του επίδικου τεμαχίου που ζητείτο η παροχή ηλεκτροδότησης βρίσκονταν παράνομες οικοδομές, περίφραξη, λυόμενο σπιτάκι και όχι κατοικία,
καθώς επίσης έλαβαν χώρα και μεγάλης κλίμακας
παράνομες χωματουργικές εργασίες και ενημέρωσε την ΑΗΚ ότι δεν μπορούσε να παραχωρήσει τη
ζητούμενη συγκατάθεση, ως επίσης και ότι προχώ-

ρησε στη λήψη μέτρων για αποκατάσταση των παρανομιών. Η ΑΗΚ με επιστολή της ενημέρωσε τον
ιδιοκτήτη ότι η αίτηση του δεν μπορούσε να προωθηθεί περαιτέρω, καθότι ο Έπαρχος με σχετική επιστολή του δεν μπορούσε να δώσει τη συγκατάθεση
του για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Ο ιδιοκτήτης αρχικά καταχώρησε την προσφυγή εναντίον
της ΑΗΚ και πολύ αργότερα, εκπρόθεσμα, κατόπιν
αίτησης χωρίς να υπάρξει ένσταση πρόσθεσε και
τον Έπαρχο.
Το Δικαστήριο, εξετάζοντας την προδικαστική
ένσταση του Έπαρχου ότι η απόφαση του με την
οποία αρνήθηκε την παραχώρηση της συγκατάθεσης του για τους σκοπούς της επίδικης αίτησης δεν
αποτελούσε εκτελεστή διοικητική πράξη, έκρινε ότι
ευσταθούσε και ότι εκτελεστή διοικητική πράξη είναι
μόνο η απόφαση της ΑΗΚ κατόπιν τελείωσης της
με την απαιτούμενη συγκατάθεση του Έπαρχου,
στηρίζοντας την κρίση του σε σχετική νομολογία
και βιβλιογραφία. Τόνισε ότι αυτό που πράττει ο
Έπαρχος είναι να παρέχει τη συγκατάθεση του ή μη
σε τέτοιο αίτημα για το οποίο θα λάβει απόφαση η
ΑΗΚ, η οποία με την επίδικη απόφαση της κατ’ ουσία απέρριψε την αίτηση του ιδιοκτήτη για παροχή
ηλεκτροδότησης και η εν λόγω απόφαση παράγει

έννομα αποτελέσματα και είναι εκτελεστή.
Αναφορικά με την απόδειξη από μέρους του ιδιοκτήτη έννομου συμφέροντος, το Δικαστήριο τόνισε
ότι πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι έννομο. Το συμφέρον του πρέπει να έχει έρεισμα, να πηγάζει από
τα νομικά του δικαιώματα. Προϋπόθεση ότι είναι
έννομο εξυπακούει ότι δεν πρέπει να αντίκειται σε
μια κατάσταση ή ιδιότητα που αναγνωρίζει ο νόμος
ως νόμιμη και από την οποία ο ιδιοκτήτης πρέπει να
αντλεί ωφέλεια η οποία θίγεται αμέσως ή εμμέσως
από την προσβαλλόμενη απόφαση. Το συμφέρον,
όπως το έθεσε, θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το
δίκαιο, ως άξιο έννομης προστασίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατέληξε ότι υπό το
φως και των εγγράφων του διοικητικού φακέλου, ο
ιδιοκτήτης δεν απέδειξε ότι κέκτηται εννόμου συμφέροντος, άξιου προστασίας, έστω και αν είναι ιδιοκτήτης του επίδικου τεμαχίου. Η θέση του Έπαρχου
ότι εντός του τεμαχίου είχαν λάβει χώρα μεγάλης
κλίμακας παράνομες χωματουργικές εργασίες δεν
έχει αντικρουστεί. Στο τεμάχιο δεν υφίσταται οποιαδήποτε νόμιμη οικία, για την οποία να ζητείται νόμιμα, με την επίδικη αίτηση, η ηλεκτροδότηση της με
ηλεκτρικό οικιακό φορτίο. Συνεπώς ο ιδιοκτήτης δεν
απέδειξε έννομο, άξιο προστασίας συμφέρον και η
προσφυγή του κρίθηκε μη παραδεκτή.

* Δικηγόρου στη Λάρνακα

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου;
Αξιόπιστο εργαλείο για εξοικονόμηση ηλεκτρισμού

Τ

α κτίρια διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στην επίτευξη των ενεργειακών
και περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεδομένου ότι αυτά ευθύνονται για περίπου το
40% της κατανάλωσης ενέργειας στην
Ένωση και για το 36%
των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, με
αποτέλεσμα τα κτήρια να βρίσκονται στο
επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής
Του Παναγιώτη Καστανιά τους απόδοσης.
Σύμφωνα με στοιχεία
που κατέχει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), στην Κύπρο υπάρχουν περίπου
430.000 κατοικίες, εκ των οποίων οι 300.000
χρησιμοποιούνται ως μόνιμος τόπος διαμονής.
Λόγω των διάφορων πολιτικών, οικονομικών
και κοινωνικών συνθηκών που επικράτησαν όλα
αυτά τα χρόνια στο νησί, έχει δημιουργηθεί ένα
ιδιαίτερα ενεργοβόρο κτηριακό απόθεμα. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των κτηρίων στην Κύπρο
κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1971 - 2000.
Μόνο το 4% των κτηρίων κατασκευάστηκε μετά
το 2007, όπου εφαρμόστηκαν οι πρώτες απαιτήσεις για εφαρμογή θερμομόνωσης ή άλλων
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Ως εκ τούτου,
η ενεργειακή κατάσταση της συντριπτικής πλειονότητας των κατοικιών μπορεί να χαρακτηριστεί
ως πολύ φτωχή έως μέτρια.
Για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των
κτηρίων, η ΕΕ έχει θεσπίσει το νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (2010/31/ΕΕ ), στην
οποία δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές στα
Κράτη Μέλη για εφαρμογή διάφορων πολιτικών
και μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.
Ένα αξιόπιστο εργαλείο που συμβάλλει στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης είναι η έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για
τα κτίρια. Το ΠΕΑ παρέχει χρήσιμες πληροφορίες
σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση
του κτηρίου, την ποσότητα διοξειδίου του άν-

μίσεις των κτηρίων και κτηριακών μονάδων που

διατίθενται προς πώληση ή εκμίσθωση θα πρέπει
να δηλώνεται και η κατηγορία ενεργειακής από-

δοσης του εν λόγω κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πιο πάνω

απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-

μηχανίας) έχει την εξουσία να επιβάλει διοικητικό
πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία εξαιρεί την έκδοση
ΠΕΑ για τα κτήρια που έχουν κηρυχθεί ως διατη-

ρητέες οικοδομές ή ως αρχαία μνημεία, βιομηχα-

νικά ή βιοτεχνικά κτίρια ή αποθήκες για τα οποία
δεν χρησιμοποιείται ενέργεια για ρύθμιση των

εσωτερικών κλιματικών συνθηκών τους, αγροτικά μη κατοικήσιμα από ανθρώπους κτίρια, καθώς
και μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.
θρακα που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την
κατανάλωση ενέργειας λόγω της τυπικής χρήσης
του κτηρίου καθώς και τη συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ικανοποίηση των
ενεργειακών αναγκών του κτηρίου. Ουσιαστικά
το ΠΕΑ κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου
η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτήρια με την
πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση, βοηθώντας έτσι
να γίνεται σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης
ενός κτηρίου με κάποιο άλλο.
Το ΠΕΑ πρέπει πάντα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
του κτηρίου. Η εφαρμογή των συστάσεων δεν
είναι υποχρεωτική, ωστόσο σε κάθε περίπτωση
αυτές πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για
το συγκεκριμένο κτήριο, με απώτερο στόχο τη
μείωση του κόστους της ενέργειας προς όφελος
του ιδιοκτήτη ή του χρήστη.
Τα ΠΕΑ εκδίδονται μόνο από «Ειδικευμένους
Εμπειρογνώμονες», οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένα άτομα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων, της Υπηρεσίας
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας. Το ΠΕΑ έχει διάρκεια ισχύος 10
ετών, ωστόσο σε περίπτωση που πραγματοποι-

ηθούν αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή
απόδοση του κτηρίου τότε το ΠΕΑ καθίσταται
άκυρο και απαιτείται η έκδοση νέου.

Περίοπτη θέση

Σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία, από το
2010 ο ιδιοκτήτης του κτηρίου ή της κτηριακής
μονάδας μεριμνά για την έκδοση ΠΕΑ κτιρίου για
τις πιο κάτω περιπτώσεις:

φάνειας άνω των 250 τ.μ., τα οποία επισκέπτε-

• για νέα κτήρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται,
• για κτήρια ή κτηριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή/και πωλούνται,
• για κτήρια ή κτηριακές μονάδες που διατίθενται προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε
νέο ενοικιαστή, και
• για κτήρια στα οποία η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τ.μ. χρησιμοποιείται από
δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά
το κοινό.
Συνεπώς, κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτηρίου ή κτηριακής μονάδας θα πρέπει
να επιδεικνύεται και να παραδίδεται το ΠΕΑ του
κτιρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή. Επίσης, στις εμπορικές διαφη-

Επίσης, σημειώνεται ότι το ΠΕΑ θα πρέπει να
αναρτάται σε περίοπτη, από το κοινό, θέση σε

όλα τα δημόσια κτήρια συνολικής ωφέλιμης επιται συχνά το κοινό. Το ίδιο ισχύει και για κάθε
κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των
500 τ.μ. τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό,
νοουμένου ότι έχει εκδοθεί για αυτό ΠΕΑ.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την έκδοση του

ΠΕΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πέραν της ενημέρωσης για την ενεργειακή κατάσταση του

κτηρίου και της ευαισθητοποίησης των χρηστών
του για την ορθολογική χρήση της ενέργειας, πα-

ρέχονται στον ιδιοκτήτη στοχευμένες συστάσεις
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συγκεκριμένου κτιρί-

ου. Με την εφαρμογή των συστάσεων μειώνονται
οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του κτηρίου,
ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η εμπορική του αξία.

*Λειτουργός, Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
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Το δικαίωμα αξιοπρεπούς στέγασης

ύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 27/11/2019, στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ η κατηγορία στέγαση,
νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο τμήμα των δαπανών των νοικοκυριών.
Από τις κυριότερες δαπάνες για τα νοικοκυριά, η στέγαση ήταν
αυτή που σημείωσε τη σημαντικότερη αύξηση των δαπανών κατά
την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ. Από 23,2% ήταν το 2008, ανήλθε
σε 24,0% το 2018.
Στην Κύπρο, συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά δαπάνησαν 2,3 δις
ευρώ (10,9% του ΑΕΠ) στην κατηγορία "στέγαση, νερό, ηλεκτρική
ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα", που μεταφράζεται στο
15,5% των συνολικών δαπανών τους.
Είναι ως εκ τούτου κατανοητό ότι η εξεύρεση αξιοπρεπούς στέγασης για το κάθε άτομο και την οικογένεια του, καθώς επίσης και
η συντήρηση της, αποτελεί το πλέον σημαντικό αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του οικογενειακού προυπολογισμού και αποτελεί
βαρόμετρο για πάρα πολλούς ανθρώπους που ίστανται κυριολεκτικά ανάμεσα στην αξιοπρεπή διαβίωση και την απλή επιβίωση, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ισορροπία τους μέσα σε αντίξοες
οικονομικές συνθήκες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Guardian, ημερομηνίας 17/4/19, η
μισή γη της Αγγλίας ανήκει στο 1% του πληθυσμού, δηλαδή η κατοικήσιμη γη ανήκει σε χέρια πολύ λίγων και ως ολιγοπώλια καθορίζουν πανύψηλα ενοίκια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 25
χιλιάδες ιδιοκτήτες ελέγχουν τη μισή γη της χώρας.
Σε μεγάλες πόλεις, σε όλο τον κόσμο, ισχύει το ίδιο: Έλεγχος των
κατοικιών από καρτέλ και η τιμή των ενοικίων αυξάνεται συνεχώς.
Μόνο το 2017, οι τιμές σημείωσαν άνοδο κατά 20,5% στο Βερολίνο, 16% στο Βανκούβερ και 14,8% στο Χονγκ Κονγκ.
Η εξεύρεση βιώσιμης και αξιοπρεπούς στέγασης, ιδίως όσον αφορά τις νεαρές οικογένειες, είναι ένα ογκούμενο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε και εδώ στην Κύπρο και κυρίως στη Λεμεσό, λόγω
της μεγάλης επιρροής στην οικονομία της πόλης από πολλούς εύπορους Ρώσους, κυρίως, αλλά και λόγω της επέκτασης του airbnb
σε μια κατεξοχήν τουριστική πόλη, με τρόπο που προσφέρει πολύ
μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη στους ιδιοκτήτες ακινήτων, με αποτέλεσμα τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Συνέβαλε σε
αυτό και η υπεραξία που δημιουργήθηκε από τις οικοδομές που
ανεγέρθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, όπως αναγνωρίζει και η επικαιροποιημένη (Σεπτέμβριος 2020)
μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Eurostat, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12/8/2020, για το 2019 ένα πολύ μεγάλο και ανησυχητικό ποσοστό των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Κύπρο, που
φτάνει στο 38%, ζούσαν με τους γονείς τους, γιατί δεν μπορούσαν

να αντεπεξέλθουν στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος στέγασης,
ιδίως σε περιοχές όπως αυτή της Λεμεσού, όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω.
Ακόμη και σε χώρες όπως τη Γερμανία, όπου ισχύει νομοθεσία για
τις μισθώσεις, με δραστηριοποίηση ισχυρών συλλόγων προστασίας των ενοικαστών, στο Βερολίνο τα τελευταία 15 χρόνια οι τιμές
ενοικίου έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, που υπολογίζεται ότι το 40%
των Βερολινέζων, ηλικίας 45 με 55 χρόνων, δεν θα μπορούν να
ενοικιάζουν στέγη μετά τη συνταξιοδότηση τους.
Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, το ύψος του καθαρού ενοικίου δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του μέσου ενοικίου του
συγκριτικού πίνακα των μισθωμάτων στο Βερολίνο κατά τη σύναψη
ενός νέου συμβολαίου μίσθωσης. Σε κάθε τρέχουσα μισθωτή σχέση, ο μισθωτής μπορεί να αυξήσει το ενοίκιο στο ύψος του μέσου
ενοικίου του συγκριτικού πίνακα των μισθωμάτων. Μετά από κάθε
αύξηση, το ενοίκιο πρέπει να παραμείνει σταθερό για 12 μήνες και
δεν επιτρέπεται να αυξηθεί συνολικά παραπάνω από 15% εντός
τριών ετών. Επίσης, η αύξηση του ενοικίου πρέπει να τεκμηριώνεται από τον εκμισθωτή.

Κοινοτικό κεκτημένο

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, ορίζει και αναγνωρίζει
μια σειρά από ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά
δικαιώματα για τους Ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους, κατοχυρώνοντας δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας:
Άρθρο 34.3 «Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση
αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς
πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τις
εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές».
Η παράγραφος 34.3 πηγάζει από το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού

19

Κοινωνικού Χάρτη και τα άρθρα 30 (υποχρέωση κρατών να προωθήσουν αποτελεσματική πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης) και 31 (υποχρέωση των κρατών να προωθήσουν την πρόσβαση σε στέγη ικανοποιητικού επιπέδου, την πρόληψη και μείωση της έλλειψης στέγης).
Ενεργοί πολίτες στο Βερολίνο, επικαλούμενοι τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και το ίδιο το Γερμανικό Σύνταγμα, άρθρο
15 (το οποίο καθιερώθηκε μετά τον ΒΠΠ και επιτρέπει είτε στο
γερμανικό κράτος είτε στις τοπικές κυβερνήσεις να μετατρέπουν
τη γη, τους φυσικούς πόρους και τα μέσα παραγωγής σε συλλογική
ιδιοκτησία, για σκοπούς κοινωνικοποίησης που ουσιαστικά καθιερώνει την στέγαση ως βασικό ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα),
προέταξαν μια νέα πρόταση για εθνικοποίηση/κοινωνικοποίηση της
στέγασης, με το 54,9% των κατοίκων του Βερολίνου να το θεωρούν λογικό.

Συλλογή υπογραφών

Στις 6 Απριλίου 2019, η δημοτική εκστρατεία Deutsche Wohnen
& Co Enteignen (DWE) ξεκίνησε συλλογή υπογραφών, με σκοπό
τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
επανεθνικοποίηση μέχρι και 200.000 κοινοτικών διαμερισμάτων,
τα οποία προηγουμένως πωλήθηκαν σε εταιρίες. Στόχος είναι να
τεθεί ένα πλαφόν/όριο στη δημιουργία ολιγοπωλίων, αφού θα απαγορεύει την απόκτηση σε ένα μονοπώλιο ή ολιγοπώλιο πέραν των
3.000 διαμερισμάτων/κατοικιών της πόλης

Στην Κύπρο

Στην Κύπρο θα μπορούσαμε να αντλήσουμε νομικά και όχι μόνο
επιχειρήματα από την πιο πάνω αναφερόμενη προσπάθεια αλλά
και να ενεργοποιήσουμε εν γένει μια υφιστάμενη νομοθεσία που
ισχύει μόνο για τη θέσμια ενοικίαση και η οποία προσομοιάζει με
ό,τι ισχύει στη Γερμανία, όπως στο άρθρο 8 του σχετικού νόμου,
που ορίζει ότι αν κάποιος αισθάνεται αδικημένος από το ύψος του
ενοικίου μπορεί να αποτείνεται στο Δικαστήριο, το οποίο έχει την
εξουσία να διεξάγει δική του έρευνα, με λειτουργούς εκτιμήσεων
που υπηρετούν παρά τω Δικαστηρίω.
Είναι, θεωρώ, αναγκαίο όπως εκπονηθεί ένα μακρόπνοο σχέδιο, με
στοχευμένες πολιτικές, τόσο σε νομοθετικό όσο και και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, που να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα
τεράστιο πρόβλημα, που δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορεί να αυτορυθμιστεί από το λεγόμενο χέρι της αχόρταγης, όπως φάνηκε,
αγοράς.

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.

* Δικηγόρος.
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Κούφια λόγια οι υποσχέσεις για ετήσια
αποζημίωση για απώλεια χρήσης γης

ΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ αποδεικνύονται οι υποσχέσεις που κατά
καιρούς δίδονται σε πρόσφυγες περί παραχώρησης ετήσιας αποζημίωσης για απώλεια χρήσης για τις κατεχόμενες περιουσίες.
Αυτό διεφάνη με τα όσα είπε στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, αφού οι υποσχέσεις
που έδωσε ο προκάτοχος του το 2017 σε πρόσφυγες για ετήσια
αποζημίωση της απώλειας χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα,
μετατράπηκαν σε μελέτη του Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών.
Συγκεκριμένα ο κ. Νουρής ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται, στη βάση μελέτης του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020, διάφορα
σενάρια για το θέμα της απώλειας χρήσης.
Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να εξεταστεί το όλο
ζήτημα και να βρεθούν λύσεις με έναν αξιοπρεπή τρόπο για τους
πρόσφυγες, ώστε να υλοποιηθεί η κυβερνητική εξαγγελία για την
απώλεια χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα.

Προβλήματα

Ο κ. Νουρής αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα τα οποία γίνεται
προσπάθεια να υπερκεραστούν ώστε να εκτιμηθεί ορθά το εύρος
των δικαιούχων της απώλειας χρήσης και να εξακριβωθεί ο τρόπος
με τον οποίο θα παραχωρηθεί η βοήθεια στους πρόσφυγες:
• Ν. Νουρής: Να εξεταστεί το ζήτημα και να βρεθούν λύσεις
• Η μελέτη του Φορέα, όπως είπε, έλαβε υπόψιν της αξίες των
τεμαχίων στα κατεχόμενα, όχι όμως και τις αξίες των κτηριακών
εγκαταστάσεων.
• 19,89% των περιουσιών αφορούν σε αδήλωτη ακίνητη ιδιοκτησία

λικό εκτιμώμενο αριθμό 106 χιλ 350 δικαιούχους.
• Τρίτη κατηγορία είναι η συμπερίληψη όλων των ιδιοκτησιών και
αφορά 177 χιλ. 769 άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς και φορείς.

Χρειάζεται προσπάθεια

και ένα ποσοστό 1,89% αφορά διαφιλονικούμενη περιουσία, κάτι
που σημαίνει ότι με μια απόφαση ενδέχεται να παρουσιαστούν
νέοι αιτούντες που θα ζητούν αποζημίωση.
• Δεν υπάρχουν στοιχεία για ιδιοκτήτες που αποτάθηκαν στην επιτροπή ακινήτων ή πώλησαν στα κατεχόμενα περιουσίες.
• Οι προσφυγικές βοήθειες που έχουν δοθεί διαχρονικά, δεν είναι
όλες κατηγοριοποιημένες και μηχανοποιημένες.
Ο φορέας ισότιμης κατανομής βαρών έχει ετοιμάσει και σενάρια
όσον αφορά τις κατηγοριοποιήσεις πιθανών δικαιούχων:
• Πρώτη κατηγορία είναι η βοήθεια να δοθεί σε φυσικά πρόσωπα
Κύπριους πολίτες και αφορά 105 χιλιάδες ιδιοκτήτες.
• Δεύτερο σενάριο αφορά φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με συνο-

Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι με αυτούς τους αριθμούς, δεν μπορούν να αναφερθούν ποσά στήριξης που εύκολα μπορούν να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό, είπε ο κ. Νουρής. Χρειάζεται
προσπάθεια και υπολογισμός σε βάθος χρόνου, σημείωσε ο Υπ.
Εσωτερικών.
Μια σκέψη, εξήγησε, είναι να εισαχθούν παράμετροι/δείκτες απώλειας χρήσης σε συνδυασμό με ελάχιστα και μέγιστα ποσά στήριξης ώστε να υπάρχει διακύμανση.
Ο διευθυντής του Κτηματολογίου, Ανδρέας Σωκράτους, ανέφερε
ότι το Κτηματολόγιο έχει εγκαταστήσει στο μηχανογραφημένο σύστημα όλα τα κατεχόμενα σε επίπεδο γης, ώστε να ξεκαθαριστούν
τα αδήλωτα τεμάχια.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (με τιμές 2009) του Φορέα η αξία του
38% της κατεχόμενης γης ανέρχεται στα 82 δις ευρώ. Από το σύνολο των κατεχόμενων το 58% ανήκει σε Ε/κ και εκτιμάται στα 65
δις ευρώ.
Εκτιμάται ακόμα ότι η απώλεια χρήσης φτάνει τα 16 δις ενώ εάν
συνυπολογιστούν οι οριστικές απώλειες με καταστροφή εγκαταστάσεων, μπορεί να ανέβει στα 23 δις ευρώ.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Σκεύη Κουκουμά, επέκρινε την κυβέρνηση για ασυνέπεια σημειώνοντας ότι αποδείχθηκαν
άνθρακας οι υποσχέσεις της, ενώ έκανε λόγο για κοροϊδία προς
τους πρόσφυγες.

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ

Δ

Έτοιμο το 2021 το τοπικό σχέδιο Ακάμα

ύο διαφορετικά Τοπικά Σχέδια, ένα για τις
Κοινότητες και ένα για τον Δήμο Πέγειας,
προωθούνται στον Ακάμα. Το «Τοπικό
Σχέδιο Χερσονήσου Ακάμα» καλύπτει τη διοικητική
επικράτεια οκτώ κοινοτήτων (Νέο Χωριό, Ανδρολύκου, Φάσλι, Δρούσεια, Ίνια, Κάτω και Πάνω Αρόδες
και Κάθικας) και το «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Πέγειας»,
το οποίο καλύπτει τα 2/3 της διοικητικής επικράτειας
του Δήμου Πέγειας, καθώς το υπόλοιπο 1/3 εμπίπτει
ήδη στην περιοχή μελέτης του Τοπικού Σχεδίου Πάφου.

Καθηστέρηση

Για το Τοπικό Σχέδιο για τις Κοινότητες παρατηρείται
κάποια καθυστέρηση, αλλά υπολογίζεται ότι θα είναι
έτοιμο στις αρχές του 2021.
Περαιτέρω υλοποιείται το Ενιαίο Σχέδιο Ανάπτυξης
Κοινοτήτων του Ακάμα, το οποίο υλοποιείται από την
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου / Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα άρχισε να υλοποιείται ένας μεγάλος
αριθμός έργων στις Κοινότητες.
Στον Κάθηκα προωθείται το Περιφερειακό Πολυδύναμο / Πολιτιστικό Κέντρο Ακάμα, χώροι εκπαίδευσης, απασχόλησης, αναψυχής και άθλησης. Το έργο
έχει λάβει Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και συνεχίζουν
οι εργασίες, ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2020.
Περαιτέρω θα δημιουργηθεί στον Κάθηκα Περιφερειακό κέντρο πληροφόρησης χερσαίας χλωρίδας και
πτηνοπανίδας. Είχαν προκηρυχτεί προσφορές χωρίς
επιτυχία και ετοιμάζεται επαναπροκήρυξή τους, ενώ
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.
Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση όψεων πυρήνα Κάθηκα και λιθόστρωση δρόμων πυρήνα ολοκληρώθηκαν οι 4 φάσεις και απομένει η 5η φάση που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2021.
Έχει ολοκληρωθεί και η Περιπατητική και Πολιτιστική
Διαδρομή Κάθικας - Μούντικο - Ακάμας.
Στις κοινότητες Δρούσεια – Πιττοκόπος τρέχουν οι
διεργασίες για Περιφερειακό κέντρο αγροτικής ζωής
και παράδοσης Ακάμα – εκπαιδευτικό κέντρο χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και παραδοσιακών προϊόντων. Οι
εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, μάζε-

ψαν τα εκθέματα και αναμένεται να γίνει αναπαλαίωση.
Περαιτέρω προχωρά το έργο της αποκατάστασης
όψεων και ανάπλαση δρόμων και περιοχών του πυρήνα, ενώ η θέση θέας στην περιοχή «Κρυά Βρύση»
ολοκληρώθηκε.
Στο Νέο Χωριό υπό εξέλιξη είναι το έργο της περιφερειακής έκθεσης ερπετών και αμφιβίων. Όσον αφορά
το Κέντρο παραδοσιακής γαστρονομίας έγινε ένας
φούρνος αλλά παγοποιήθηκε η εξέλιξη.
Για το περιφερειακό Κέντρο θαλάσσιας ζωής Ακάμα
που ξεκίνησε αλλά παγοποιήθηκε, αναμένεται από το
Κτηματολόγιο σχετική απάντηση προκειμένου να συνεχίσει το έργο.

Ανάπλαση

Έργο υπό εξέλιξη είναι η ανάπλαση / εξωραϊσμός
πλατείας κύριας εκκλησίας. Προβλέπεται ακόμα η
αποκατάσταση τεσσάρων πετρόκτιστων γεφυριών,
και μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε το ένα γεφύρι.
Στις Πάνω Αρόδες προχωρεί η δημιουργία περιφερειακού κέντρου πληροφόρησης γεωλογίας και παλαιοντολογίας.

Κοινοτικό πάρκο

Στην Ανδρολίκου ολοκληρώθηκε το κοινοτικό πάρκο,
έκθεση απολιθωμάτων, παιδότοπος, χώροι στάθμευσης.

Άρχισε να υλοποιείται μεγάλος αριθμός
έργων
Υπό εξέλιξη βρίσκεται έργο εξωραϊσμού βρύσης και
ανάπλαση χώρου, ενώ αναμένεται και ο εξωραϊσμός
ακόμα μιας βρύσης το 2020.
Έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση της πλατείας στον
πυρήνα, καθώς και η διεύρυνση δρόμου. Παραμένει
σε εκκρεμότητα η κατασκευή κοινοτικής αγροτικής
αποθήκης.
Στην Ίννεια ολοκληρώθηκε ο εξωραϊσμός του παραδοσιακού πυρήνα του Οικισμού. Επιπλέον θα ξεκινήσει εντός του 2020 το έργο που αφορά την πολιτιστική διαδρομή «Αφροδίτη».
Υπό εξέλιξη είναι και το έργο που αφορά το Μουσείο
Χελώνας, όπου υπάρχουν ζητήματα χρηματοδότησής
του.
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Μηδενική η αξία της γης στα κατεχόμενα
ΚΟΥΣΑΜΕ κι αυτό το παράλογο στην μπανανία που ζούμε.

Η αξία των κατεχομένων περιουσιών
θεωρείται μηδενική, όταν το δάνειο που
συνήψε κάποιος ιδιοκτήτης υποθηκεύοντας τα ακίνητά του (σπίτια, χωράφια,
οικόπεδα κ.λπ.) καθίσταται μη εξυπηρετούμενο και χρειαστεί να κινηθεί νομική
διαδικασία είτε για να επιβληθούν όροι
αποπληρωμής είτε και διαγραφής μέρους του δανείου.

Αν το δάνειο
για το οποίο
μπήκε υποθήκη
καταστεί μη
εξυπηρετούμενο
Τη θέση ότι τα υποθηκευμένα ακίνητα
στα κατεχόμενα έχουν μηδενική αξία
εκφράζει Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,
όπως ελέχθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων από
προσκεκλημένους. Όπως ελέχθη, το
σκεπτικό είναι, πως αφού ένα ακίνητο
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί (λόγω του ότι
βρίσκεται στα κατεχόμενα) τότε αξία του
είναι μηδενική. Σημειώνεται, πως το συγκεκριμένο ακίνητο, μπορεί να έχει εκτιμηθεί από το Κτηματολόγιο σε δεκάδες
χιλιάδες ευρώ, οπόταν ουσιαστικά εκτίμηση του Κτηματολογίου δεν υπολογίζεται καν από τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας. Πάντως, το υποθηκευμένο ακίνητο,
ούτε εκποιείται ούτε περνά στους οργανισμούς στους οποίους οι δανεισθέντες
οφείλουν χρηματικά ποσά.
Όπως αναφέρθηκε, πρακτική που ακολουθεί Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, σε
περίπτωση που ένας δανειζόμενος δεν
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του
είναι να συγκεντρώνονται όλα τα δάνειά
του, πιστωτικές κάρτες και γενικά όλες
οι οφειλές και ακολούθως επιχειρείται
επίτευξη συμφωνίας, ως προς το τι δέον
γενέσθαι, με τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όταν προκύψει
αδιέξοδο, τότε υπόθεση οδηγείται στο
δικαστήριο.
Αξίζει να σημειωθεί, πως με βάση παλαιότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξία των κατεχόμενων περιοχών
κυμαίνεται μεταξύ €60 δισ. - 75 δισ. και
μόνο απώλεια χρήσης ανέρχεται σε 18
δισ.
Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Σκεύη Κουκουμά
ανέφερε, ότι λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αρκετοί
πρόσφυγες, υπάρχει τάση πώλησης των
κατεχόμενων περιουσιών τους, όχι μόνο
στη λεγάμενη επιτροπή αποζημιώσεων
αλλά και σε άλλους.
Ζήτησε δε ενημέρωση ως προς τις πράξεις πωλήσεων κατεχόμενων περιουσιών. Τόσο κ. Κουκουμά όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, τάχθηκαν υπέρ
της στήριξης των προσφύγων ώστε να
μην καταλήγουν στην απόφαση να πουλούν τις περιουσίες τους.
Εισάγοντας το θέμα κ. Κουκουμά ανέφερε, πως όπως προκύπτει από απάντηση
του Υπουργείου Εσωτερικών, τα τελευταία χρόνια έγιναν 10.162 μεταβιβάσεις
κατεχόμενων περιουσιών από τις οποίες
οι 9.900 αποτελούσαν δωρεά από γονείς

Λογαριασμοί δανείων στην ΚΕΔΙΠΕΣ ΛΤΔ με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στις 31.12.2019 με βάση
οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας
Υπόλοιπο όλων
των Δανείων
(€000'ς)

Λογ/σμοί που
Καθυστερούν (αρ.)

Ποσοστό
λογαριασμών
με καθ >90
ημερών (%)

1,101

726

65.94%

34.79%

736

361

Υπόλοιπο
δανείων με
καθυστερήσεις
πέραν 90 ημερών €'000'ς

Ποσό καθηστερήσεων
δανείων με
καθ. >90 ημερών (€000'ς)

Ποσοστό υπολοίπου δανείων
με κατ. >90
ημερών προς
υπόλοιπο δανείων (%)

Ποσοστό ποσού
καθυστερήσεων > 90
ημερών στο συνολικό υπόλοιπο
δανείων %

84.84%

69.79%

Λογ/σμοί
Δανείων
(αρ.)

ΚΕΔΙΠΕΣ

71,458

60,622

49,867

Με εγγύηση
Κ.Φ.

33,111

22,275

11,520

Στεγαστικά

21,587

11,353

6,873

71.70%

31.84%

420

157

51.39%

Επαγγελματικά

11,524

10,922

4,647

98.29%

40.32%

316

204

80.00%

Σε διαιτησία

38,347

38,347

38,347

365

365

Στεγαστικά

14,572

14,572

14,572

121

121

Επαγγελματικά

23,775

23,755

23,755

244

244

Σ’ αντίθεση με τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας, το Κτηματολόγιο τις εκτιμά
«κανονικά»
προς παιδιά, ενώ γύρω στις 250 περιπτώσεις αφορούσαν πωλήσεις.
Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση
των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών Ανθούλα Σαββίδου μιλώντας εκ
μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών
ανέφερε, πως ολοκληρώθηκε το Αρχείο
Προσφύγων και ιδιοκτητών κατεχόμενων
περιουσιών το οποίο και θα αξιοποιηθεί.
Στο αρχείο, στο οποίο καταγράφεται και
περιουσία του κάθε πρόσφυγα και σε
περίπτωση κατά την οποία εξευρεθούν
κονδύλια ενίσχυσης των προσφύγων θα
ληφθεί υπόψιν και περιουσία ενός έκαστου.
Το Αρχείο ετοιμάστηκε από τον Φορέα
Ισότιμης Κατανομής Βαρών και υπεβλήθησαν διάφορα σενάρια στήριξης των
προσφύγων αλλά κρίθηκε ότι πρέπει να
επέλθουν διαφοροποιήσεις και να εξεταστούν και εναλλακτικά σενάρια.
Η κ. Σαββίδου ανέφερε, πως το εγχείρημα δεν είναι εύκολο αν ληφθεί υπόψη
πως εντοπίστηκαν 40 ειδών δικαιούχοι
ιδιοκτήτες από εταιρείες μέχρι και ιδιώτες και επειδή το ζητούμενο είναι να
αποδοθεί δίκαιη ενίσχυση, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων. Είπε
επίσης πως θα ληφθεί πολιτική απόφαση
αφού συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία
και δεδομένα και αποφασιστεί ποιο κονδύλι μπορεί να διατεθεί για ενίσχυση των
προσφύγων.

Δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων στον αέρα

Τα υπόλοιπα των δανείων που συνήφθησαν είτε απευθείας από τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών είτε με εγγύηση
του Φορέα, ανέρχονται σε εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα από
κατάλογο που κατατέθηκε στη Βουλή
προκύπτει ότι τα υπόλοιπα όλων των δανείων στον Οργανισμό Χρηματοδότησης
Στέγης ανέρχονταν στις 31/12/2029 σε
€387.751.000. Με κεφάλαια του Φορέα
το ποσό ανερχόταν σε €368.517.000. Οι
μεγαλύτερες εκκρεμότητες αφορούσαν

τα σπουδαστικά δάνεια τα οποία ανέρχονταν σε €348.741.000.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων
που παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν
των 90 ημερών αφορούν τα επαγγελματικά δάνεια τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα σε ποσοστό πέραν του 70%.
Στην Ελληνική Τράπεζα στις 31/12/2019
το υπόλοιπο των δανείων με εγγύηση του
Φορέα ανέρχονταν σε €57.235.000.
Στην ΚΕΔΙΠΕΣ εκκρεμούσαν στις
31/12/2019 €71.458.000. Τα δάνεια που
εκκρεμούσαν μέσω του Φορέα ανέρχονταν σε €31.111.000 ενώ σε διαιτησία
βρίσκονταν €38.347.000.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ 1.546 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Όσον αφορά τα δάνεια που παραχωρήθηκαν μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, από τα στοιχεία που
κατατέθηκαν, προκύπτει πως το 2018
εκκρεμούσαν 1.566 αιτήσεις εκ των
οποίων οι 227 αφορούσαν σπουδές, οι
1.289 ήταν για στεγαστικά, 23 για επαγγελματικά, μία για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, 16 αφορούσαν δάνεια νέων
επιστημόνων και δέκα συμπληρωματικά
δάνεια.
Το 2019 εκκρεμούσαν 1.433 αιτήσεις εκ
των οποίων οι 214 αφορούσαν σπουδαστικά δάνεια, τα 1.168 στεγαστικά, τα 20
επαγγελματικά, τα δύο ιατροφαρμακευτικά, τα 12 αφορούσαν νέους επιστήμονες και άλλα 17 ήταν συμπληρωματικά.
Την 1/1/2020 εκκρεμούσαν 1.352 αιτήσεις εκ των οποίων οι 255 αφορούσαν
σπουδαστικά δάνεια, τα 1.085 στεγαστικά, τα τρία επαγγελματικά, τα δύο
ιατροφαρμακευτικά και τα 7 νέους επιστήμονες. Μέχρι τις 30 Απριλίου 2020
εκκρεμούσαν 1.304 αιτήσεις εκ των
οποίων οι 277 αφορούσαν σπουδαστικά
δάνεια, τα 1.026 στεγαστικά και το ένα
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μέχρι
τις 30 Απριλίου είχαν υποβληθεί συνολικά
457 νέες αιτήσεις, ενώ είχαν διεκπεραιωθεί 505 αιτήσεις.

Η

Επιτέλους ολοκληρώθηκε
το αρχείο

πρόεδρος της Επιτροπής, Σκεύη Κουκουμά, δήλωσε ότι επιτέλους, έξι χρόνια με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2014, Επιτροπή ενημερώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί το Αρχείο Περιουσιών στους πρόσφυγες
και ότι βρίσκονται στη διαδικασία ετοιμασίας σεναρίων για ενίσχυση των ιδιοκτητών
κατεχόμενης περιουσίας.
Ανέφερε ότι είναι ένα έργο που ανέλαβε Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών και
αναγνώρισε ότι παρά τις δυσκολίες κατάφερε να το ολοκληρώσει.
Όσον αφορά τον ίδιο τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, κ. Κουκουμά εξέφρασε
την ανησυχία της για ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας που έχουν πάρει δάνεια και
δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά.
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μαριέλλα Αριστείδου, ανέφερε πως οι βελτιώσεις που σημειώθηκαν όσον αφορά τη στήριξη του προσφυγικού κόσμου σε όλους τους τομείς είναι
σημαντικές.
Όσον αφορά το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για ρύθμιση των παλαιών οφειλών, κ. Αριστείδου είπε πως φαίνεται ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο με
ποσοστό που φτάνει το 38% των δανείων. Πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο έχει
επεκταθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0 βουλευτής Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, χαιρέτισε την ολοκλήρωση τής δημιουργίας
του Αρχείου Προσφύγων και Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών, αναφέροντας ότι
αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο στην προσπάθεια για αποκατάσταση της απώλειας χρήσης τουρκοκρατούμενων περιουσιών.
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Οι τιμές πώλησης των κατοικιών
αυξήθηκαν ακόμα και στο lockdown

Σ

ημαντική επιβράδυνση κατέγραψε η ανοδική πορεία των τιμών των κατοικιών κατά
τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του
έτους, ωστόσο ο ρυθμός της αύξησης παραμένει
σημαντικός αν ληφθεί υπόψη ότι τη συγκεκριμένη περίοδο η οικονομία και ασφαλώς και η αγορά
ακινήτων υπολειτουργούσαν λόγω των μέτρων για
τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε πανελλαδικό επίπεδο,
οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,1%
κατά μέσον όρο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2019 και έναντι αύξησης 6,6% κατά το φετινό
πρώτο τρίμηνο και 7,2% για το σύνολο του 2019.
Αισθητά μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, όπου η άνοδος κατά
το δεύτερο τρίμηνο άγγιξε το 6,8%. Ωστόσο, κατά
τους πρώτους τρεις μήνες του έτους η αύξηση είχε
αγγίξει το 10,5%, ενώ αντίστοιχη ήταν η άνοδος και
στο σύνολο του 2019 (10,5%), επιβεβαιώνοντας τη
σημαντική ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας. Στη
Θεσσαλονίκη, η άνοδος κατά το φετινό δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 4,2% έναντι αύξησης 5,3%
κατά το πρώτο τρίμηνο και 6,9% για το σύνολο του
2019.
Αντιστοίχως, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια,
τα νεόδμητα ακίνητα (έως πέντε ετών) συνέχισαν
να αυξάνονται σε κόστος με ρυθμό ταχύτερο των
παλαιότερων διαμερισμάτων, παρότι τα τελευταία
είναι εκείνα που απαρτίζουν άνω του 95% του συνολικού όγκου των αγοραπωλησιών. Σύμφωνα με
την ΤτΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο τα νεόδμητα ενισχύθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 5,4%
έναντι αύξησης 3,2% των παλαιότερων κατοικιών.
Αντιστοίχως, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία
της ΤτΕ, το φετινό πρώτο τρίμηνο οι τιμές των νεόδμητων ενισχύθηκαν κατά 7,7% έναντι 6% των
παλαιών κατοικιών. Συνολικά το 2019 η άνοδος είχε
διαμορφωθεί σε 7,7% για τα καινούργια και 6,9%
για τα μεταχειρισμένα ακίνητα.
Πάντως, με δεδομένο ότι τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος ανέκαθεν παρουσίαζαν μια χρονική
καθυστέρηση σε σχέση με τα ισχύοντα στην αγορά,
εκτιμάται ότι τα επόμενα τρίμηνα θα αποτυπώνουν
με μεγαλύτερη σαφήνεια την αρνητική επίδραση
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Ακίνητα

ΑΣΤΕΡΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πουλήθηκαν τρεις βίλες
έναντι 110 εκ. ευρώ

Μ

ε συνολικό τίμημα πέριξ των 110
εκατομμυρίων ευρώ έγινε το οικονομικό κλείσιμο της πώληση

τριών εκ των 13 πολυτελών παραθεριστικών
κατοικιών στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Οι
υπογραφές είχαν πέσει στα μέσα Ιουλίου και
τώρα καταβλήθηκαν και τα σχετικά ποσά. Να
σημειωθεί πως το ποσό αυτό αφορά αθροιστικά μόνον την απόκτηση και των τριών
οικοπέδων μαζί, ενώ επιπλέον κεφάλαια θα

Το δεύτερο τρίμηνο ενισχύθηκαν πανελλαδικά 4,1%
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος
της πανδημίας στις τιμές των κατοικιών.

Απόντες οι ξένοι

Αλλωστε, ένα σημαντικό ποσοστό της ζήτησης
απουσιάζει επί μήνες από την αγορά, καθώς οι ξένοι
αγοραστές δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την έντονη δραστηριότητα που είχαν παρουσιάσει την προηγούμενη διετία. Η αδυναμία πολλών υποψήφιων
αγοραστών να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις έχει στερήσει από
την ελληνική κτηματαγορά τον σημαντικότερο κινητήριο μοχλό της σε επίπεδο συναλλαγών, ιδίως σε
περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, τόσο
στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε παραθεριστικές περιοχές. Το ίδιο ισχύει και με περιοχές μεγάλης
ζήτησης για τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης, όπου επίσης φέτος ο όγκος των αγοραπωλησιών έχει καταρρεύσει σε σχέση με το 2019.
Σε ανάλυσή της για τις επιπτώσεις της πανδημίας
στην αγορά ακινήτων, η ΤτΕ είχε επισημάνει νωρίτερα εντός του έτους ότι περιοχές όπου η ζήτηση
κατοικιών είχε τροφοδοτηθεί κυρίως από ξένους
επενδυτές αναμένεται να πληγούν περισσότερο
στην παρούσα συγκυρία. Σύμφωνα με την ΤτΕ,
βραχυπρόθεσμα εκτιμάται ότι πιέσεις θα δεχθεί η

αγορά των διαμερισμάτων, ειδικά των αστικών κέντρων, κυρίως εξαιτίας της μείωσης του αγοραστικού ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια μίσθωση με
τουριστικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της ΤτΕ ανέφεραν ότι
«η παρούσα υγειονομική κρίση δημιουργεί αβεβαιότητα στην αγορά κατοικιών, καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό έχει τουλάχιστον
προσωρινά ανακοπεί, ενώ η αναστολή λειτουργίας
των υποθηκοφυλακείων της χώρας για το διάστημα από τα μέσα Μαρτίου έως και το τέλος Απριλίου
2020 συνέβαλε στην περαιτέρω αποδυνάμωση της
αγοράς».
Σε κάθε περίπτωση, το βάθος και η διάρκεια της
υφιστάμενης κρίσης θα καθορίσουν εντέλει και τη
μεσοπρόθεσμη πορεία των τιμών των κατοικιών.
Αν, για παράδειγμα, οι ξένοι επενδυτές επιστρέψουν
από το νέο έτος ή έστω κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, είναι εφικτή μια ταχύτερη ανάκαμψη
της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, αν η παρούσα
κρίση γεννήσει σημαντικό αριθμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, η παροχή ρευστότητας από το
τραπεζικό σύστημα προς την αγορά ακινήτων θα
περιοριστεί εκ νέου, μειώνοντας αντιστοίχως και το
αγοραστικό ενδιαφέρον.

πρέπει να δαπανηθούν για την οικοδόμηση
των κατοικιών.

Έλληνας επιχειρηματίας

Αγοραστής σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι
Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας και
ειδικά στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων, το
όνομα του οποίου είχε ακουστεί και τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ αυτών που είχαν ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις. Οι βίλες έχουν χωροθετηθεί στο κύριο μέτωπο της χερσονήσου
της Βουλιαγμένης προς τον Σαρωνικό, εκεί
όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο «Αφροδίτη».
Παράλληλα σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και με άλλον αγοραστή που επίσης επιθυμεί να αγοράσει περισσότερες από μία βίλες εκ των υπολοίπων
10. Σημειώνεται πως η καθεμία από τις 13
βίλες χωροθετείται σε οικόπεδα που ξεκινούν
από 5 στρέμματα και φτάνουν μέχρι και τα
8,6 στρέμματα. Η δομήσιμη επιφάνεια για καθένα από αυτά ξεκινάει από 2.500 τετραγωνικά και φτάνει έως και 4.000 τετραγωνικά.

Ακίνητα
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Μειώθηκαν κατά 15% οι αξίες
των εμπορικών καταστημάτων

Μ

ε πτώση της τάξεως του 15% εκτιμάται ότι ολοκληρώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους για τις αξίες
των εμπορικών καταστημάτων, ενώ η αντίστοιχη κάμψη στα κτίρια γραφείων προσέγγισε το
12% σε σχέση με το προηγούμενο υψηλό του
2019. Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν με βάση
την πορεία του δείκτη τιμών Real Estate Value
Index, τον οποίο επιμελείται η εταιρεία παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων Inventio
Consulting. Αν και κατά τη συγκεκριμένη περίοδο
οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων ήταν μηδαμινές, εντούτοις η εταιρεία προχωρεί σε κάποιες
γενικές παραδοχές, με βάση την κατάσταση της
οικονομίας και του επιχειρηματικού κλίματος,
ώστε να εκτιμήσει την πορεία των τιμών.
Στο πλαίσιο αυτό, στην αγορά καταστημάτων,
οι αναλυτές της Inventio σημειώνουν ότι από
τις αρχές του έτους το λιανικό εμπόριο έχει για
ακόμα μία φορά δεχθεί πλήγμα και το επενδυτικό
ενδιαφέρον περιορίζεται στον τομέα των υπεραγορών (σούπερ μάρκετ), που ήταν και ο μόνος
τομέας που δεν είχε απώλειες λόγω της πανδημίας. Το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου «στράγγιξε»
τη ρευστότητα των περισσότερων εμπορικών
καταστημάτων, γεγονός που, σε συνδυασμό με
την περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση, θα
οδηγήσει (εκτός απροόπτου) σε νέα λουκέτα ή
τουλάχιστον σε σημαντική μείωση των σημείων
πώλησης.

κατασταθεί η ομαλότητα στην οικονομία», σημειώνει η Inventio. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης
τιμών εμπορικών καταστημάτων της εταιρείας
βρίσκεται σε επίπεδο 60% χαμηλότερο σε σχέση με το 2008 και κοντά στο χαμηλό του σημείο
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Αύξηση ανεργίας

Αγορά γραφείων

Επιπλέον, η αύξηση της ανεργίας και η νέα υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της μείωσης του ΑΕΠ κατά
το 2020 και πιθανώς και το 2021, θα οδηγήσουν
σε νέα πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης και της
ζήτησης στην αγορά. Ετσι, «βραχυπρόθεσμα, τα
ενοίκια και η πληρότητα των καταστημάτων αναμένεται να υποχωρήσουν, με τον δείκτη τιμών να
διατηρεί την πτωτική του τροχιά έως ότου απο-
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Μηδαμινό το επενδυτικό
ενδιαφέρον κατά τη
διάρκεια του δεύτερου
τριμήνου

Στην αγορά γραφείων, η Inventio σημειώνει ότι η
έξαρση της πανδημίας οδήγησε στο «πάγωμα»
των επενδύσεων για απόκτηση ακινήτων, τόσο
από τους εγχώριους όσο και από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές. Τα ζητήματα βιωσιμότητας
που αντιμετωπίζουν αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω της οικονομικής ύφεσης, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση της εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής εργασίας, έχουν ξεκινήσει

να ασκούν πιέσεις στις τιμές ενοικίασης κτιρίων
γραφείων και ασφαλώς και στην πληρότητα των
ακινήτων.

Αναπόφευκτη

Ως εκ τούτου, η εταιρεία επισημαίνει ότι η διόρθωση των αποδόσεων προς τα πάνω (λόγω της
μείωσης των αξιών) θεωρείται αναπόφευκτη. Η
διάρκεια και το εύρος της πτωτικής τάσης των
αξιών των γραφείων θα εξαρτηθούν από το διάστημα που θα χρειαστεί για την επιστροφή της
οικονομίας στην κανονικότητα. Πάντως, οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν θετικά την τοποθέτησή τους στην αγορά γραφείων, ιδίως αν
συνεκτιμηθεί και η έλλειψη σύγχρονων υποδομών. Οι αξίες των κτιρίων γραφείων παραμένουν
περίπου 35% χαμηλότερα από το 2008, όταν εί-

χαν βρεθεί στο απόγειό τους.
Στον αντίποδα, ο τομέας των logistics, στον
οποίο στρέφονται πλέον οι περισσότεροι επενδυτές, οι αξίες έχουν αυξηθεί κατά 30% σε ετήσια
βάση, έχοντας ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο
πτώσης και ανόδου, επιστρέφοντας στο σημείο
όπου βρίσκονταν το 2008, δηλαδή πριν από την
οικονομική κρίση.

Συνέχης αύξηση

Η επενδυτική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς
και από τις εγχώριες ΑΕΕΑΠ, αλλά και από ξένους
θεσμικούς επενδυτές, ενώ οι αποδόσεις των σύγχρονων εγκαταστάσεων μειώνονται συνεχώς, αν
και εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από τις
περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα με
την Inventio, η επίδραση της πανδημίας αναμένεται να είναι αμελητέα για τα logistics, ιδίως για
τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Αφορολόγητες οι γονικές δωρεές έως 150.000
για αγορά πρώτης κατοικίας

ηδενικό φόρο για χρηματικές δωρεές ύψους έως 150.000 ευρώ από γονείς προς τα παιδιά τους για αγορά
πρώτης κατοικίας και κλιμακωτούς συντελεστές
από 1% έως 10% για μεγαλύτερα ποσά προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, το νέο καθεστώς
έχει τεθεί σε ισχύ από τις 31 Ιουλίου, ημερομηνία
κατά την οποία δημοσιεύθηκε ο νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου όλοι
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση των
ευεργετικών διατάξεων.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά τους φορολογούνταν με συντελεστή 10% και μάλιστα από το
πρώτο ευρώ.

Στήριξη

Μετά το «πάγωμα» του ΦΠΑ 24% στα ακίνητα
για τρία χρόνια, το υπουργείο Οικονομικών δίνει
μία ακόμα ανάσα για τη στήριξη της αγοράς ακινήτων, η οποία δέχεται χτυπήματα από την κρίση
της πανδημίας.
Η νέα νομοθεσία προσφέρει τη δυνατότητα στις
οικογένειες και συγκεκριμένα στα παιδιά να λάβουν σημαντικά χρηματικά ποσά για την αγορά
πρώτης κατοικίας. Για παράδειγμα, μέχρι πρότινος για δωρεά 20.000 ευρώ ο φόρος έφθανε το
ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ πλέον ο φόρος μηδενίζεται.
Για 150.000 ευρώ ο φόρος έφθανε τις 15.000
ευρώ, ενώ με τις νέες αλλαγές ο φόρος μηδενίζεται. Για ποσό χρηματικής δωρεάς 300.000 ο

φόρος θα περιοριστεί στο ποσό των 1.500 ευρώ,
δεδομένου ότι το πρώτο κλιμάκιο (για ποσά από
150.000 έως 300.000 ευρώ) έχει συντελεστή
1%. Με το παλαιό σύστημα ο φόρος έφθανε στις
30.000 ευρώ. Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο
της ΑΑΔΕ, στις χρηματικές δωρεές ισχύουν τα
ακόλουθα:
1. Για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από
τους γονείς προς τα παιδιά τους για την αγορά
πρώτης κατοικίας εφαρμόζεται η κλίμακα του
κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και

γονικών παροχών, που προβλέπει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ. Για χρηματικά ποσά άνω
των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται
φόρος 1%, για ποσά πάνω από 300.000 και έως
600.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 5%, ενώ για το τμήμα των χρημάτων που
υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος
με συντελεστή 10%.
2. Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των
δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει
ότι η δωρεά ή η γονική παροχή γίνεται για την
απόκτηση ακινήτου για το οποίο τα παιδιά έτυχαν

της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.
3. Η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης με
συντελεστή 10% αφορά μόνο τις γονικές παροχές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα
παιδιά και όχι για την απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
4. Διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού
που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί
και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.
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Σε χαμηλό τριετίας οι ξένες
επενδύσεις στην αγορά ακινήτων

Σ

το χαμηλότερο σημείο από
το 2017 βρίσκεται η αγορά
ακινήτων, αναφορικά με την
επενδυτική ζήτηση από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια
του φετινού δευτέρου τριμήνου, οι
εισροές ξένων κεφαλαίων για την απόκτηση ακινήτων στην ελληνική αγορά,
υποχώρησαν κατά 60% σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και
διαμορφώθηκαν σε 140,6 εκατ. ευρώ,
από 344 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση
από το τρίτο τρίμηνο του 2017, όταν
το σχετικό μέγεθος είχε ανέλθει σε
170 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την
απαρχή μιας «χρυσής» περιόδου για
την εγχώρια αγορά ακινήτων, όχι μόνο
σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και συνολικά, καθώς
ποτέ μέχρι τότε δεν είχε προσελκύσει
τόσο μεγάλο ύψος κεφαλαίων από ξένους επενδυτές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 2019,
πάνω από το 25% των άμεσων ξένων
επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν
στη χώρα, αφορούσε ακίνητα. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν κεφάλαια 1,5
δισ. ευρώ για την απόκτηση ακινήτων,
επί συνόλου 4,4 δισ. ευρώ συνολικών
επενδύσεων. Η εικόνα έχει αρχίσει
όμως να αντιστρέφεται φέτος, ως
αποτέλεσμα της πανδημίας, η οποία
περιόρισε κατ’ αρχάς τη δυνατότητα
των ξένων επενδυτών να επισκεφθούν
τη χώρα και να προβούν σε αγορές
ακινήτων.
Ταυτόχρονα, όμως, ώθησε αρκετούς
ενδιαφερόμενους στην αναθεώρηση
των αρχικών τους σχεδίων, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση

Στο β’ τρίμηνο
υποχώρησαν κατά
60% σε σχέση με
πέρυσι, στα 140,6
εκατ.

που θα διαμορφωθεί στην οικονομία,
τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια.
Ετσι, κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο,
όταν είχε αρχίσει να γίνεται εμφανές
το πρόβλημα του νέου κορωνοϊού
στην Κίνα, εμφανίστηκαν και οι πρώτοι
«τριγμοί» στην ελληνική κτηματαγορά.
Οι εισροές κεφαλαίων περιορίστηκαν
σε 230,7 εκατ. ευρώ, από 419,3 εκατ.
ευρώ κατά τους τελευταίους τρεις
μήνες του 2019 και 392,7 εκατ. ευρώ
κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Δηλαδή σημειώθηκε ετήσια πτώση της
τάξεως του 41%.
Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η φετινή κάμψη διαμορφώνεται σε 49,5%,
καθώς συνολικά επενδύθηκαν 371,3
εκατ. ευρώ, από 736 εκατ. ευρώ κατά
το περυσινό διάστημα. Οσον αφορά τη

συνέχεια του 2020, αυτή προβλέπεται
ακόμα χειρότερη, καθώς όχι μόνο δεν
αμβλύνθηκαν οι συνέπειες της πανδημίας, αλλά αντιθέτως επιδεινώθηκαν
οι προοπτικές μιας ταχείας οικονομικής ανάκαμψης, ως αποτέλεσμα της
έξαρσης των κρουσμάτων, που έχουν
εντείνει και την αβεβαιότητα των επενδυτών.

Πολλαπλό ζήτημα

Το ζήτημα στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι πολλαπλό, καθώς αμφότεροι
οι κινητήριοι μοχλοί της ζήτησης από
το εξωτερικό έχουν πληγεί. Συγκεκριμένα, αρνητικά έχει επηρεαστεί τόσο
η επενδυτική δραστηριότητα για την
εκμετάλλευση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, όσο και η απόκτηση ακινήτων για την απόκτηση άδειας

παραμονής στη χώρα, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Χρυσή Βίζα».
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, από τις αρχές του έτους και
μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, εκδόθηκαν μόλις 368 νέες άδειες. Από τις
αρχές του σχετικού προγράμματος,
7.903 επενδυτές έχουν κάνει χρήση
της δυνατότητας που παρέχεται, προχωρώντας σε αγορές ακινήτων αξίας
τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Στο τέλος
του 2019, ο σχετικός αριθμός είχε
ανέλθει σε 7.535 άδειες, έναντι 4.107
αδειών στο τέλος του 2018.

Ε

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, το 2019
αποτέλεσε έτος-ρεκόρ για την πορεία
του προγράμματος, καθώς χορηγήθηκαν συνολικά 3.428 άδειες, αριθμός,
ο οποίος συνεπάγεται ότι στη χώρα
εισέρρευσαν τουλάχιστον 857 εκατ.
ευρώ για αγορές ακινήτων, ή σχεδόν
το 50% του συνολικού ποσού των
ξένων επενδύσεων σε ακίνητα. Στην
πραγματικότητα, το νούμερο αυτό
ήταν μεγαλύτερο του 1 δισ. ευρώ,
καθώς, όπως αναφέρουν επικεφαλής
γραφείων που ειδικεύονται στη συγκεκριμένη αγορά, η πλειονότητα των
επενδυτών επιλέγει ακίνητα αξίας από
300.000 ευρώ και άνω.

ει επίσης μία λίστα με τα 20 καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην
Τουρκία, με βάση πάντοτε τις προτιμήσεις των αναγνωστών του, όπου η γειτονική μας χώρα συμμετέχει με μόλις
τέσσερα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα
16 βρίσκονται όλα στην Ελλάδα.
Ειδικότερα

πρόκειται

για

τα

Archipelagos Hotel (Μύκονος), Istoria
(Σαντορίνη),
ομίλου, στη 12η θέση. Η επόμενη ελληνική εγγραφή βρίσκεται στην 23η
θέση και είναι το ξενοδοχείο MarBella
στην Κέρκυρα συμφερόντων του ομίλου Δρακοπούλου. Επονται, στην 28η
θέση, το Sani Resort του ομίλου Sani/
Ikos στη Χαλκιδική και, στην 29η θέση,
το Blue Palace, a Luxury Collection
Resort & Spa στην Κρήτη της PHAEA
Resorts, συμφερόντων των οικογενειών Αγάπης και Κωστάντζας Σμπώκου
και του ομίλου Βασιλάκη. Τις ελληνικές
διακρίσεις στα 30 καλύτερα resorts
της Ευρώπης συμπληρώνει το Santa
Marina, a Luxury Collection Resort

στη Μύκονο συμφερόντων Χριστιάνας
Η. Παπαγεωργίου.
Η Ελλάδα όμως, πέρα από τα ξενοδοχεία-θέρετρά της, διακρίθηκε και
στη λίστα του περιοδικού Condé Nast
Traveler με τα 10 καλύτερα συμβατικά ξενοδοχεία της Ευρώπης. Ειδικότερα, στην κατάταξη «Top 10 Hotels
in Europe: Readers’ Choice Awards
2020» βρίσκεται στην 4η θέση το
Archipelagos Hotel στη Μύκονο, στην
5η θέση το Istoria στη Σαντορίνη και
στην 7η θέση το Katikies Sun Rocks,
επίσης στη Σαντορίνη.
Το Condé Nast Traveler δημοσιεύ-

Katikies

Ε

κπτωση 20% επί του εισπραχθέντος
μισθώματος, η οποία θα συμψηφίζεται
με φορολογικές οφειλές, δικαιούνται

οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισπράττουν το
40% του ενοικίου στο πλαίσιο των μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με

Έτος ρεκόρ

Έξι ελληνικά θέρετρα στο ευρωπαϊκό
Top 30 του Condé Nast Traveler

ξι κορυφαία ελληνικά ξενοδοχεία-θέρετρα
φιγουράρουν στη λίστα με τα 30
καλύτερα resorts της Ευρώπης, όπως
τα ψήφισαν οι αναγνώστες του περιοδικού Condé Nast Traveler, την έκδοση-βίβλο του παγκόσμιου ταξιδιωτικού
κόσμου. Η Ελλάδα με έξι ξενοδοχεία
έχει τα περισσότερα resorts μεταξύ
των 30 καλύτερων της Ευρώπης ενώ
ακολουθούν με πέντε η Γαλλία και επίσης πέντε η Ιταλία, με τέσσερα η Ιρλανδία, με τρία η Πορτογαλία και επίσης τρία η Κύπρος, με δύο η Τουρκία
και μόνο με ένα η Ισπανία. Η κατάταξη
«Τop 30 Resorts in Europe: Readers’
Choice Awards 2020» είναι η ετήσια
που συντάσσει κάθε χρόνο το περιοδικό Traveler του οίκου Condé Nast.
Τα έξι ελληνικά resorts που διακρίθηκαν είναι, κατ’ αρχάς, το The
Romanos, a Luxury Collection Resort
στη Μεσσηνία, συμφερόντων του
ομίλου Κωνσταντακόπουλου, που
βρίσκεται στην 8η θέση στη σχετική
λίστα. Ακολουθεί το «αδελφό» ξενοδοχείο The Westin Resort της Costa
Navarino στη Μεσσηνία, του ιδίου

Με ποιους φόρους
συμψηφίζονται
τα «κουρεμένα»
ενοίκια

Sun

Rocks

απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Η απόφαση του κ. Βεσυρόπουλου ορίζει ότι οι
οφειλές που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν
κατά σειρά:
Α. Τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
Β. Τον ΕΝΦΙΑ.
Γ. Τον ΦΠΑ.
Δ. Οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή
χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.
Επίσης, η απόφαση καθορίζει ρητώς ότι το ποσό
του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν θα
εισπραχθεί δεν συνιστά εισόδημα και δεν θα φορολογηθεί.
Διευκρινίζεται, εξάλλου, ότι το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές με ημερομηνία καταβολής
μετά την 31η Ιουλίου 2020. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές από ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και
οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
«Η κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Βεσυρόπουλος,
«στηρίζει με ουσιαστικά μέτρα κάθε κοινωνική
και επαγγελματική ομάδα που υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων
θα δικαιούνται μείωση στις φορολογικές οφειλές
τους σε ποσοστό 20% επί του μισθώματος που
τελικά εισπράττουν. Ο στόχος είναι να εξισορροπήσουμε τη ζημία την οποία έχουν υποστεί από
το γεγονός ότι εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο».
Με τη ρύθμιση αυτή το κράτος καλύπτει ουσιαστικά το 30% της απώλειας εισοδήματος για

(Σαντορίνη), Grace Hotel, Auberge

τους ιδιοκτήτες. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει προτείνει να

Resorts

καταργηθεί πλήρως η υποχρεωτική μείωση των

Collection

(Σαντορίνη),

Canaves Oia (Σαντορίνη), Chromata
(Σαντορίνη), Katikies Kirini (Σαντορίνη), Katikies (Σαντορίνη), Aqua Blu
Ko (Κω), Andronis Luxury Suites (Σαντορίνη), Perivolas Lifestyle Houses
(Σαντορίνη), Andronis Boutique Hotel
(Σαντορίνη), Katikies (Μύκονος), Four
Seasons Astir Palace Hotel (Βουλιαγμένη), Mystique, a Luxury Collection
Hotel, (Σαντορίνη) και Hotel Grande
Bretagne (Αθήνα).

ενοικίων κατά 40%, που εφαρμόζεται σήμερα
και έως το τέλος Αυγούστου σε εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό και μεταφορές,
και να συνεχιστεί η στήριξη 30% της απώλειας
εισοδήματος για όσους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές συμφωνήσουν οικειοθελώς σε μειώσεις
έως 40%. Το υπουργείο Οικονομικών μελετάει
μια τέτοια λύση, αλλά και την ενδεχόμενη παράταση της υποχρεωτικής μείωσης σε ορισμένες
–περιορισμένες– περιπτώσεις. Αποφάσεις αναμένονται σύντομα.
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Κίνδυνος «φούσκας» στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων

Π

έντε ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και το Τορόντο και το Χονγκ
Κονγκ, διατρέχουν τον κίνδυνο «φούσκας» στην αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας UBS, η οποία ανέλυσε τις τιμές ακινήτων σε 25 μεγαλουπόλεις διεθνώς. Παρά την ύφεση, κατά μέσον όρο ο ρυθμός αύξησης
των προσαρμοσμένων βάσει πληθωρισμού τιμών κατοικιών σε αυτές τις
πόλεις επιταχύνθηκε τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα – αυτόν τον ρυθμό
οι αναλυτές της UBS δεν τον θεωρούν βιώσιμο. Επιπλέον, η πανδημία
επιτείνει τη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα όσον αφορά την προσφορά
στέγης. Ειδικότερα, η Ευρωζώνη ξεχωρίζει ως η αγορά κατοικιών με τη
μεγαλύτερη υπερτίμηση.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται το Μόναχο και η Φρανκφούρτη,
ενώ το Παρίσι και το Αμστερνταμ ακολουθούν κατά πόδας. Αντιστοίχως,
η Ζυρίχη, το Τορόντο και το Χονγκ Κόνγκ εμφανίζουν επίσης έντονες
ανομοιομορφίες. Σε αντίθεση με το 2019, η αγορά κατοικίας του Βαν-

κούβερ βρίσκεται πλέον στο φάσμα με τις υπερτιμήσεις, μαζί με το Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο, το Λος Αντζελες και, σε μικρότερο βαθμό, τη
Νέα Υόρκη. Η Βοστώνη, η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι διατηρούν πιο
ρεαλιστικές αξίες ακινήτων, όπως ισχύει και για τη Βαρσοβία. Το Σικάγο
έχει υποτιμημένες αξίες ακινήτων και είναι η μοναδική μεγαλούπολη στο
συγκεκριμένο σημείο του φάσματος. Σε πολλές ευρωπαϊκές μητροπολι-

Το Άμστερνταμ βάζει
«φρένο» στην ενοικίαση
νεόδμητων οικιών

Τ

ο Άμστερνταμ, όπως και πολλές άλλες
μεγαλουπόλεις στην Ευρώπη, λαμβάνει
μέτρα για να συγκρατήσει την εκτίναξη
στις τιμές των κατοικιών αλλά και στις μισθώσεις, σχεδιάζοντας να απαγορεύσει την ενοικίαση των νεόδμητων σπιτιών – στόχος των τοπικών
αρχών είναι να συμβάλουν στο να χαλιναγωγηθεί η εκτίναξη του κόστους της στέγης. Μέσα
σε δώδεκα χρόνια, δηλαδή από το 2005 έως το
2017, οι τιμές των κατοικιών σε ετήσια βάση εμφάνισαν άνοδο της τάξεως του 8% και τα ενοίκια ενισχύθηκαν 40%. Έχει επικρατήσει η τάση οι
άνθρωποι να επενδύουν στην αγορά κατοικίας,
την οποία θα χρησιμοποιήσουν για εκμετάλλευση, επωφελούμενοι από την εκτίναξη των τιμών
στην πόλη.

Προσφορά

Με την απαγόρευση ενοικίασης των άρτι κατασκευασθέντων σπιτιών, οι Αρχές θέλουν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών προς αγορά για
τους κατοικιών προς αγορά για του Άμστερνταμ,
που ανέρχονται σε 850.000. Σε όλη την Ευρώπη είναι τόσο μεγάλη η άνοδος του κόστους των
ακινήτων, που ωθεί εκτός αγοράς ακόμη και
όσους ανήκουν στη μεσαία τάξη. Τον Φεβρουάριο η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας με
επείγον διάταγμα έθεσε όριο στις αυξήσεις των
μισθώσεων. Όπως λέει ο Γιαπ βαν ντερ Μπιζλ,
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου επενδύσεων
σε ακίνητα Altera Bastgoed, «το Άμστερνταμ
θέλει να βελτιώσει την κατάσταση στην αγορά,
αλλά ακόμη είναι ασαφές πώς θα μπορέσει να
ελέγξει και να εφαρμόσει την απαγόρευση».
Και αυτό γιατί είναι δύσκολη η διάκριση ανάμε-

Στόχος, η συγκράτηση
τιμών που σημείωσαν
αισθητή άνοδο
σα σε ιδιοκτήτες ακινήτων και σε όσους θέλουν
να κατοικήσουν στο τάδε διαμέρισμα. Οι τιμές
αγοράς κατά μέσον όρο φθάνουν τις 448.000
ευρώ, ενώ τα ενοίκια τα 1.160 ευρώ τον μήνα
λόγω των αυξήσεων της τελευταίας 12ετίας. Οι
δε προοπτικές για τους ντόπιους είναι ακόμη χειρότερες, εφόσον αναμένεται κύμα νέων αφίξεων μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την
Ε.Ε. Παράλληλα, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις
οι ντόπιοι ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις τους
για να ελέγξουν περαιτέρω τις βραχυπρόθεσμες
μισθώσεις και να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες για τη ρύθμιση υπηρεσιών όπως αυτές της
εταιρείας Airbnb και άλλων με συναφείς δραστηριότητες.
Πέρυσι, συγκεκριμένα, οργανωμένες ομάδες
πολιτών στο Δουβλίνο απηύθυναν έκκληση στις
δημοτικές αρχές να δοθεί τέλος στις υπηρεσίες Airbnb. Στο Βερολίνο, πάλι, οποιοσδήποτε
ενοικιάσει χώρο μεγαλύτερο του μισού του διαμερίσματος χρειάζεται ειδική άδεια. Η ευρύτερη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη από την εκτίναξη
στην αγορά ακινήτων χρησιμοποιείται από τους
λαϊκιστές πολιτικούς. Επιδιώκουν να δείξουν πως
συμμερίζονται τους απλούς ανθρώπους, την
ώρα που λόγω παγκοσμιοποίησης οι μισθοί είναι
στάσιμοι και η οικονομία επιβραδύνεται.

τικές περιοχές οι τιμές αυξήθηκαν άνω του 5%. Η αύξηση των τιμών στις
πόλεις των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας – Ειρηνικού και της Β. και
Ν. Αμερικής, με εξαίρεση το Σίδνεϊ, παρέμεινε σε χαμηλό έως μεσαίο
μονοψήφιο ποσοστό. Η Μαδρίτη, το Σαν Φρανσίσκο, το Ντουμπάι και το
Χονγκ Κονγκ είναι οι μόνες πόλεις με πτώση των τιμών.
Παρά την πανδημία, οι αγορές κατοικίας έδειξαν να είναι ανθεκτικές
το πρώτο εξάμηνο του 2020. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι. Πρώτον, οι
τιμές των σπιτιών αποτελούν έναν αναχρονιστικό οικονομικό δείκτη και
είναι σε θέση να αντικατοπτρίζουν την οικονομική ύφεση, αλλά με κάποια
καθυστέρηση. Δεύτερον, η πλειονότητα των πιθανών αγοραστών κατοικίας δεν υπέστη άμεσες απώλειες εισοδήματος το πρώτο εξάμηνο του
2020. Οι πιστωτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες και τα προγράμματα
βραχυπρόθεσμης επιδότησης της εργασίας μετρίασαν τα επακόλουθα
της κρίσης. Τρίτον, οι κυβερνήσεις στήριξαν τους ιδιοκτήτες κατοικιών
στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων.

Χώρο για νέες κατοικίες
σε οροφές σούπερ
μάρκετ ψάχνουν
οι Γερμανοί

Ο

ταν η στέγη είναι δυσεύρετη και ακριβή
στις δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
οι άνθρωποι επινοούν άλλες διεξόδους.
Και αυτές μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα σε κτίριο σούπερ μάρκετ ή ενός πολυώροφου πάρκινγκ,
όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η
Deutsche Welle (DW). Και ιδού μία ζωντανή περιγραφή: σχεδόν δίπλα από τα αυτόματα μηχανήματα για την επιστροφή των μπουκαλιών στο σούπερ
μάρκετ θα μπορούσε να βρίσκεται ένα πολυτελές
διαμέρισμα με ξύλινο πάτωμα και ένα μεγάλο μπαλκόνι. Οπότε, εάν κατοικείς σε αυτό κι αδειάσει το
ψυγείο σου, δεν χρειάζεται καθόλου να κουραστείς.
Ούτε να βάλεις μπουφάν για να πεταχτείς στο σούπερ μάρκετ.
Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου ακινήτων, στις
οροφές των εκπτωτικών σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν να κατασκευαστούν χιλιάδες κατοικίες.
Ακόμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολυώροφα πάρκινγκ και παλιά κτίρια γραφείων που θεωρούνται άχρηστα πλέον. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Pestel αυτή την περίοδο λείπουν περίπου μισό
εκατομμύριο κατοικίες στη Γερμανία. Κάθε χρόνο
θα έπρεπε να κατασκευάζονται 400.000 νέες κατοικίες. Πέρυσι, πάντως, κατασκευάστηκαν μόνον
300.000 κατοικίες. Αξίζει να αναφερθεί πως οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στην περιοχή
της Φρανκφούρτης, στο Ντίσελντορφ, στην Κολωνία, στο Μίνστερ, στο Πάντερμπορν, στο Αμβούργο, στο Βερολίνο, στο Μόναχο, στη Στουτγάρδη και
στο Φράιμπουργκ. Στις πόλεις πλέον τα διαθέσιμα
οικόπεδα είναι σπανιότατα. Πολλές φορές υπάρχουν τα χρήματα, τα δάνεια είναι ακόμα πολύ φθηνά, ωστόσο λείπει ο χώρος, όπου θα οικοδομηθεί
μία κατοικία ή πολυκατοικία.

Εναλλακτικές

Επιστήμονες από το Πολυτεχνείο του Ντάρμσταντ

μελέτησαν αεροφωτογραφίες, αναζητώντας ελεύ-

θερο χώρο για την κατασκευή κατοικιών, όπως

αναφέρει η DW. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι,
αν αξιοποιηθούν καλύτερα οι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης των σούπερ μάρκετ, τα μη χρησιμοποιούμε-

να γραφεία και οι οροφές των εκπτωτικών σούπερ
μάρκετ θα εξοικονομηθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοικίες. Πάντως, δεν πρόκειται για κάτι και-

νοφανές. Είναι η ιδέα του «πάνω μένεις και κάτω
ψωνίζεις και παρκάρεις». Ο δήμος του Βερολίνου
μελέτησε 330 σημεία και κατέληξε στο συμπέρασμα πως θα μπορούσαν να κατασκευαστούν περίπου από 14.000 έως 36.000 κατοικίες. Το Lidl προ-

χώρησε ήδη στην κατασκευή κατοικιών στην οροφή
ενός υποκαταστήματος στο Βερολίνο και παρόμοια
σχέδια έχει και το Aldi Nord, η επίσης γνωστή αλυ-

σίδα σούπερ μάρκετ. Η τελευταία σχεδιάζει να
χτίσει στη γερμανική πρωτεύουσα περίπου 2.000
κατοικίες, οι οποίες θα είναι έτοιμες μέχρι το 2020.

Παρόμοια σχέδια έχουν και άλλοι δήμοι, όπως για
παράδειγμα στο Μόναχο, στη Φρανκφούρτη, στο

Αμβούργο. Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνει στο
σχετικό της δημοσίευμα η Deutsche Welle, υπάρ-

χουν παραδείγματα διαμερισμάτων σε πολυώροφα
πάρκινγκ. Ενα τέτοιο το βρίσκουμε ήδη στην Κολωνία, αν και χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να πά-

ρουν άδεια από την πολεοδομία. Και δεν είναι μόνο

σπίτια που θα μπορούσαν να χτιστούν στα μεγάλα
οικόπεδα των σούπερ μάρκετ που χρησιμεύουν για

πάρκινγκ. Στους ίδιους χώρους θα μπορούσαν να
χτιστούν, επίσης, σχολεία ή νηπιαγωγεία. Εν κατα-

κλείδι, όπως φαίνεται, οι πρωτότυπες και έξυπνες
ιδέες, καθώς και ο σωστός σχεδιασμός μπορούν
να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης στέγης στη
Γερμανία.

Τ
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Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τον αθλητισμό, αλλά
και το δημοσιογραφικό έργο

ην υποστήριξη στους ανθρώπους που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των
αθλητικών γεγονότων, όπως και την
ανάδειξη της αξιόλογης δουλειάς που
γίνεται από τους δημοσιογράφους του
αθλητικού ρεπορτάζ, έδειξε έμπρακτα η Τράπεζα Κύπρου, παρουσιάζοντας τα Α’ Δημοσιογραφικά Βραβεία,
στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ).
Τα Α’ Δημοσιογραφικά βραβεία απονεμήθηκαν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου
2020, σε λιτή τελετή και με όλα τα
απαραίτητα μέτρα, στο Ολυμπιακό
Μέγαρο σε εννέα νικητές, επτά κατηγοριών. Οι νικητές που επιλέγηκαν

ανάμεσα σε 43 συμμετοχές από την
κριτική επιτροπή της ΕΑΚ, είναι οι
εξής: Κατηγορία «Φωτογραφία Ποδόσφαιρο»: Σάκης Σαββίδης, για τη
φωτογραφία όπου ο διαιτητής Λεόντιος Τράττος δείχνει κίτρινη κάρτα σε
ποδοσφαιριστή της ΕΝΠ. Κατηγορία
«Φωτογραφία Σπορ»: Ανδρέας Ιακώβου, για τη φωτογραφία με τίτλο «Οι
Άνθρωποι πίσω από τους Αθλητές».
Κατηγορία «Συνέντευξη»: Μιχάλης
Μιχαηλίδης, Ανδρέας Κάτσιης (δημοσιογράφοι), Θεοδώρα Ιακώβου (φωτογράφος) για τη συνέντευξη στο city.
com.cy στην Ολυμπιονίκη Άντρη Ελευθερίου, της συζύγου της Dyana και
της κόρης τους, Μαρίας. Κατηγορία
«Αρθρογραφία»: Χάρης Μιλτιάδους,
για το θέμα που δημοσιεύτηκε στην

εφημερίδα «Πολίτης» με τίτλο «Το
μονάκριβο φυλακτό στην άκρη του
κόσμου: Το Ποδόσφαιρο». Κατηγορία «WebTv»: Πάνος Λάρκου, για την
εκπομπή του για το LarnakaSports.
com με τίτλο «Interview On The Go
με συνέντευξη στο αυτοκίνητο, με τον
δήμαρχο Λάρνακας Αντρέα Βύρα».
Κατηγορία «Αφιέρωμα»: Άντρη Κασάπη, για την εκπομπή-αφιέρωμα στο
ΡΙΚ, με τη συνέντευξη του προπονητή
του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια των
ΗΠΑ Πέτρου Κυπριανού. Κατηγορία
«Έρευνα»: Κώστας Πραξιτέλους, για
την έρευνά του με τίτλο «Ο Αθλητισμός στην Κύπρο το 1955-1959».
Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, Έλλη
Ιωαννίδου, συγχάρηκε τους νικητές,

αλλά και την ΕΑΚ για την όλη πρωτοβουλία και διοργάνωση των βραβείων
και δήλωσε ότι «η παρουσίαση των
Α’ Δημοσιογραφικών Βραβείων εμπίπτει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και
ΕΑΚ, με πιο πρόσφατη την συμμετοχή της ΕΑΚ, ως μέλος του Δικτύου
#SupportCY της Τράπεζας, στην
εκστρατεία #stiMaxi για οικονομική
ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Επίσης, τον περασμένο
Ιανουάριο, η Τράπεζα στήριξε την 47η
Γιορτή των Αρίστων που διοργανώνει
η ΕΑΚ, υιοθετώντας το βραβείο για
το Ανερχόμενο Ταλέντο, αναδεικνύοντας την κοινωνική σημασία ενίσχυσης του Αθλητισμού».

Η Leptos συνεχίζει να εκπαιδεύει το προσωπικό της

Η
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Ολοκληρώθηκε
η πώληση του 49%
της Altamira Κύπρου

κυρίως για το προσωπικό του τμήματος Μάρκετινγκ

Ο

και των Πωλήσεων.

με ανακοίνωση.

Κατά την περιήγηση των έργων του Ομίλου Λεπτός,

Όπως αναφέρεται η συμφωνία αφορά την πώλη-

Leptos Estates μέσα στα πλαίσια της
διατήρησης αλλά και της αναβάθμισης
της εκπαίδευσης του προσωπικού της

διοργάνωσε σεμινάριο και περιήγηση των έργων της

στην Altamira Asset Management S.A, σύμφωνα

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν την

ση στην Altamira S.A., 490 μετοχών Τάξης «Α»,

μεγάλη πρόοδο των παραθαλάσσιων κυρίως ανα-

ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια, τις οποίες

πτύξεων στις περιοχές Κάτω Πάφου, Χλώρακας,

κατείχε η ΣΕΔΙΠΕΣ με τιμή πώλησης τα €4.5 εκ.

Κισσόνεργας και του Κόλπου των Κοραλλίων.
Αναφέρθηκε επίσης πόσο σημαντικός είναι ο σω-

Αυτούσια η ανακοίνωση

στός επαγγελματισμός στην προώθηση και πώληση

Ολοκληρώθηκε η Συμφωνία για την πώληση

των ακινήτων και πως οι συμμετέχοντες πρέπει να

του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira

κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών και την θε-

Asset Management (Cyprus) Limited (“Altamira

τική αντιμετώπιση τους.

Cyprus”) στην Altamira Asset Management S.A

Η Leptos Estates όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι

(“Altamira S.A.”), μετά και τη λήψη σχετικής

στον τομέα ανάπτυξης γης και περιουσιών αναμέ-

έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας του

νουν την πλήρη καταπολέμηση της πανδημίας ώστε

Ανταγωνισμού.

να είναι σε θέση να διοργανώσουν πολλά νέα σεμι-

Η Συμφωνία, όπως είχε ανακοινωθεί στις 27

νάρια και ξεναγήσεις όσον αφορά την στρατηγική
στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, ειδικά για θέματα
υψηλής ομαδικής αποδοτικότητας.

λοκληρώθηκε η πώληση του 49% του
μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira
Asset Management (Cyprus) Limited

Από την ξενάγηση και περιήγηση στα έργα της Leptos Estates

Απριλίου 2020, αφορούσε την πώληση στην
Altamira S.A., 490 μετοχών Τάξης «Α», ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια, τις οποίες κατείχε

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει το Ίδρυμα «Σοφία για τα Παιδιά»

η Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσια-

Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει στην εκστρατεία
«Giraffes for Hope», που
διοργανώνει το «Σοφία για τα Παιδιά»,
τα έσοδα της οποίας θα παραχωρηθούν για τις ανάγκες παιδιών στην
Κύπρο και στην Κένυα με επίκεντρο
το δικαίωμά τους στη μόρφωση, την
υγεία και την αξιοπρέπεια.
Στη φετινή εκστρατεία, 20 καμηλοπαρδάλεις ξεκίνησαν ένα συμβολικό
ταξίδι από την Κένυα, φιλοτεχνήθηκαν
αφιλοκερδώς από Κύπριους καλλιτέχνες και υιοθετήθηκαν από εταιρείες
οι οποίες στήριξαν την προσπάθεια,
έναντι του ποσού των 5.000 ευρώ, η
κάθε μια.
H καμηλοπάρδαλη Lily, που ‘υιοθετήθηκε’ από την Τράπεζα Κύπρου και φιλοτεχνήθηκε από την εικαστικό Λήδα
Συμεωνίδου, παραλήφθηκε από τη
Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης
Διαθεσίμων Δέσποινα Κυριακίδου,
εθελόντρια του ιδρύματος «Σοφία για
τα Παιδιά» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου,
υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας,

Mε την ολοκλήρωση της Συμφωνίας έχει υλοποι-

Η

κών Στοιχείων Λτδ (“ΣΕΔΙΠΕΣ”) με τιμή πώλησης
τα €4.5 εκ.
ηθεί η Δέσμευση 12 του Καταλόγου Δεσμεύσεων
που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πώληση
του μεριδίου της ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Cyprus.

Άντρης Αναστασιάδη.
Οι καμηλοπαρδάλεις εκτίθενται για
το ευρύ κοινό στο The Mall of Cyprus
από τις 18 μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και στο Αεροδρόμιο Λάρνακας από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις
15 Οκτωβρίου 2020.
Η Τράπεζα Κύπρου συγχαίρει το «Σο-

φία για τα Παιδιά» και όλους τους
εθελοντές του, για το έργο που επιτελούν, με αφοσίωση, αγάπη και ελπίδα
για τα παιδιά.
Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο της
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας
της, στηρίζει το έργο του Ιδρύματος
«Σοφία για τα Παιδία» από το 2014,

μέσω της χορηγίας του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω» που
λειτουργεί σε επιλεγμένα σχολεία και
φροντίζει τα παιδιά να έχουν σπιτικό
φαγητό καθημερινά, μαγειρεμένο στο
σχολείο τους.

Ακίνητα
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ - Νοέμβριος 2020

Για επικοινωνία: info@fmw.com.cy

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

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

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

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

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ

Ακίνητα
Νοέμβριος 2020

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
διαμέρισμα 2 υπν. σε καινούργιο κτίριο
μοντέρνο, κοντά σε όλες τις υπηρεσίες,
στο κέντρο της Λευκωσία. Τιμή από 775
ευρώ. Διγενή «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
γκαρσονιέρα διαμ. € 900 Λευκωσία 2
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31261
1 υ/δ διαμ. € 1,000 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31260
1 υ/δ διαμ. € 1,000 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31262
1 υ/δ διαμ. € 1,000 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31263
1 υ/δ διαμ. € 515 Λευκωσία 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35372
2 υ/δ διαμ. € 750 Στρόβολος ισόγειο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15578
ΝΕΟ

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 3
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#15845
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16441
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#17335
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 600 Αγλαντζιά
3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17465
2 υ/δ διαμ. € 550 Αγλαντζιά ισόγειο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18766
2 υ/δ διαμ. € 600 Στρόβολος 1 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18778

2 υ/δ διαμ. € 580 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18832
2 υ/δ διαμ. € 550 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19153
2 υ/δ διαμ. € 600 Αγλαντζιά 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19359
2 υ/δ διαμ. € 900 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36140
2 υ/δ διαμ. € 650 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36806
2 υ/δ διαμ. € 900 Λευκωσία ισόγειο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37465
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 550 Λευκωσία 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38273
2 υ/δ διαμ. € 750 Έγκωμη 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38652
2 υ/δ διαμ. € 520 Στρόβολος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38824
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 800 Έγκωμη 4
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38850
2 υ/δ διαμ. € 750 Στρόβολος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38505
2 υ/δ διαμ. € 650 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16295
2 υ/δ διαμ. € 900 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20915
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,300 Έγκωμη
3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21039
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 600
Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε

Τηλ 22452040
Ν#16394

www.c21broker.net

3 υ/δ διαμ. € 900 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17894
3 υ/δ διαμ. € 700 Στρόβολος 1 όροφο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18042
3 υ/δ διαμ. € 700 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19195
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,000 Άγιος Δομέτιος 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29854
ΝΕΟ

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 800 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38583
3 υ/δ διαμ. € 1,600 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35852
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Έγκωμη 3
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38671
4 υ/δ διαμ. € 2,000 Έγκωμη 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38669
5 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,800 Στρόβολος 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19737

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

ΟΙΚΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ

σπίτι 4 υπν + σοφίτα στο Γέρι, πλήρως
επιπλωμένο με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, με καλ. χώρο στάθμευσης και
μικρή αυλή. Διαθέτει a/c και κεντρική
θέρμανση «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

γραφείο στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 650 Αγλαντζιά 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#32402

γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και
για χρήση από ιατρούς στο κέντρο της
Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

ισόγειος γραφειακός χώρος/κατάστημα
108τ.μ.συν αποθήκες σε πάροδο Νίκης
στην Ακρόπολη. Ενοίκιο €750. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
3 υ/δ διαμ. € 700 Στρόβολος 1 όροφο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18042

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 900 Στρόβολος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34130
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,300 Λακατάμεια 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#30860
3 υ/δ σπίτι € 1,500 Ψιμολόφου κήπο,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
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Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#32561
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18123
4 υ/δ σπίτι € 6,000 Έγκωμη κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#20780
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 3,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21895
ΝΕΟ

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30394
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Δευτερά Κάτω 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#32658
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,200 Ψιμολόφου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#32987
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33334
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34268
4 υ/δ σπίτι € 3,900 Λευκωσία ιδιωτική
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34689
4 υ/δ σπίτι € 4,250 Λευκωσία ιδιωτική
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34687
4 υ/δ σπίτι € 1,400 Έγκωμη κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36398
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,500 Ανάγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38832
4 υ/δ σπίτι € 4,000 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#25868
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#33604
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4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,900 Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27298
ΝΕΟ
5 υ/δ σπίτι € 6,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#18812
5 υ/δ σπίτι € 3,500 Δάλι Κωνστάντια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26092
5 υ/δ σπίτι € 8,000 Έγκωμη ιδιωτική
πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26564
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Κοκκινοτριμιθιά κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#30459
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Επισκοπειό κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34372
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,500 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34555
5 υ/δ σπίτι € 1,500 Λυθροδόντας
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38112
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,000 Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33790
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Αγλαντζιά Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32350
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,300 Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#19305
5 υ/δ σπίτι € 3,000 Κλήρου ιδιωτική
πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16729
5 υ/δ σπίτι € 6,000 Δευτερά Κάτω
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36575
5 υ/δ σπίτι € 5,500 Γέρι συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#29063

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 8,000 Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35986
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,700 Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31440
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29005
7 υ/δ σπίτι € 4,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35957
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Στρόβολος κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31165
σπίτι € 4,000 Λευκωσία 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#30595

οικιστικό κτίριο νοικιασμένο, με τίτλους
και απόδοση τουλάχιστον 5%. Στούντιο, μανάρια και διάρα.
κατάστημα προς ενοικίαση 125+ τ.μ
για κτηνιατρική κλινική. Από Τσέρι μέχρι και Άγιο Δομέτιο. Μέχρι 1300€.
Να έχει τριφασικό ρεύμα.
οικόπεδα για σοβαρούς μας πελάτες
στο Γέρι, Λατσιά, Τσέρι.
σπίτι για αγορά στην Αγλατζιά, 4 υπνοδωματίων σε ολόκληρο οικόπεδο με
πισίνα €600.000-€850.000
Οικιστικά οικόπεδο σε καλές περιοχή
κατάλληλα για ανέγερση πολυκατοικίας. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΨΑΧΝΟΥΜΕ
οικόπεδα κατάλληλα για ανέγερση
πολυκατοικίας . «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82 AM

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

οικόπεδα με Συντελεστή Δόμησης
120% - 160%.«FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82 AM

για ενοικίαση νηπιαγωγείο στις περιοχές Ακρόπολης ,Μακεδονίτισσας
, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82

για άμεση αγορά, Συντελεστή Δόμησης από διατηρητέα οικοδομή η οποία
να έχει ήδη ανακαινιστεί. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82 AM

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

για αγορά διαμερίσματα καινούργια
και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο,
τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ‘η μη μέχρι 900 ευρώ στις
περιοχές Ακρόπολης ,Αγλαντζιάς,
Στρόβολο, Λακατάμια ,Μακεδονίτισσα, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
για ενοικίαση αποθήκη η εργοστάσιο
για ενοίκιο με τριφασικό ρεύμα περιοχές Λατσιά, Δάλι η βιομηχανική Tσερίου 400-500 τμ. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
μονάρι ή δυάρι με ή χωρίς έπιπλα κατά
προτίμηση κοντά στην PWC , αλλά και
σε άλλες περιοχές.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Προς Πώληση Μονοκατοικία, Μοσφιλωτή, 108 τ.μ., Σε οικόπεδο 282 τ.μ., 1
Επίπεδο/α, Ισόγειο Όροφος, 2 Υ/Δ, 1
Μπάνιο/α, 1 WC, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Πλακάκια, Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 1984,
Κατάσταση: Ανακαινισμένο, Χαρακτηριστικά: Βεράντες, Προσόψεως, Επι
Λεωφόρου, Ηλιακός, Boiler, Ανακαινισμένο, Κατάλληλο για επαγγελματική
χρήση, 88τμ2 και 20τμ2 καλυμμένες
βεράντες, Ημιανεξάρτητη κατοικία σε
εμπορικό δρόμο κατάλληλη και για
γραφέιο, Χωρίς Θέρμανση, Απόσταση
από: Αεροδρόμιο(m): 22000, Θάλασσα(m): 22000, Πόλη(m): 22000, Χωριό(m): 400, Τιμή: 120.000€ Panicos
L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο
Επικοινωνίας:
0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Κτήμα, Σιά, 4.683
τ.μ.,
KTHNOΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΕΤΟΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,
Σ.Δ: 50%, Σ.Κ: 50%, Εντός σχεδίου,
Βοσκότοπος, Τιμή: 28.000€ Panicos
L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο
Επικοινωνίας:
0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Αγροτεμάχιο, Άγιος

Θεόδωρος Σκαρίνου, 3.698 τ.μ., δεν
υπάρχει έξτρα φ.π,α, There is no extra
v.a.t, Σ.Δ: 6%, Σ.Κ: 6%, Απόσταση απο:
Θάλασσα(m): 300, Τιμή: 75.000€
Panicos L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Διαμέρισμα, Λευκωσία,
Άγιοι Ομολογητές, 80 τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 4ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα:
Παρκέ, Kουφώματα: Αλουμινίου, 1
parking, Έτος κατασκευής: 1987, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Boiler, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, καλυμμένη βεράντα 3 τμ2, ακάλυπτη βεράντα
5 τμ2, έτοιμος τίτλος ιδιοκτησίας για
άμεση μεταβίβαση, ready title deed to
transfer the property, Χωρίς Θέρμανση,
Θέα: Καλή, Τιμή: 105.000€ Panicos L
Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο
Επικοινωνίας:
0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Στούντιο, Λευκωσία,
36 τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 2ος Όροφος, 1
Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 Κουζίνα/
ες, Δάπεδα: Πλακάκια, Kουφώματα:
Αλουμινίου, Έτος κατασκευής: 1979,
Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Κλιματισμός, Boiler, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Χωρίς Θέρμανση, Κοντά σε: κεντρο πόλης, Τιμή: 47.000€
Panicos L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Οικόπεδο, Πεδουλάς,
669 τ.μ., Χαρακτηριστικά: Αμφιθεατρικό, έτοιμος τίτλος ιδιοκτησίας για
άμεση μεταβίβαση, ready title deed
for transfer the property, Σ.Δ: 90%, Σ.Κ:
50%, Θέα: Βουνό, Εντός σχεδίου, Γενική κατοικία, Κοντά σε: χωριό, Απόσταση απο: Πόλη(m): 200, Τιμή: 75.000€
Panicos L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Μονοκατοικία, Μουτουλλάς, 78 τ.μ., 1 Επίπεδο/α, Ισόγειο
Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α, 1 WC,
1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Πλακάκια,
Έτος κατασκευής: 1965, Χαρακτηριστικά: Boiler, Δέντρα, Κήπος, συν
36τμ2 βοηθητικό, plus 36sqm auxiliary
house, Χωρίς Θέρμανση, Θέα: Βουνό,
Κοντά σε: χωριό, village, Απόσταση
απο: Χωριό(m): 200, Τιμή: 75.000€
Panicos L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Οικόπεδο, Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, 535 τ.μ., Κατάσταση: Υπό Κατασκευή, επίπεδo, flat, το
φ.π.α δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
Σ.Δ: 90%, Σ.Κ: 50%, Εντός σχεδίου, Γενική κατοικία, Κοντά σε: χώρο
πρασίνου, Απόσταση απο:
Αεροδρόμιο(m): 22000, Θάλασσα(m):
25000, Πόλη(m): 12000, Χωριό(m):
2000, Τιμή: 70.000€ Panicos L
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Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο
Επικοινωνίας:
0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Μονοκατοικία, Ευρύχου, 182 τ.μ., Σε οικόπεδο 520 τ.μ.,
Kουφώματα: Ξύλινα, 2 parking, Έτος
κατασκευής: 1900, 78τμ2 το ισόγειο και 67τμ2 ο πρώτος όροφος,
78sqm the ground floor and 67sqm
the first floor, Χωρίς Θέρμανση, Κοντά σε: όλες της υπηρεσίες.All the
amenites, Τιμή: 65.000€ Panicos L
Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο
Επικοινωνίας:
0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com
Προς Πώληση Μονοκατοικία, Μουτουλλάς, 51 τ.μ., Σε οικόπεδο 346
τ.μ., 2 Επίπεδο/α, 2 Υ/Δ, Έτος κατασκευής: 1955, Κατάσταση: Χριζει
ολικής ανακαίνισης, Χαρακτηριστικά:
Αποθήκη, Βεράντες, Πέτρινο,
Παραδοσιακή οικία, Δέντρα, Κήπος,
υπάρχει και επιχορήγηση, Τhe are is
sponsor for the government, Χωρίς
Θέρμανση, Θέα: Βουνό, Κοντά σε:
Xωριό, Village, Απόσταση απο: Χωριό(m): 100, Τιμή: 45.000€ Panicos
L Stavrinou estate agent ltd, Εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης Αρ. Μητρώου 497,Αρ. Αδείας 166ε Τηλέφωνο
Επικοινωνίας:
0035722442210,
0035799666703,
www.stavrinosestates.com

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
υπό ανέγερση διαμερίσματα 1-2- 3
υπνοδωματίων στον Στρόβολο από
€110000- €265000 πλέον ΦΠΑ
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΝΕΟ

διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην
Ακρόπολη 30 χρονών
€110000
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οροφοδιαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στα σχέδια, σε ήσυχη περιοχή της
Σταυρού, στον Στρόβολο. Το διαμέρισμα βρίσκεται στον πρώτο όροφο και
αποτελείται από τρία μεγάλα υπνοδωμάτια σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, μπάνιο και 23 τ.μ. μπαλκόνι. Στο
ισόγειο βρίσκεται ένας καλυμμένος
χώρος στάθμευσης και αποθήκη. Το
κτήριο θα φέρει πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης Α. Τιμή 205,000 ευρώ
+ ΦΠΑ. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
νέο, πολυτελή και μοντέρνο διαμέρισμα
2 υπνοδωματίων σε ένα εξαιρετικό κτήριο στην Αγλαντζιά. 90τ.μ. εσωτερικός
χώρος συν 19,6τ.μ. καλυμμένη βεράντα. Ενεργειακή κλάση Α. Θα είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2021. Τιμή
193,000 + ΦΠΑ/. A-106207 «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην
Ακρόπολη 30 χρονών €110000 «FOX

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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
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Νοέμβριος 2020

Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων στην
Ακρόπολη 12 χρονών
με τζάκι
€210000 «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
υπό ανέγερση διαμερίσματα 1-2- 3
υπνοδωματίων στον Στρόβολο από
€110000- €265000 πλέον ΦΠΑ
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
2 υ/δ διαμ. € 150,000 Άγιος Δομέτιος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29907
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 150,000 Δάλι Καλλιθέα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37062
2 υ/δ διαμ. € 155,000 Λακατάμεια
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16516
2 υ/δ διαμ. € 155,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36792
2 υ/δ διαμ. € 158,000 Στρόβολος 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37301
2 υ/δ διαμ. € 158,000 Στρόβολος
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37391
2 υ/δ διαμ. € 160,000 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38216
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 160,000 Λακατάμεια 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38284
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 175,000 Στρόβολος 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37076

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 285,000
Καϊμακλί 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33382
3 υ/δ διαμ. € 315,000 Έγκωμη 2
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34829
3 υ/δ διαμ. € 330,000 Λευκωσία

ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#24691
3 υ/δ διαμ. € 350,000 Στρόβολος 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36357
4 υ/δ διαμ. € 175,000 Δάλι Καλλιθέα 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36418
4 υ/δ διαμ. € 175,000 Δάλι 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37331
4 υ/δ διαμ. € 440,000 Στρόβολος
ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36505
5 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 350,000
Δάλι Κωνστάντια 1 όροφο, κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38322

ΟΙΚΙΕΣ
πολυτελείας δυόροφο σπίτι 450 τ.μ.
σε 3345 τ.μ. οικιστικό χωράφι, 12 χρονών, στα Πέρα. Τιμή €595.000. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
μοντέρνο δυόροφο σπίτι 3 υπνοδωματίων 235 τ.μ. με υπέροχη αυλή, στο Πλατύ Αγλατζιάς σε 335τ.μ. οικόπεδο. Τιμή
€530.000. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μοντέρνο δυόροφο σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό σπιτάκι, στον
Άγιο Δομέτιο σε 288τ.μ. οικόπεδο. Τιμή
€380.000. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας
με σοφίτα, 6 υπνοδωματίων και 6 μπάνιων 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, στον
Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο.
Τιμή €680.000. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας 4
υπνοδωματίων 250 τ.μ. με μεγάλες καλυμμένες βεράντες, στο Παλαιομέτοχο
σε 1673 τ.μ. οικιστικό χωράφι. Τιμή
€350.000. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ανώγειος κατοικία 3 υπνοδωματίων και
2 μπάνια, 23 χρονών, σε ήσυχη περιοχή
στον Στρόβολο. Τιμή €135.000. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
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www.c21broker.net Ν#27098

Ν#18376

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 380,000
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#34255

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 950,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35038

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 180,000
Μαλούντα πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#20899

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 410,000
Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#32665

7 υ/δ σπίτι € 545,000 Στρόβολος a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35076

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000
Δάλι a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27565

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 420,000
Δευτερά Κάτω a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#19648

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000
Δάλι κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27585

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 525,000
Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#33708

Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 170,000
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16961

3 υ/δ σπίτι € 220,000 Ευρύχου συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28899
ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 225,000
Τσέρι Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#33922
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 225,000
Αλάμπρα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38630
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 230,000
Αγλαντζιά συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28026
ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι € 249,000 Στρόβολος
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36626
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 250,000 Παλαιομέτοχο κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26239
3 υ/δ σπίτι € 250,000 Στρόβολος 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#28427
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 350,000
Καλό Χωριό Ορεινής κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27579
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 365,000
Λακατάμεια κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#18478
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 380,000
Γέρι συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 575,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#16824
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 620,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#21116
4 υ/δ σπίτι € 620,000 Λατσιά ιδιωτική πισίνα, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37899
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 650,000
Αγία Βαρβάρα 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#33712
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 708,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#16845
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 721,000
Λακατάμεια πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16846
4 υ/δ σπίτι € 750,000 Δάλι κήπο,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31688
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 800,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32550
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 890,000
Δάλι Ηλιούπολη ιδιωτική πισίνα, a/c,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net

8 υ/δ σπίτι € 750,000 Τσέρι 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37316
8 υ/δ σπίτι € 5,000,000 Λευκωσία
κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34510
ανεξάρτητο σπίτι € 120,000 Αγία Βαρβάρα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27866
σπίτι € 140,000 Λύμπια 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33961

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
φροντιστήριο στην Λακατάμια «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
ΝΕΟ

επιχείρηση καφέ/snack bar στον Στρόβολο «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο 1256 τ.μ με 2 μέσο
πατώματα 625 τ.μ. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
αποκλειστικά από την FOX, δυο συνεχόμενα εμπορικά οικόπεδα, έκτασης
πέραν τον 1100 τ.μ.., με έτοιμα αρχιτεκτονικά σχέδια για κατασκευή εξαόροφου κτιρίου. Τα οικόπεδα βρίσκονται
στην Λεοφ. Ιφιγενείας στην Ακρόπολη.
Τιμή €1,600,000 διαπραγματεύσιμη.
FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82 ΜΣ
αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο 1256 τ.μ με 2 μέσο
πατώματα 625 τ.μ. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82

ΧΩΡΑΦΙΑ - OIKOΠΕΔΑ
οικιστικό οικόπεδο στο Πεδουλά 688
τ.μ. Εμπίπτει στη ζώνη Η2 με 90% συντελεστή δόμησης, 50% ποσοστό
κάλυψης με δυνατότητα ανέγερσης

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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

Ακίνητα
Νοέμβριος 2020

2 ορόφων ως 8,3 μέτρα. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82

σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
33% των 1645τ.μ. Δόμηση 60%, ποσοστό κάλυψης 35% Τιμή €50.000.

ΝΕΟ

οικιστικό χωράφι 6764 τ.μ. σε ωραία
περιοχή στην Αλάμπρα πάνω στον δρόμο, με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, με συντελεστή δόμησης
40%. Τιμή €160.000. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι,
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μεγάλο οικιστικό οικόπεδο στην Αγλατζιά πάροδος Αγλατζιάς 669 τ.μ., σε
ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 120% και δυνατότητα 3 ορόφων
13,5 μέτρων. Τιμή €336.000 συν
ΦΠΑ. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό οικόπεδο στην περιοχή Γ.Σ.Π.
600 τ.μ. και κάτοψη 26μ., με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα
2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή €227.000
συν ΦΠΑ. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό οικόπεδο στο Δάλι. 567 τ.μ.
κοντά στο Pop Life, σε ήσυχη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή
€94.500 συν ΦΠΑ. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
25% των 1780 τ.μ. Δόμηση 60%, ποσοστό κάλυψης 35% Τιμή €40.000.
. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
βιομηχανικό χωράφι 4560 τ.μ. στα Λατσιά με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, με συντελεστή δόμησης
100%. Τιμή €900.000.
χωράφι
στον
Λυθροδόντα
€82000«FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
γεωργικό χωράφι 12.710 τ.μ. στον
Αναλιώντα, δίπλα από το δάσος. Εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή €110.000.
οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
37% των 1592 τ.μ. Δόμηση 60%, ποσοστό κάλυψης 35% Τιμή €60.000.
οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
25% των 1780 τ.μ. Δόμηση 60%, ποσοστό κάλυψης 35% Τιμή €40.000.
χωράφι
στον
Λυθροδόντα
€82000«FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
25% των 1780 τ.μ. Δόμηση 60%, ποσοστό κάλυψης 35% Τιμή €40.000.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
33% των 1645τ.μ. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
οικιστικό τεμάχιο σε προνομιακή θέση
σε νεόδμητη περιοχή, κοντά στην Λεωφόρο Αθαλάσσας στο Γέρι. Το τεμάχιο
έχει επίπεδη επιφάνεια και έχει μερίδιο
37% των 1592 τ.μ. Δόμηση 60%, ποσοστό κάλυψης 35% Τιμή €60.000.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό χωράφι στο Στρόβολο, 6764
τ.μ. σε ωραία περιοχή στην Αλάμπρα
πάνω στον δρόμο, με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, με συντελεστή δόμησης 40%. Τιμή €160.000.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό χωράφι 2.905 τ.μ. στο Γέρι,
με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση η αξιοποίηση. Τιμή €225.000.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μεγάλο οικιστικό οικόπεδο στην Αγλατζιά πάροδος Αγλατζιάς 669 τ.μ. , σε
ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 120% και δυνατότητα 3 ορόφων
13,5 μέτρων. Τιμή €336.000 συν
ΦΠΑ. ο «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό οικόπεδο στην περιοχή Γ.Σ.Π.
600 τ.μ. και κάτοψη 26μ., με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα
2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή €227.000
συν ΦΠΑ.. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

οικιστικό οικόπεδο στο Δάλι. 567 τ.μ.
κοντά στο Pop Life, σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 90% και
δυνατότητα 2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή
€94.500 συν ΦΠΑ. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
εμπορική γη στο Στρόβολο. 870 τ.μ.
σε μια από την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο, με συντελεστή δόμησης 140%
και δυνατότητα 4 ορόφων 17 μέτρων.
Τιμή €682.500 συν ΦΠΑ. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
γωνιακό 535τ.μ οικιστικό οικόπεδο
σε προνομιακή περιοχή, ιδανικό για
ανέγερση διώροφους κατοικίας. προς
πώληση σε πολύ καλή τοποθεσία του
Στρόβολου, πίσω από το Κ.CINEPLEX.
Εμπίπτει εντός της πολεοδομικής ζώνης Κα6 με 90% Σ.Δ και 50% Σ.Κ. Τιμή
€200,000. FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

Διαμέρισμα στη περιοχή Εκάλη (Αγ.
Φύλα), 2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, wc, μπάνιο,
a/c, παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές,
€1300. Code:881566, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

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

Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια
,2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη, a/c, €1,200. Code:879750,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Ζητείται για ενοικίαση νηπιαγωγείο
στις περιοχές Ακρόπολης, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82

Διαμέρισμα στη περιοχή Κέντρο Λεμεσού,2υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κοινό
πάρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, a/c,
€1200. Code:795893 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

για αγορά διαμερίσματα καινούργια
και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ζητούνται για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και
στούντιο επιπλωμένα ‘η μη μέχρι 900
ευρώ στις περιοχές Ακρόπολης ,Αγλαντζιάς, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
Ζητούνται οικόπεδα στον Στρόβολο,
Παρισινό, Έγκωμη, Αγλαντζιά για
άμεση αγορά από πελάτες μας. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
Ζητούνται διαμερίσματα προς ενοικίαση στα Λατσιά, Αγλαντζιά, Γέρι,
Δάλι. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Ζητούνται για αγορά διαμερίσματα
καινούργια και παλιά μέχρι €120 000
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά,
Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και

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

Ζητούνται σπίτια προς ενοικίαση 3-4
υπν. με αυλή, περιοχές Στρόβολο,
Ακρόπολη, Δασούπολη, Λατσιά.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας Φυλάξεως, (δωμάτιο)., πλήρως επιπλωμένο, ίντερνετ, A/C, συμπεριλαμβάνει νερό, ρεύμα και κοινόχρηστα
από €350 CODE:5997 / 836809,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στη περιοχή Αγ. Τύχωνας,
1υπν, καινούργιο, επιπλωμένο, κουζίνα, 1 wc, μπάνιο, παρκινγκ, ηλεκτρικές
συσκευές, €650 .CODE:980895,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας Φυλάξεως, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν,
διαθέτει κουζίνα, σαλόνι, 2 μπάνια,
2 wc, ηλεκτρικές συσκευές, €800.
Code:980896, 25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στην περιοχή Εκάλη
2υπν.,Επιπλωμένο, διαθέτει κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, 1wc, καλυμμένο
παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, a/c,
€1000. Code: 975403 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα καινούργιο στη περιοχή Κάψαλος 2υπν., διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, 2 wc, 1 μπάνια, a/c, ηλ.συσκευές,
€1000.
Code:984835,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στη περιοχή Απ. Πέτρου
& Παύλου 2υπν, επιπλωμένο, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα, wc, 1 μπάνιο, a/c,
€950 . Code:907618 25771188,Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,

Διαμέρισμα στη Νεάπολη ,2υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρκινγκ,
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, a/c,
€1500. Code:836876, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στην περιοχή Αγία
Ζώνη, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, 1 wc,
κουζίνα
ανεξάρτητη,
καλυμμένο
παρκινγκ, €1000. Code:848722,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στη περιοχή Τουριστική,
2υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα ενιαία, μπάνιο, παρκινγκ, αποθήκη ηλεκτρικές συσκευές, a/c,c/h, €1500. Code:8503,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στη περιοχή Τουριστική ,
2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 3 wc, καλυμμένο παρκινγκ, βεράντα, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, c/h,
€1500 Code:8542, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα στη περιοχή Κάτω Πολεμίδια , 3υπν.,καινούργιο, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, 2wc, 1
μπάνιο, παρκινγκ, αποθήκη ,ηλεκτρικές
συσκευές, a/c, €800. Code:983981,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα ανώγειο στη περιοχή Κάψαλος 3υπν., ηλεκτρικές συσκευές, a/c,
διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 2
wc, παρκινγκ, €900 Code:983562,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
γκαρσονιέρα διαμ. € 1,000 Λεμεσός
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
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Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36915
γκαρσονιέρα διαμ. € 1,300 Πολεμίδια
Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37512
1 υ/δ διαμ. € 1,500 Γερμασόγεια 4
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27489
1 υ/δ διαμ. € 550 Λεμεσός 2 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37603
2 υ/δ διαμ. € 800 Λεμεσός 2 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31640
2 υ/δ διαμ. € 900 Άγιος Αθανάσιος
2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31856
2 υ/δ διαμ. € 1,200 Παρεκκλησιά
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#33444
2 υ/δ διαμ. € 1,200 Γερμασόγεια
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38512
2 υ/δ διαμ. € 1,000 Άγιος Τύχωνας
1 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17572
2 υ/δ διαμ. € 1,000 Γερμασόγεια ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#17573
3 υ/δ διαμ. € 5,000 Άγιος Τύχωνας
ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35429
3 υ/δ διαμ. € 5,000 Άγιος Τύχωνας
ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35430
3 υ/δ διαμ. € 2,000 Λεμεσός ισόγειο,
κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35424
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 6,500
Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net

Ν#35420
3 υ/δ διαμ. € 1,000 Μέσα Γειτονιά 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38190
3 υ/δ διαμ. € 1,200 Λεμεσός ισόγειο,
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35339
3 υ/δ διαμ. € 1,600 Πολεμίδια Κάτω
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37794
3 υ/δ διαμ. € 4,000 Παρεκκλησιά
Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35418
3 υ/δ διαμ. € 2,250 Γερμασόγεια 5
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31556
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 1,200 Γερμασόγεια ισόγειο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33172
3 υ/δ διαμ. € 3,500 Γερμασόγεια 4
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#17570
4 υ/δ διαμ. € 950 Λεμεσός 1 όροφο,
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21478
5 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 6,000 Λεμεσός 5
όροφο, συσκευές, a/c, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32095
6 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 4,500 Γερμασόγεια ισόγειο, ιδιωτική πισίνα, κήπο,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#32979
διαμ. € 1,000 Μουτταγιάκα 3 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31858

ΟΙΚΙΕΣ
Οικία στη περιοχή Αγία Φύλα στη
Λεμεσό, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, ντουζ, a/c, παρκινγκ,
2 wc, ηλεκτρικές συσκευές €900.
Code:983771 25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία στη περιοχή Καθολική, 2υπν.,
μερικώς επιπλωμένη, διαθέτει, σαλόνι, κουζίνα, a/c, μπάνιο, ηλεκτρικές
συσκευές,2 πάρκινγκ, €950. Code:

824580 25771188,Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

ΟΙΚΙΑ 3 υπν., Ανεξάρτητη, στη περιοχή
Ζακάκι, Λεμεσός, 2 επίπεδα, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, 1 μπάνιο, 2 wc, παρκινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, full a/c, €1,000.
Code: 901712, 25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estates Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΟΙΚΙΑ (ανώγειο) 3υπν., στη περιοχή
Κάψαλος στην Λεμεσό, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, a/c, ηλεκτρικές συσκευές,2 βεράντες, €750.
Code: 918354. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estates Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ενωμένη στη περιοχή Λευκοθέα
, 3υπν., 1 επίπεδα, σαλόνι, κουζίνα,
1 wc, full a/c, 1 μπάνιο, θέα θάλασσα, γραφείο, 2 καλυμμένα παρκινγκ,
αποθήκη. €1,000. Code:871675,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία (πολυτελές ) στην περιοχή Κάψαλος, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ενιαια,2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συσκευές, 2 parking, c/h πετρελαίου, κήπος, βεράντα, full a/c, €1,800.
Code:896108, 25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ
Οικία στη περιοχή Γερμασόγεια,
3υπν.,επιπλωμένη ,διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, τζάκι, 2 επίπεδα, 2 wc,
μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1700
Code:879741 .25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία Luxury, στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη,
3 wc, a/c, c/h, πάρκινγκ, €2700.
Code:9611,
25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

Οικία στη περιοχή Κέντρο Πόλης,
3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι,
πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη, 3wc, 1
μπάνιο, ,ηλεκτρικές συσκευές, €3500.
Code:8797 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι
, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2
κουζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking,
ηλεκτρικές συσκευές,
€1,300.
Code:980893, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ανεξάρτητη στη περιοχή Εκάλη,
4υπν., ηλεκτρικές συσκευές, 2 μπάνια,3
wc, 2 σαλόνια , αποθήκη, €1,500.
CODE: 978316, 25771188,Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομε-

σιτικό γραφείο
Οικία στη περιοχή Νεάπολη , 4υπν.,
διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα ανεξάρτητη, παρκινγκ,
a/c, 3wc, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι, ηλεκτρικές συσκευές, €1,600. CODE: 883266,
25771188,Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
γκαρσονιέρα σπίτι € 700 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#292
2 υ/δ σπίτι € 2,000 Μέσα Γειτονιά
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31353
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 850 Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#15244
ΝΕΟ
3 υ/δ σπίτι € 1,400 Λεμεσός συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19856
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200 Μέσα
Γειτονιά κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#21142
3 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#21703
3 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#32597
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 1,800
Λεμεσός κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34376
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,800 Παρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35376
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200 Πύργος a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19814
4 υ/δ σπίτι € 2,000 Άγιος Τύχωνας
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#26921
4 υ/δ σπίτι € 3,500 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31616
4 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 Prop.
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Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26437
4 υ/δ σπίτι € 2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#26438
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Λεμεσός Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36921
5 υ/δ σπίτι € 2,700 Καλό Χωριό Λεμεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38689
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 3,500 Άγιος
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35510
5 υ/δ σπίτι € 3,300 Γερμασόγεια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35207
6 υ/δ σπίτι € 4,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31644
ΝΕΟ
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 10,000
Άγιος Τύχωνας ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34765
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000 Παλόδεια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37675
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#17567
6 υ/δ σπίτι € 6,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#31615
6 υ/δ σπίτι € 6,000 Γερμασόγεια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35208
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#18627
7 υ/δ σπίτι € 15,000 Γερμασόγεια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.

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

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

ΚΥΠΡΟΣ

Ακίνητα
Νοέμβριος 2020

c21broker.net Ν#36896
8 υ/δ σπίτι € 5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27955
σπίτι € 1,200 Παρεκκλησιά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#33443

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας , 300 τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, a/c,
κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €2,000 Code: 983596 .
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στην περιοχή Αγ.Αθανάσιος
100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,500 Code: 981642,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

€1800 Code:10726. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Code:811205.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Βιομ. Περιοχή
Αγ. Συλάς, 1500τ/μ κ/χ, κουζίνα,
τριφασικό ρεύμα, επίπεδο, πρόνοια
για συναγερμό, ράμπα, 700τμ καλ/
χωρ. Εξωτερικά της αποθήκης.€5000
Code:9283.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κατάστημα στο Κέντρο Λεμεσού,
180τ/μ κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc,
παρκινγκ
€1,200 Code:795891.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στην Λεμεσό 260τ/μ κ/χ,
2 επίπεδα, με 2 w/c, κουζίνα, €2,200
Code:795892.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στην περιοχή Ομονοίας
150τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, αποθήκη, 1w/c,
κουζίνα, €1,300, Code:851906.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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
ΝΕΟ

Κατάστημα στη περιοχή Γλάδστονος
18 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, κουζίνα, αποθήκη, βιτρίνα, €1200, Code:852072.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Γραφείο στη περιοχή Άγιος Νεκτάριος ,
180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γραφεία, παρκινγκ, κουζίνα, 1 wc, 2 a/c €1,800
Code:970225.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Κατάστημα στη περιοχή Ομονοίας,
160 τ/μ κ/χ, αποθήκη, πατάρι, παρκινγκ, κουζίνα €1000. Code:10479.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας 250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο,8 διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c,
5 parking, κουζίνα, αποθήκη,5 wc,
€4,000 Code:93606. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Κτήριο στη περιοχή Ζακάκι
939
τ/μ κ/χ, 2wc, 3 επίπεδα, €10,000,
Code:805545.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο ,400 τ/μ
κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000
Code:796863.
Τηλ.25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code:801345.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λιμάνι
,360τμ κ/χ, 2wc , κουζίνα, a/c, parking,
€1200 Code:808008. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι, 405τμ
κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία

Κτήριο στη περιοχή Κάτω Πολεμίδια 431τ/μ κ/χ, 3 επίπεδα, 5 wc
€9,500 Code:0001 . 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Ομονοίας 365τ/μ
κ/χ, 2 επίπεδα, wc, 6 a/c, γωνιακό, αποθήκη, κουζίνα, 10 παρκινγκ,
€3000 Code:10522. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Ομονοίας, 600τ/μ
κ/χ, 3 επίπεδα, παρκινγκ, VRV a/c, 4
wc, συναγερμός για φωτιά, 1 διαμέρισμα 2 υπνωδ. με wc και μπάνιο.€6000
Code:10506. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Ζακάκι, 625τ/μ
κ/χ, 3 επίπεδα, αποθήκη , 2 πάρκινγκ,
wc, κουζίνα, κήπος, a/c. €10,00

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα (Στούντιο) 45τμ κ/χ, στην
περιοχή Δικαστήρια , διαθέτει κουζίνα,
ντους, μπάνιο, a/c, c/h, €100,000,
Code:10989,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα 1υπν., 65τμ κ/χ, στη περιοχή Αγίας Φυλάξεως, καινούργιο
, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, μπάνιο, πρόνοια για a/c & c/h, παρκινγκ,
€130.000+ΦΠΑ
Code:936068.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα 1υπν.,76τμ κ/χ, στη περιοχή Κέντρο Λεμεσός , διαθέτει σαλόνι ,
μπάνιο, a/c, εντοιχισμένα, κουζίνα ενιαία, ανακαινισμένο, παρκινγκ, αποθήκη
€130.500 Code:909562, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

Διαμέρισμα(ισόγειο) 4υπν., 111τμ κ/χ,
στη περιοχή Ζακάκι, διαθέτει σαλόνι, 1
κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, εντοιχισμένα,
αποθήκη ,2 ντούζ, παρκινγκ, αποθήκη, τίτλο, €250.000, Code:977551
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα , 4 υπν. 178 τμ κ/χ, στη περιοχή Αγ.Φυλάξεως , καινούργιο, πρόνοια a/c και c/h, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, εντοιχισμένα, μεγάλες
βεράντες παρκινγκ, €320.000+ΦΠΑ
.Code:935482.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Διαμέρισμα-Ρετιρέ 3υπν., 145 τμ κ/χ, επιπλωμένο , στη περιοχή Γερμασόγεια, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,2 μπάνια, θέα,2
wc, εντοιχισμένα, a/c,2 βεράντες 38τμ
+ 87τμ, παρκινγκ, τίτλο, €250.000,
Code:876650. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΟΙΚΙΕΣ
Οικία 1υπν., 56τμ κ/χ, στη περιοχή Παραμύθα, κουζίνα ενιαία, ηλ. Συσκευές,
επιπλωμένο, 1 ντουζ, τίτλος, €106.000.
Code:870466. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 2υπν.,στην περιοχή Αγία Φύλα
95τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, ενωμένη, 1 μπάνιο, 1 wc, βεράντες, a/c, ηλ. Συσκευές, τίτλος, €205,000 ,Code:977596.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 2υπν., στη περιοχή Αγία Φύλα,

ενωμένη, 150 τμ κ/χ, 214 τμ οικοπέδου,
1 επίπεδο, ξεχωριστή κουζίνα, wc, a/c,
μπάνιο, αποθήκη,, τίτλο, €150.000
Code:854322,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 3υπν., στην Παρεκκλησιά ,197τμ
κ/χ, 500τμ οικοπέδου, καινούργια
Υπο-ανέγερση, διαθέτει 2 σαλόνια,
κουζίνα,3wc, 2 μπάνια, παρκινγκ, κήπος, €380.000+ΦΠΑ, Code:984445,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 3υπν., στη περιοχή Κολόσσι,
ανεξάρτητη, 180τμ κ/χ, 274 τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, ηλ. συσκευές, 4
wc,2 μπάνια, κουζίνα, A/C, αποθήκη,
κήπος, €260.000 , Code:935444.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 3υπν.,γωνιακή στη περιοχή Εκάλη, 159 τμ κ/χ, 160 τμ οικοπέδου, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα ενιαία, κήπο, 3wc,
2 μπάνια, πρόνοια για a/c & c/h, βεράντα, καλ. Παρκινγκ €279.000+ΦΠΑ
,Code:915041.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 3 υπν., στη περιοχή Ζακάκι,
137τμ κ/χ, 263τμ οικοπέδου, ισόγειαενωμένη, 1 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, ηλ. Συσκευές, 2 μπάνια, αποθήκη, 2 wc, a/c & c/h, €215,000.
Code:879072, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία
3υπν.(Ημιτελής),Καινούργια
στο χωριό Αψιού 115τμ κ/χ, 610τμ
οικοπέδου, 2 wc, αποθήκη βεράντα 44τμ. ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
πρόνοια για a/c και c/h, €150,000.
Code:983934, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
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.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

Οικία 4υπν., 192 τμ κ/χ, 261τμ οικόπεδο, στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας, ανεξάρτητη, διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα, 2
μπάνια, 3 wc, a/c και c/h, εντοιχισμένα, κήπος, €280.000, Code:820096.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία , 3υπν., 130 τμ κ/χ, 221τμ οικόπεδο, στη περιοχή Πάνθεα (Μέσα
Γειτονιά) , 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, 2 μπάνια, ηλ. Συσκευές, 3
wc, a/c. €298,000, Code:836877.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
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φείο
Οικία 4υπν., 180 τμ κ/χ, 706τμ οικοπέδο, πέτρινη , σε 1 επίπεδο, στη περιοχή
Αγία Φύλα ,διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
τραπεζαρία , μπάνιο, wc, βεράντα,
τίτλο €300.000 , Code:826722.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία 4υπν., 260τμ κ/χ, 567 τμ οικόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα
,2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα, πισίνα, 2 μπάνια, πλυσταριό, 3 wc, a/c & c/h, €400.000,
Code:827809. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
οικόπεδο Λευκοθέα, 519τ/μ,80% Σ/Δ,
τίτλος , €210,000 , Code:0001, 25
771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

οικόπεδο Καλλιθέα (Αγία Φύλα)
796τ/μ,60% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο,
απρόσκοπτη θέα τίτλο, €160,000 ,
Code:914216. 25 771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Καλλιθέα , 272 τ/μ, 80%
Σ/Δ, τίτλος, νότιο, θέα, εφάπτεται
πρασίνου €120,000. Code:0001, 25
771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Καλιθέα (Αγία Φύλα) 1060
τ/μ, 60% Σ/Δ, τίτλος, €260.000,
Code:901977, 25 771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Αγία Φύλα
636τ/μ,
90% Σ/Δ, τίτλος, μεγάλο πρόσωπο,
€220.000+ΦΠΑ, Code:0001. 25
771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Αγ.Φύλα 521τ/μ, 90% Σ/Δ,
γωνιακό, μεγάλο πρόσωπο, τίτλος,
€220.000, Code:0001, 25 771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Ερήμη 540τ/μ, 120%
Σ/Δ, τίτλος, επίπεδο, μεγάλο πρόσωπο €150.000 Code: 866331, 25
771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο Πολεμίδια 522 τ/μ, 100%
Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, επίπεδο, τίτλος
€215.000 , Code:0001, 25 771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο περιοχή Αγία Φύλα 400τ/μ,
90% Σ/Δ, τίτλος, αδιέξοδος , ρυμοτομία επίπεδο €130.000, Code:
868270, τηλ. 25 771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
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οικόπεδο περιοχή Ύψωνας 510 τ/μ,
60% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, τίτλος, €140.000, Code:979519, 25
771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
οικόπεδο περιοχή Λευκοθέα (Αγία
Φύλα) 789 τ/μ, 80% Σ/Δ, τίτλος,
θέα θάλασσα, €250.000+ΦΠΑ,
Code:898836, 25 771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Εξοχική Οικία στη περιοχή Συλίκου, 3
υπν., 108τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα,1 σαλόνι
, 1 κουζίνα, τζάκι, wc, €155,000,
Code:870467.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

Εξοχική Οικία πέτρινη στη περιοχή
Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145
τ/μ κ/χ, 145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρικές συσκευές, ανακαινισμένη, τζάκι, c/h, 3 wc ,2 μπάνια,
τίτλος, €240.000 . Code:970236.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Εξοχική Οικία στη περιοχή Λάνεια ανεξάρτητη-καινούργια, 2 υπν. ,132τ/μ
κ/χ, 350 τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ. συσκευές, βεράντα, 2 wc,
κήπο. €215,000, Code:875152.
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα Πεδί
, ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120
τ/μ κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι,
3 wc, πλυσταριό, κουζίνα, αποθήκη,2
μπάνια €160,000, Code:933215,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΝΕΟ

χωράφι στη περιοχή Πραστιό Κελλακίου 10,490 τ/μ (9 Σκάλες),
6% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο και τίτλο,
CODE:971016,
€250,000,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο9
χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345
τ/μ(2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο , €85,000, Code:933233,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ,
εφάπτεται δρόμου ασφάλτου,
τίτλος €117,000. CODE:904445,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Αρακαπάς,
4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με
δρόμο, €69,000 CODE:971018,

Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια 117 τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2
επίπεδα, τίτλος, 2 w/c, € 160,000,
Code:914200,
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο
Απ.Ανδρέας,
272τ/μ.
κ/χ, 6 w/c, 1 κουζίνες, 2 επίπεδα
, 15 γραφεία διαχωρισμένα, τίτλο,
parking Code:823606
€270,000
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Αγίου Ανδρέου, 192τ/μ. κ/χ, 3 επίπεδα, 4
wc, a/c VRV, τίτλο, 11 γραφεία,
reception. €550,000, Code: 812171
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη Λεμεσό (Κέντρο Πόλης)
222τ/μ. κ/χ, w/c, κουζίνα, αποθήκη, 5
γραφεία, παρκινγκ ,τίτλο, I.D 813274
€385,000, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στην περιοχή Δικαστηρίων
87τ/μ. κ/χ,1 επίπεδο , wc, κουζίνα,
παρκινγκ, βεράντα, a/c, διπλά τζάμια,
Τίτλος. Code:851182. €250.000
.25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο Λεμεσό 500τ/μ κ/χ,3 επίπεδα, κουζίνα, υπόγειο, 6 wc, αποθήκη,
τίτλος €1,150,000, Code:980885,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Μέσα Γειτονιά,
548τ/μ κ/χ, 3 επίπεδα, κουζίνα, 4
parking, υπόγειο, ράμπα εκφόρτωσης,
αποθήκη, τίτλος 4 wc, Code:879752
€630,000.
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Άγιος Νικόλαος,
271τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, διαθέτει 13
wc, τίτλο, κουζίνα, αποθήκη, 1 διαμέρισμα, a/c, €477,000 , Code:852298,
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Κτήριο Λεμεσό 1240τ/μ κ/χ, 5 επίπεδα, 5 καταστήματα + 4 Διαμερίσματα
τριών υπνοδωματίων, 8 parking , διαθέτει τίτλο Code: 836810 €950,000
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο Λεμεσό 1160τ/μ κ/χ, 516τ/μ
οικόπεδο, καινούριο, 3 επίπεδα, καταστήματα + γραφεία Code: 5954
€1,700,000
25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Κ.Πολεμίδια
512τ/μ κ/χ, διαθέτει 10 γραφεία, ράμπα εκφόρτωσης, 2 wc 6 parking, συναγερμό €800,000, Code: 826756
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

2 υ/δ διαμ. € 650 Λάρνακα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38595
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 540 Ορόκλινη 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38908

ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,200
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#30970
3 υ/δ σπίτι € 4,200 Ορόκλινη κήπο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#21462

Κατάστημα στη Καθολική 52τ/μ κ/χ,
2 w/c, τίτλος, 4 πάρκινγκ, βιτρίνα, πατάρι, τίτλος €130,000.Code:851150,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 Κίτι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#30053

ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,300 Αραδίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32554

Κατάστημα Απ.Πέτρου & Παύλου
138τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, βιτρίνα,
γραφείο, αποθήκη, κουζίνα, wc, με
τίτλο, €230,000, Code:829832
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα στην Ομονοίας 530
τ/μ κ/χ, με τίτλο, 2 w/c, πατάρι
€550,000,Code:6242. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents
Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα Λεμεσός 321 τ/μ κ/χ, 2
επίπεδα, πατάρι, διαθέτει 2 wc, αποθήκη, διπλά τζάμια, κουζίνα €640,000,
Code:8863 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ,2 επίπεδα, τίτλος €640,000 , Code:8874
25771188,Λεμεσός,Vilanos
Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 2,500
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27791
4 υ/δ σπίτι € 1,250 Μενεού 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36120
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,500 Λειβάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38280
2 υ/δ διαμ. € 120,000 Λειβάδια 1
όροφο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27278
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ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29394
3 υ/δ διαμ. € 117,000 Αραδίππου 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38420
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 260,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#21698
4 υ/δ μεζονέττα € 155,000 Ορμίδεια
ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#20745
4 υ/δ διαμ. € 200,000 Λάρνακα 3
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#29324
ΝΕΟ

6 υ/δ διαμ. € 250,000 Ορόκλινη
ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#26093
γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπίτι €
80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27368
γκαρσονιέρα σπίτι € 110,000 Καλαβασός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#36279

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. € 158,000 Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38599
ΝΕΟ
1 υ/δ διαμ. € 69,000 Ορόκλινη 2
όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38146

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Ορόκλινη
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28747

1 υ/δ διαμ. € 69,000 Κίτι ισόγειο,
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39005

2 υ/δ διαμ. € 225,000 Λάρνακα ισόγειο, κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#32151

1 υ/δ διαμ. € 148,000 Πύλα 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#34760

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 235,000
Ορόκλινη ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#21037

2 υ/δ διαμ. € 69,000 Περιβόλια Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#36989

3 υ/δ διαμ. € 110,000 Λάρνακα 3
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.

2 υ/δ διαμ. € 74,000 Περιβόλια
Λάρνακα ισόγειο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
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www.c21broker.net Ν#35930
2 υ/δ διαμ. € 99,000 Ορόκλινη 2
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37886

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 275,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27262

2 υ/δ διαμ. € 106,000 Λάρνακα 1
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#37619

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 317,850
Περιβόλια Λάρνακα συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28226
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 115,000 Πύλα 1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#19744

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 580,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35545

2 υ/δ διαμ. € 120,000 Περιβόλια
Λάρνακα 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#22173

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 900,000
Αγγλισίδες κήπο, a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#24975

ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. € 128,000 Αραδίππου 4
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38566
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 145,000 Πύλα
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#19743

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 900,000
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#26193
3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 992,160
Περιβόλια Λάρνακα ιδιωτική πισίνα,
κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#17639

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 235,000
Ορόκλινη ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#21037

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000,000
Λειβάδια συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35147

2 υ/δ διαμ. € 250,000 Ορόκλινη 2
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#22006

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 125,000
Περιβόλια Λάρνακα κοινή πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c πρόνοια Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27516

ΟΙΚΙΕΣ

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 165,000
Ορόκλινη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38149

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 410,000
Λάρνακα 2 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31729
3 υ/δ διαμ. € 135,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38164
3 υ/δ διαμ. € 139,000 Λάρνακα ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38588
4 υ/δ μεζονέττα € 155,000 Ορμίδεια
ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#20745
4 υ/δ διαμ. € 200,000 Λάρνακα 3
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#29324

ΝΕΟ

4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 180,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#30856
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 265,000
Λάρνακα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37214
4 υ/δ σπίτι € 330,000 Μενεού
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#39061
4 υ/δ σπίτι € 520,000 Περιβόλια
Λάρνακα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35829
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 550,000 Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#29381

ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36244
ΝΕΟ

4 υ/δ σπίτι € 1,200,000 Ζύγι κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#38927

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

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

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,200 Τίμη
κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31429

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 360,000
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#27607

ΟΙΚΙΕΣ

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 700,000
Λάρνακα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35672
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,000,000
Λάρνακα ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#25882
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 349,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27371
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 420,000
Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35931
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 550,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#25966
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 790,000
Λάρνακα 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#32777
8 υ/δ σπίτι € 550,000 Πύλα συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#31323

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 800 Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#36244
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 5,000 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16140
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 2,200 Τίμη
κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#31429

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1 υ/δ διαμ. € 47,000 Πέγεια ισόγειο,
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37834
ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. € 65,000 Έμπα ισόγειο,
κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27632
2 υ/δ διαμ. € 100,000 Πόλη Χρυσοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27651
2 υ/δ διαμ. € 120,000 Πάφος ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27650

8 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 850,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#21619

3 υ/δ διαμ. € 488,500 Κούκλια ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#28872

ΠΑΦΟΣ

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000
Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27617

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 800 Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.

ΟΙΚΙΕΣ

2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
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www.c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ σπίτι € 285,000 Τάλα ιδιωτική
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35853
3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 375,000
Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#22019
ΝΕΟ

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000
Πόλη Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000
Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#29236
5 υ/δ σπίτι € 325,000 Πέγεια ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35773
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 400,000
Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27622
5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 1,500,000
Τάλα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28911
8 υ/δ σπίτι € 1,600,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#30981

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000
Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27617
2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ σπίτι € 285,000 Τάλα ιδιωτική
πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#35853
3 υ/δ σπίτι € 700,000 Πέγεια Άγιος Γεώργιος κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
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Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#30492
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 960,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, Κ/Θ, καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#16141
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 Πόλη
Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 260,000 Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#29236
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27617
2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36796
3 υ/δ σπίτι € 350,000 Γεροσκήπου ιδιωτική πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#35841
ΝΕΟ

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 649,000 Τσάδα
ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#25172
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 1,522,900 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#28876
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη € 170,000 Πόλη
Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#27619
2 υ/δ μεζονέττα € 200,000 Έμπα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#27616
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 95,000 Πάφος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#37982
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 175,000 Τρεμιθούσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#36796
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 500,000 Πάφος κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27618
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Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#35506

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

2 υ/δ σπίτι € 110,000 Βρυσούλες κοινή πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#28129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1 υ/δ διαμ. € 650 Παραλίμνι 1 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#16580

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι € 115,000 Σωτήρα
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#37990

1 υ/δ διαμ. € 2,100 Παραλίμνι 1 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ
22452040 www.c21broker.net Ν#21576

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 375,000 Σωτήρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27842

1 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 3,000 Αγία Νάπα ισόγειο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#27153

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 150,000 Δερύνεια
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#38746

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 225,000 Παραλίμνι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#32949

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα στη Λάρνακα, 2 υ/δ, ισόγειο,
€550, ΜΑΚΕΝΖΥ, 89 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο, παραλιακό με πλαϊνή θέα στη θάλασσα,
πλήρως ανακαινισμένο, πάρκινγκ, 2 βεράντες,
θέρμανση/κλιματισμός, πλυντήριο ρούχων,
ηλεκτρικές συσκευές, όλα σε άριστη κατάσταση, τηλ 99513131, ιδιοκτήτης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

γκαρσονιέρα διαμ. € 80,000 Αγία Νάπα 2
όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040
www.c21broker.net Ν#38349
ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. € 65,000 Δερύνεια 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#15443
1 υ/δ οροφοδιαμέρισμα € 75,000 Δερύνεια
1 όροφο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#15300
2 υ/δ διαμ. € 74,000 Παραλίμνι ισόγειο, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34612
2 υ/δ διαμ. € 80,000 Σωτήρα 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ 22452040 www.c21broker.net Ν#15098
2 υ/δ διαμ. € 130,000 Παραλίμνι 1 όροφο,
κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#21378
3 υ/δ διαμ. € 95,000 Δερύνεια 2 όροφο, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.
c21broker.net Ν#34698
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. € 110,000 Παραλίμνι
2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ 22452040 www.c21broker.net
Ν#27050

ΟΙΚΙΕΣ
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι € 200,000 Αγία
Νάπα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.

διαμέρισμα στη Λάρνακα, 2 υ/δ διαμ.,
€150,000, ισόγειο, ΜΑΚΕΝΖΥ, 89 τ.μ.,
πλήρως επιπλωμένο, παραλιακό με πλαϊνή
θέα στη θάλασσα, πλήρως ανακαινισμένο,
πάρκινγκ, 2 βεράντες, θέρμανση/κλιματισμός, ηλεκτρικές συσκευές, όλα σε άριστη
κατάσταση, τηλ 99513131, ιδιοκτήτης.

Πώληση Οικοπέδων,
Λακατάμεια Λευκωσία
Διατίθεται προς πώληση οικιστικό οικόπεδο
1100 m² σε κεντρικό σημείο στη Λακατάμεια.
Το ακίνητο βρίσκεται πολύ κοντά σε σχολεία,
υπεραγορές, τράπεζες και εστιατόρια. Το
Nicosia Mall απέχει μόλις 4 λεπτά οδήγησης
και ο φούρνος Ζορπάς 5 λεπτά με τα πόδια.
Το ακίνητο είναι ιδανικό για την κατασκευή
πολυτελών αυτόνομων κατοικιών ή συγκρότημα διαμερισμάτων, καθώς περιβάλλεται από
ωραίες μονοκατοικίες και εφάπτεται σε τρεις
δρόμους. Διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας και
είναι διαθέσιμο για άμεση μεταβίβαση. Τιμή:
€380.000. Επίσης μπορεί να πωληθεί ως δύο
ξεχωριστά οικόπεδα των 550 m² στην τιμή των
€195.000 έκαστο.
Συντελεστής Δόμησης: 90%
Συντελεστής Κάλυψης: 50%
Πρόσοψη:+/- 100m
Τηλ: +(357) 99612400

Plots for Sale, Lakatameia Nicosia
Residential plot measuring 1100 m² in a very
central location in Lakatameia is available for
sale. The plot is surrounded by all the amenities
and facilities including schools, supermarkets,
banks and restaurants. Nicosia Mall is only
four minutes driving away and Zorpas bakery
is five minutes walking distance away. Due
to the location, next to villas and in between
three roads, you can build up to four luxury
villas or block of flats. Title deeds available for
immediate transfer. Price: €380.000. Also it
can be sold separately as two plots of 550 m²
at the price of €195.000 each.
Building Density: 90%
Site Coverage: 50%
Facade: +/- 100m
Tel: +(357) 99612400

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
www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Κολόσσι , 3υπν., 180 τμ κ/χ, 274 τμ οικοπέδο,ημιανεξάρτητη, διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα, 2 μπάνια, 4
wc, full a/c, τίτλο €260,000 , Code: 935444
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός – www.vilanosproperties.
com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Απ. Πέτρου& Παύλου, 2υπν.,84τμ κ/χ, κουζίνα, μπάνιο,
wc, βεράντα 4τμ. , τίτλος, παρκινγκ, σαλόνι, αποθήκη
€150,000 , Code: 978238
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ: 25771188 Λεμεσός – www.vilanosproperties.com.
cy

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
χωράφι 6 σκαλες στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας. Το
χωράφι εφάπτεται στον κύριο δρόμο Αγιας Βαρβάρας - Μαθιατη, δίπλα από το εκκλησακι του Αγίου
Νεκταρίου. Το ακίνητο διαθέτει διάτρηση και ρεύμα.
Τιμή πώλησης €150.000 (καθαρά για εμάς).
Για περισσότερες πληροφορίες: Σωφρονια Φλουρη
Κολανη 99332338

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 – www.vilanosproperties.com.cy

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΣ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΛΟΥ: Ζητείται για αγορά διαμέρισμα
3 – 4 υπνοδωματίων με τουλάχιστον 2 μπάνια και με
απρόσκοπτη θέα της θάλασσας. Τιμή €300,000 –
350,000. Πληροφορίες «kolatsis estates agency»,
τηλ. 25342466, email: kolatsisestates@gmail.com

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

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. : 212 1059 699 / 211 0129 770
email: estate@vstamoulis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Γωνιακό διαμέρισμα 137
τμ, 3ου ορόφου, με εξαιρετική διαρρύθμιση και πολύ μεγάλη βεράντα 50 τμ.
Αποτελείται από 2 Υ/Δ master, walk-in
closet, 2 μπάνια, wc, χώρο υποδοχής με
τζάκι, ημιανεξάρτητη κουζίνα και δρύινα
δάπεδα, 550.000 € (ΚΩΔ.1900043),
STAMOULIS ESTATE, Τηλ: 2121059699, 211-0129770, Καρνεάδου
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email
: estate@vstamoulis.gr)
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Διαμέρισμα 134 τμ, 3ου
ορόφου, σε πολύ ωραίο και κεντρικό
σημείο. Αποτελείται από τρεις χώρους
υποδοχής, 2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας,
μπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, δρύινα δάπεδα και
θέρμανση με φ/α, 550.000€ (ΚΩΔ.
1900148), STAMOULIS ESTATE, Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 114
τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής 1997, με
ωραία διαρρύθμιση και βεράντα, πλησίον πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται
από 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc, μεγάλο ενιαίο
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα
εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και αποθήκη. Ακόμη, διαθέτει
ηλιακό, κλιματισμό, διπλά τζάμια, πόρτα
ασφαλείας, δρύινα δάπεδα και αυτονομία θέρμανσης, 440.000 € (ΚΩΔ.
1900022), STAMOULIS ESTATE, Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)

ΚΟΥΚΑΚΙ - Σε εξαιρετικό σημείο, κοντά
στο λόφο του Φιλοπάππου και 5’ από
το metro, ανεξάρτητο διαμέρισμα 75
τμ, υπερυψωμένου ισογείου με δική του
ξεχωριστή είσοδο. Περιλαμβάνει άνετο
χώρο υποδοχής με κουζίνα open plan
και ηλεκτρικές συσκευές, 1 Υ/Δ και 1
μπάνιο. Το διαμέρισμα έχει κατασκευαστεί το 1998 και διαθέτει αυτονομία
θέρμανσης με φ/α, ξύλινα δάπεδα, διπλά τζάμια και κλιματισμό. Είναι σε πολύ
καλή κατάσταση, σε ιδιαίτερα ήσυχο
σημείο και είναι ιδανικό για τουριστική εκμετάλλευση, 170.000 € (ΚΩΔ.
1900136), STAMOULIS ESTATE Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΝΕΑΠΟΛΗ - Χαριτωμένο εσωτερικό
ανακαινισμένο διαμέρισμα 49 τμ, 3ου
ορόφου, επί της οδού Ασκληπιού. Διαθέτει 1 Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής
με ενιαία μεγάλη εξοπλισμένη κουζίνα,
δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, πόρτα
ασφαλείας, κλιματισμό και θέρμανση
με φ/α, 110.000 € (ΚΩΔ.1900134),
STAMOULIS ESTATE , Τηλ: 2121059699, 211-0129770, Καρνεάδου
15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email
: estate@vstamoulis.gr)
ΑΘΗΝΑ (Κέντρο) - Πλήρως ανακατασκευασμένο διαμέρισμα υψηλών προδιαγραφών, τύπου loft, 80 τμ, 3ου ορόφου,
επί της οδού Σοφοκλέους, με θέα το
κτίριο του Χρηματιστήριου. Διαθέτει έναν
ενιαίο χώρο με open plan εξοπλισμένη
κουζίνα και ημιανεξάρτητο υπνοδωμάτιο,
μπάνιο, δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια,
συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, κεντρικό

κλιματισμό ψύξη/θέρμανση και κρυφούς φωτισμούς με dimmer. Το διαμέρισμα δίδεται και επιπλωμένο με ανάλογη
διαμόρφωση τιμής, 300.000 € (ΚΩΔ.
1900133), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΚΥΨΕΛΗ - Κοντά στην πλατεία Αγ. Γεωργίου, ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα
του 1960, 58 τμ, 6ου ορόφου με μεγάλη βεράντα και θέα στο Λυκαβηττό.
Το διαμέρισμα είναι ιδιαίτερα φωτεινό
και διαμπερές, με παράθυρα σε όλους
τους χώρους και περιλαμβάνει άνετο
χώρο υποδοχής, 1 ευρύχωρο Υ/Δ, μπάνιο και κουζίνα με έξοδο στη βεράντα.
Διαθέτει διπλά τζάμια, κεντρική θέρμανση με φ/α, ηλιακό, δρύινα δάπεδα
και αποθήκη. Αποτελεί ιδανική αγορά
για τουριστική εκμετάλλευση αλλά και
για ιδιωτική κατοικία, 98.000€ (ΚΩΔ.
1900161), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ - Εξαιρετικό διαμέρισμα 168 τμ, στον 3ο όροφο αρχοντικής
πολυκατοικίας της περιοχής. Το διαμέρισμα αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο
υποδοχής με μεγάλα ανοίγματα, γραφείο (ή 4ο Υ/Δ), μοντέρνα κουζίνα με
εντοιχισμένες συσκευές, 3 Υ/Δ, μπάνιο
και wc με ντους. Διαθέτει ωραία δρύινα
δάπεδα, διπλά τζάμια, κλιματισμό, κεντρική θέρμανση με φ/α, πόρτα ασφαλείας
και μεγάλα μπαλκόνια με ορίζοντα και
θέα στο πράσινο. Βρίσκεται σε καλό σημείο με εύκολη πρόσβαση, κοντά στον
σταθμό Μ.Μουσικής, 340.000 € (ΚΩΔ.

1900142), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΙΛΙΣΙΑ - (Άλσος Συγγρού) Φωτεινό διαμέρισμα 118 τμ, 3ου ορόφου, με θέα στο
άλσος Συγγρού, σε πολύ περιποιημένη
πολυκατοικία του 1976. Περιλαμβάνει
μεγάλη υποδοχή με ωραία ανοίγματα,
κλειστή κουζίνα με μπαλκόνι, 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc και δωμάτιο πλυντηρίου. Το διαμέρισμα είναι σε άριστη κατάσταση και
διαθέτει ξύλινα δάπεδα, ευρύχωρα μπαλκόνια, κεντρική θέρμανση με φ/α και
αποθήκη 14 τμ. Σε πολύ καλό και ήσυχο
σημείο, με εύκολη πρόσβαση, 280.000
€ (ΚΩΔ. 1900204), STAMOULIS
ESTATE , Τηλ: 212-1059699, 2110129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - Εξαιρετική μεζονέτα 300
τμ, υπερυψωμένου ισογείου και 1ου
ορόφου, σε διπλοκατοικία, με μεγάλο
ιδιόχρηστο κήπο, ανακατασκευασμένη
το 2000. Αποτελείται από μεγάλους χώρους υποδοχής με τζάκι, 2 Υ/Δ master (το
είναι διπλό), γραφείο ή 3ο Υ/Δ με τζάκι,
2 μπάνια, wc ξένων, ανεξάρτητη κουζίνα
με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές,
playroom, πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και 2 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.
Επίσης, διαθέτει διπλά τζάμια, δρύινα
δάπεδα, συναγερμό και αυτονομία θέρμανσης με πετρέλαιο, 1.850€, (ΚΩΔ.
1900177), STAMOULIS ESTATE , Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,

email : estate@vstamoulis.gr)
ΠΛΑΚΑ – Μονοκατοικία 465 τμ, σε 3
επίπεδα και roof garden, κατασκευής
2004, με μεγάλες βεράντες και θέα
Ακρόπολη. Αποτελείται από 3 Υ/Δ
master (το ένα ιδιαίτερα μεγάλο), πάρα
πολλές ντουλάπες, 3 μπάνια, wc, χώρο
υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη εξοπλισμένη κουζίνα με όλες τις συσκευές και
επιπλέον φούρνο και συντηρητή κρασιών,
dining room, πολλούς αποθηκευτικούς
χώρους, 2 θέσεις παρκινγκ και ξενώνα
στο ισόγειο. Ακόμη, διαθέτει αυτονομία
θέρμανσης με φ/α ανά επίπεδο, κεντρικό
κλιματισμό ψύξη – θέρμανση, συναγερμό
και εσωτερικό ασανσέρ, 4.000 € (ΚΩΔ.
1900010), STAMOULIS ESTATE, Τηλ:
212-1059699, 211-0129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr,
email : estate@vstamoulis.gr)
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Οροφοδιαμέρισμα 230
τμ, 4ου ορόφου, κατασκευής 2009, με
μεγάλες βεράντες και πανοραμική θέα
Αθήνα – Υμηττό – θάλασσα μέσα από το
σπίτι. Αποτελείται από εντυπωσιακό χώρο
υποδοχής με τζάκι και μεγάλα ανοίγματα,
ανεξάρτητη εξοπλισμένη κουζίνα, 3 Υ/Δ
(1 master με walk in closet), 2 μπάνια
και wc. Επίσης, διαθέτει δρύινα δάπεδα,
κεντρικό κλιματισμό, ενδοδαπέδια θέρμανση με φ/α και ατομικό λέβητα, διπλά
τζάμια, πόρτα ασφαλείας, συναγερμό,
μεγάλη αποθήκη και 2 θέσεις γκαράζ,
3.500 € (ΚΩΔ. 1900091), STAMOULIS
ESTATE, Τηλ: 212-1059699, 2110129770, Καρνεάδου 15, Κολωνάκι, (www.vstamoulis.gr, email : estate@
vstamoulis.gr)

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι,
85 τ.μ., 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο,
1 Κουζίνα, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking,
Έτος κατασκευής: 1978, Κατάσταση:
Καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια,
Σίτες, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται
Κατοικίδια, Διαμπερές, Προσόψεως,
Φωτεινό, Γωνιακό, Κήπος, Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός:
Δυτικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Σχολείο,
Τιμή: 200.000€.
Επαγγελματικά Γραφείο, Αθήνα Κέντρο:
Αθήνα - Ρούφ (Πειραιώς) 434 τ.μ., 3ος
Όροφος, Έτος Κατασκευής: 1991, Επιπλέον χαρακτηριστικά: Metro, Διαμπερές, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Επι
Λεωφόρου, Κοντά σε: Μ.Μ.Μ. Πλατεία,
Τιμή: 450.000€.
Διαμέρισμα, Αθήνα, Μεταξουργείο, 70
τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ
, 1 Μπάνιο/α, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα:
Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος κατασκευής: 1970, Κατάσταση: Ανακαινισμένο, Χαρακτηριστικά:
Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Διπλά
Τζάμια, Τέντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια,
Metro, Επιπλωμένο, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κλιματισμός, Βαμμένο,
Ανακαινισμένο, Κεντρική Πετρέλαιο
Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Μεταξουργείο, Τιμή: 180.000€.
Διαμέρισμα, Μαρούσι, Παράδεισος,
115 τ.μ., 1 Επίπεδο, 2ος Όροφος, 3

Υ/Δ, 2 Μπάνια, 1 Open plan Κουζίνα,
1 Βοηθητικό Δωμάτιο, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου,
1 Parking Πυλωτής, Έτος κατασκευής:
2004, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας,
Προεγκατάσταση Συναγερμού, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη Υπογείου, Νυχτερινό ρεύμα, Δορυφορική, Διπλά Τζάμια,
Σίτες, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Φωτεινό, Κλιματισμός, Boiler,
Αυτόνομη Θέρμανση Φυσικού Αερίου,
Προσανατολισμός: Νοτιοδυτικός, Θέα:
Καλή, Τιμή: 260.000€.
Μονοκατοικία, Βάρη-Βάρκιζα, Δίλοφο,
250 τ.μ., Σε οικόπεδο 400 τ.μ., 3 Επίπεδα, Ισόγειο - 1ος Όροφος (100 τ.μ.)
- 2ος Όροφος (100 τ.μ.), 3 Δωμάτια,
3 Υ/Δ, 1 Γραφείο, 3 Μπάνια, 1 WC,
1 Κουζίνα Με Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές, 1 Τζάκι, Δάπεδα: Πλακάκια, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος
κατασκευής: 1985, Κατάσταση: Καλή,
Χαρακτηριστικά: Υπόλοιπο Συντελεστή
Για 80 τ.μ., Αποθήκη, Κλιματισμός, Διαμπερές, Προσόψεως, Γωνιακό, Ηλιακός,
Τέντες, Βεράντες, Εσωτερική Σκάλα, Με
Δυνατότητα Εγκατάστασης Ασανσέρ,
Φωτεινό, Τζάκι, Κήπος, Ανακαινισμένο,
Γκαζόν, Δέντρα, Playroom, Επιτρέπονται
Κατοικίδια, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Αυτόνομη Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νότιος, Θέα: Βουνό, Κοντά σε: Λ.
Βάρης-Κορωπίου, Τιμή: 375.000€.
Οροφοδιαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι, 165 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ισόγειο, 5
Δωμάτια, 4 Υ/Δ, 2 Μπάνια, 1 Κουζίνα
Με Εντοιχισμένες Ηλεκτρικές Συσκευές,
1 Τζάκι, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kου-

φώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος
κατασκευής: 1970, Έτος Ανακαίνισης:
2019, Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, Αποθήκη Εντός, Τζάκι, Τζακούζι,
Διπλά Τζάμια, Βεράντες, BBQ, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Χωρίς Κοινόχρηστα,
Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός,
Ηλιακός, Αποκλειστική Χρήση Κήπου,
Βαμμένο, Αυτόνομη Πετρέλαιο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Βορειοδυτικός,
Θέα: Καλή, Απόσταση απο: Αεροδρόμιο(m): 26000, Τιμή: 1.400€.
Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι, 115 τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο,
2 Υ/Δ, 2 Μπάνια Με Τσιμεντοκονία
(Το 1 Με Wet Room), Walk-in closet
1 Κουζίνα Με Ηλεκτρικές Συσκευές
Bosch & Πάγκο Corian, Δάπεδα: Ξύλο,
Kουφώματα: Αλουμινίου, Ηλεκτρικά
Πατζούρια, Έτος κατασκευής: 1955,
Κατάσταση: Ανακαινισμένο Πολυτελώς,
Έτος Ανακαίνισης: 2016, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας,
Συναγερμός, Διπλά Τζάμια, Βεράντες,
Επιτρέπονται Κατοικίδια, Metro, Πολυτελές, Εσωτερικό, Ενδοδαπέδια, Σύστημα
Κλιματισμού (Ψύξη - Θέρμανση), Εσωτερική Αυλή Αποκλειστικής Χρήσης,
Ανακαινισμένο, Αυτόνομη Ενδοδαπέδια
Θέρμανση Φυσικού Αερίου, Κοντά σε:
Μετρό Ευαγγελισμός, Αγορά, Πλατεία,
Τιμή: 350.000€.
Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 112 τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 2ος Όροφος, 3 Δωμάτια, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α,
1 WC, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking,
Έτος κατασκευής: 2000, Κατάσταση:

Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ,
Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός, Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια,
Metro, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, Ηλιακός, Για Φοιτητές, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Αυτόνομη
Φυσικό Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό
Αμπελόκηποι, Σχολεία, Τιμή: 230.000€.
Μεζονέτα, Αθήνα, Λυκαβηττός, 185
τ.μ., 2 Επίπεδο/α, 5ος Όροφος, 4 Δωμάτια, 3 Υ/Δ (1 Master), 2 Μπάνιο/α,
1 WC, 1 Κουζίνα/ες, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Αλουμινίου, 2 parking,
Έτος κατασκευής: 2012, Κατάσταση:
Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός,
Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Τζακούζι,
Εσωτερική Σκάλα, Διπλά Τζάμια, Σίτες,
Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Πολυτελές, Ρετιρέ, Προσόψεως, Φωτεινό,
Boiler, Πισίνα, Νεόδμητο, Βαμμένο,
Αυτόνομη Φυσικό Αέριο Θέρμανση,
Προσανατολισμός: Βορειοανατολικό
φωτεινο, Θέα: Πανοραμική, Κοντά σε:
Λυκαβηττός, Τιμή: 600.000€.
Αρχοντικό Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα,
Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 215 τ.μ., 1
Επίπεδο, 1ος Όροφος, 7 Δωμάτια, 4
Υ/Δ , Δωμάτιο Υπηρεσίας, 1 Μπάνιο,
1 WC, 1 Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ,
Kουφώματα: Ξύλινα, Έτος κατασκευής:
1947, Κατάσταση: Χρήζει Ανακαίνισης,
Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Αποθήκη
20 τ.μ., Ψηλοτάβανο, Προσόψεως,
Φωτεινό, Γωνιακό, Κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση, Φυσικό Αέριο
Θέρμανση, Προσανατολισμός: Νοτιο-

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

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

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

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

