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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διεθνείς εταιρείες
αναζητούν στέγη
και γραφεία για το
προσωπικό τους

Εκατοντάδες
επικίνδυνες
οικοδομές σε
χωριά της Κύπρου

Μικρή αύξηση στις
αξίες κατοικιών και
διαμερισμάτων

Σελ. 3

Σελ. 4

Ιούλιος 2022
ΤΕΥΧΟΣ 240

Σελ. 21

ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

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

Αύξηση 39% τους πρώτους
έξι μήνες του 2022
ΆΝΟΔΟΣ 27% ΣΤΙΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΉΤΩΝ ΤΟΝ ΙΟΎΝΙΟ

ΣΤΑΘΕΡΑ συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι
πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο. Τον Ιούνιο είχαμε
παγκύπρια αύξηση 27% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Για τους πρώτους έξι μήνες του
2022 είχαμε αύξηση 39% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2021. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις ακινήτων και σε αλλοδαπούς. Τον Ιούνιο πωλήθηκαν 508 ακίνητα (214 σε πολίτες εντός ΕΕ και 294
σε πολίτες εκτός ΕΕ).
Σελ. 20

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ: ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Δυσεύρετη και πανάκριβη
η στέγη για τους φοιτητές

ΔΥΣΕΥΡΕΤΗ και πανάκριβη είναι η φοιτητική στέγη τόσο στην Κύπρο όσο
και στην Ελλάδα, με τις τιμές να έχουν σημειώσει αύξηση που πλησιάζει το
30 με 40%. Η δημιουργηθείσα κατάσταση, λόγω της πανδημίας που άρχισε
και πάλι να μας τρίζει τα δόντια, του πληθωρισμού και της ακρίβειας και του
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, κάνει πολύ δύσκολη την
εξεύρεση φοιτητικής στέγης.
Ειδικά στη Λεμεσό, σ’ ό,τι αφορά τα δεδομένα της Κύπρου, η
κατάσταση είναι τραγική, χωρίς
αυτό φυσικά να σημαίνει ότι η
κατάσταση στις άλλες πόλεις δεν
παρουσιάζει δυσκολίες.
Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και
στις πόλεις της Ελλάδας όπου
σπουδάζουν χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές.
Στο αφιέρωμά μας παρουσιάζουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν την εξεύρεση φοιτητικής στέγης με την ευχή να βοηθήσουμε τόσο τους φοιτητές όσο
και τις οικογένειες τους, στην προσπάθεια τους να βρουν φοιτητική στέγη.

Αυξήσεις που
πλησιάζουν
το 40% σε
σχέση με πέρσι

Σελ. 8 – 17

Σελ. 8

Πανάκριβα και
δυσεύρετα τα
διαμερίσματα για
φοιτητές

«Τσουχτερά»
τα ενοίκια σε όλη
την Ελλάδα

Σελ. 11

Φοιτητικές
επιλογές
στα ενοίκια
Του Γ. Μουσκίδη

Σελ. 16

Του Σ. Κουρουκλίδη

Αντέχει ο τομέας των
ακινήτων
Σελ. 5

ΠΡΟΤΑΣΗ Μ. ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Υποχρεωτικός
ο στατικός έλεγχος
των οικοδομών

Οι επενδύσεις
σε γκαρσονιέρες
«τρεντάρουν» στην
κτηματαγορά.

Ράλι τιμών
στην αγορά
ακινήτων των
ΗΠΑ
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εστίες

Σελ. 14 – 15

Σελ. 9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚ

Π. ΔΑΝΟΣ

Σελ. 24

Σελ. 25

ISSN 1986-2881

Πως να
αποφύγετε
τις παγίδες

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

2

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

περιεχόμενα

άποψη
				

Φοιτητική στέγη
Τραγική είναι η κατάσταση φέτος με την
εξεύρεση φοιτητικής στέγης σε όλες τις
πόλεις, τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας.
Τα φοιτητικά διαμερίσματα είναι δυσεύρετα και όσοι τα βρουν είναι αναγκασμένοι να τα χρυσοπληρώσουν.
Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε στο
αφιέρωμά μας «Φοιτητική στέγη».
Άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, η συνεχιζόμενη άνοδος στις πωλήσεις ακινήτων
και τον Ιούνη, οι εκατοντάδες επικίνδυνες οικοδομές σε χωριά της Κύπρου, η
δημοσιοποίηση της εκτίμησης 1.660.048
ακινήτων, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων της
Κεντρικής, κ.ά.
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•

ΚΥΠΡΟΣ
Σελ. 5

•

•
•
•

Πρόταση του βουλευτή Μ.
Μουσιούττα.
Υποχρεωτικός ο στατικός έλεγχος
οικοδομών.
Οι Κύπριοι στρέφονται στην αγορά
μεταχειρισμένων ακινήτων.
Εκτοξεύονται στα ύψη οι τιμές των
ακινήτων στη Φανερωμένη.
Στοιχεία του Συμβουλίου
Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Αντέχει ο τομέας των ακινήτων.

•

•

Φοιτητική στέγη: Τι πρέπει να
προσέξουμε;
Άρθρο του Θ. Πολυβίου

•

•

Παραχωρήθηκαν σε εύπορους και
εκατομμυριούχους.
Σκάνδαλο διαστάσεων με τις τ/κ
περιουσίες.

•

Αφιέρωμα: Φοιτητική Στέγη

Σελ. 8

•
•

Πώς να αποφύγετε τις παγίδες
Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές των

Ο πόλεμος ανέβασε τις τιμές και για
τα φοιτητικά διαμερίσματα.
Μιλά ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ Α.
Καουρής
Πανάκριβα και δυσεύρετα τα
διαμερίσματα για φοιτητές.
Άρθρο του Σ. Κουρουκλίδη

Σελ. 10

•

Σελ. 7

•

ενοικίων. Δυσεύρετη και πανάκριβη
η φοιτητική στέγη.
Τραγική η κατάσταση για τους
φοιτητές και τις οικογένειες τους.
Χρυσοπληρώνουν τα ενοίκια
στη Λεμεσό, αν φυσικά βρούνε
διαμέρισμα.

Σελ. 9

Σελ. 6

Σελ. 8 – 17

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
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Διεθνείς
εταιρείες
αναζητούν
γραφεία και
στέγη για το
προσωπικό τους
στην Κύπρο.

•

Ο Άγγελος Κωνσταντίνου του
γραφείου Δανός τονίζει:
Στη Λεμεσό καταγράφονται τα πιο
ψηλά ενοίκια για φοιτητική στέγη.
Φοιτητές: Πανάκριβα τα ενοίκια
Το δύσκολο σταυρόλεξο της
φοιτητικής στέγης.
«Τσουχτερά» τα ενοίκια σε όλη την
Ελλάδα.

χρηστικά

•
•

Στην Κύπρο η χαμηλότερη επιβάρυνση για στέγαση.
Πλήγμα για τα στεγαστικά δάνεια η απόφαση της ΕΚΤ για
αύξηση των επιτοκίων.
Εκατοντάδες επικίνδυνες οικοδομές σε χωριά της
Κύπρου.
Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τις διαχειριστικές επιτροπές.
Μπαίνει τάξη στα των πολυκατοικιών.

Σελ. 12

Σελ. 18

•

•

Ελληνική: Σχέδιο Σπουδών Μόρφωση

Σελ. 14 – 15

•

Με βάση στοιχεία των Π. Δανού
και Ελ. Αβερκίου
Ιδανική λύση οι φοιτητικές εστίες

•

Σελ. 15

Σελ. 19

•

«Κυνήγι» για ένα φοιτητικό
διαμέρισμα.

Σελ. 16

•
•
•

Φοιτητικές επιλογές στα ενοίκια.
Άρθρο του Γ. Μουσκίδη
Φοιτητικές εστίες στην περιοχή
Φανερωμένης από τον Δήμο
Λευκωσίας.
Έτοιμα τα διαμερίσματα της ΠΕΟ για
φοιτητές στη Λεμεσό.

•

•

Τραγική η κατάσταση με την
ενοικίαση φοιτητικής στέγης.
Αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην
Αττική.
Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Πειραιά.
Αύξηση μέχρι 30% στα φοιτητικά
ενοίκια.

Κατάθεση πωλητηρίου εγγράφου:
Ένα μονόπλευρο μέτρο
Άρθρο του Αντ. Λοΐζου
Αλλαγή του μειωμένου συντελεστή
ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε κατοικίες
στην Κύπρο.
Άρθρο του Γ. Μουσκίδη

Σελ. 25

•	Η γιγάντωση και η κρίση του
κατασκευαστικού τομέα.
• Ράλι τιμών στην αγορά ακινήτων των
ΗΠΑ.
• Άπιαστο όνειρο για τη μεσαία τάξη η
απόκτηση ιδιόκτητης στέγης.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22

•
•

Σελ. 20

•

Σελ. 17

•

κατοικιών και διαμερισμάτων.

Ευθύνη συνεταίρου σε άτυπο
συνεταιρισμό.
Άρθρο του Γ. Κουκούνη
Οροφές τιμών και ενοικίων.
Άρθρο του Α. Ανδρέου

•

Σελ. 11

•

•
•

Αύξηση 27% του Ιούνη στις
πωλήσεις ακινήτων.
Στο 39% η αύξηση τους πρώτους έξι
μήνες του 2022.

Σελ. 23

•
•

Σελ. 21

•

•

Δόθηκε στη δημοσιότητα η
εκτίμηση του Κτηματολογίου για
1.660.048 ακίνητα.
Μικρή αύξηση στις αξίες κατοικιών και
διαμερισμάτων.
Δείκτης Τιμών Κεντρικής
Συνεχίζουν να …τσιμπούν οι τιμές

Πως είναι να ζεις σε μια
πολυκατοικία με Airbnb.
Ακίνητα: Έρχονται μεταβιβάσεις
εξπρές.
Ανάπτυξη εμπορικών κέντρων,
logistics και ξενοδοχείων.
«Κρεσέντο» επενδύσεων στην
ελληνική αγορά ακινήτων τα
επόμενα τρία χρόνια.

Σελ. 24

•
•

Οι επενδύσεις σε γκαρσονιέρες
«τρεντάρουν» στην κτηματαγορά.
Τράπεζα Ελλάδας: Άλμα 8.6%
στις τιμές των ακινήτων το
πρώτο τρίμηνο.

ιστορίες ρετρό

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η ιστορία της οδού Αθηνάς
Η ΑΡΊΘΜΗΣΗ της οδού Αθηνάς ξεκινά από το
Μοναστηράκι, και κατά την κατασκευή του δρόμου, οι «δημιουργοί» της, Κλεάνθης και Σούμπερτ,
την προόριζαν για το πιο ωραίο βουλεβάρτο των
Αθηνών, που θα συνέδεε το Μοναστηράκι με τα
Βασιλικά Ανάκτορα, τα οποία αρχικά επρόκειτο
να χτιστούν στην Ομόνοια. Ο δρόμος απέκτησε αμέσως εμπορικό χαρακτήρα, με μαγαζάκια,
υπαίθρια αγορά, θεάματα και καινούρια διώροφα
κτήρια, ενώ στη μέση της οδού, σχεδιαζόταν να
διαμορφωθεί ο πρώτος κήπος της πόλης, εκεί
όπου οι περιπατητές από την αστική γειτονιά της
Ομόνοιας προς το λαϊκό κέντρο του Μοναστηρακίου και την Ακρόπολη, θα κάθονταν να ξεκουραστούν. Τελικά, αντί για κήπο, η Αθήνα απέκτησε
την πλατεία που σήμερα ονομάζεται Κοτζιά.

Ένα Μοναστηράκι από τα παλιά

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

Τιμή €2

ΚΥΠΡΟΣ

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

ΑΘΗΝΑ

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

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00
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Διεθνείς εταιρείες αναζητούν γραφεία και
στέγη για το προσωπικό τους στην Κύπρο

ΙΕΘΝΕΙΣ εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες στην
Κύπρο ψάχνουν στέγη – χώρους διαμονής για το προσωπικό
τους. Με αφορμή το παράδειγμα της ενοικίασης του Nicosia
City Center από την ξένη εταιρεία τεχνολογίας Wrike και τη
μετεγκατάσταση περίπου 300 εργαζομένων για απασχόληση, το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά από αρμόδιους φορείς είναι εάν υπάρχει
η απαραίτητη προσφορά ακινήτων στη χώρα μας για τη στέγαση των
εργαζομένων, οι οποίοι καταφθάνουν για εργασία. Σε μια χρονική στιγμή που το κράτος και επιχειρηματικοί φορείς κάνουν προσπάθειες για
προσέλκυση ξένων εταιρειών (γεγονός που έχει επιφέρει καρπούς μέχρι
στιγμής), σοβαρό πρόβλημα φαίνεται να προκύπτει σε σχέση με την
έλλειψη χώρων διαμονής, αλλά και γραφειακών χώρων.
Ενδεικτικές είναι και οι δηλώσεις παράγοντα της αγοράς ακινήτων, ο
οποίος ανέφερε πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση χώρων για γραφεία πρώτης κλάσης, αλλά υπάρχει αστοχία στην εξεύρεση τέτοιων χώρων, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα.
«Δυστυχώς, δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην Κύπρο σε ό,τι
αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια πηγή
υπέδειξε ότι ακόμα και εάν αποφασίσουν να έρθουν για μετεγκατάσταση εταιρείες στην Κύπρο, οι δυνατότητές μας θα είναι περιορισμένες
ώστε να προσφέρουμε σε όλες αυτές τις εταιρείες τις αναγκαίες υποδομές, όπως γραφεία και χώρους διαμονής.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ανάγκες μιας εταιρείας ή των εργαζομένων
οι οποίοι θα ήθελαν να έρθουν στην Κύπρο, είναι άμεσες και επομένως
το πρόβλημα γίνεται πιο οξύ. Άλλες πηγές οι οποίες ασχολούνται με
τον τομέα των ακινήτων ανέφεραν πως λόγω και του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει, κάποιες εταιρείες, ενώ βολιδοσκοπούσαν την
Κύπρο, στο τέλος κατέληξαν να μεταφέρουν τους εργαζομένους τους
στη Μάλτα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο στην πτυχή των γραφειακών εγκαταστάσεων που φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα αλλά και στην πτυχή
της διαμονής. Συνομιλώντας με παράγοντες και εκπροσώπους ξένων

προβεί σε αγορά ακινήτου συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ, για διαμονή
των εργαζομένων της σε περιοχή μεταξύ των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού.
Άλλη πηγή μας ανέφερε πως εργαζόμενοι των οποίων οι εταιρείες είναι
στη Λευκωσία, προτιμούν να ενοικιάζουν κτήρια στη Λάρνακα, η οποία
επίσης έχει διαθέσιμα διαμερίσματα, και από εκεί να μεταβαίνουν στη
Λευκωσία για εργασία. «Ουσιαστικά, η μεγαλύτερη έλλειψη που παρατηρείται είναι στο ζήτημα που αφορά τους χώρους διαμονής και σε λιγότερο βαθμό τους χώρους εργασίας», κατέληξε η πιο πάνω πηγή.

εταιρειών τεχνολογίας και θέτοντάς τους το ερώτημα εάν όντως υπάρχει έλλειψη χώρων διαμονής για εργαζόμενους που φθάνουν στη χώρα
μας, μας απάντησαν πως όντως το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό.
Προσφέρεται η Πάφος
«Η Λεμεσός είναι γεμάτη, δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι διαμονής, ειδικά
αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, αρκετές εταιρείες
των οποίων οι εργαζόμενοι απασχολούνται στη Λεμεσό, ενοικιάζουν ή
αγοράζουν χώρους διαμονής στην Πάφο. Η Πάφος προσφέρεται για
όσους εργάζονται στη Λεμεσό λόγω της κοντινής απόστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή.
Μάλιστα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εταιρεία ξένων συμφερόντων η οποία έχει μεταφέρει τις εργασίες της στην Κύπρο, ήδη έχει

Δεν είναι εύκολο
Οι ξένες εταιρείες οι οποίες μεταστεγάζουν προσωπικό στην Κύπρο καίγονται για να εξεύρουν μονάδες διαμονής για τους εργαζομένους τους,
ωστόσο δεν είναι και τόσο εύκολο. Οι εταιρείες αυτές, οι πιο πολλές εκ
των οποίων είναι στη Λεμεσό, ψάχνουν για ενιαία συγκροτήματα διαμερισμάτων, στα οποία θέλουν να στεγάσουν τους υπαλλήλους τους που
φθάνουν στη χώρα μας.
«Είναι αρκετά έντονο το ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τεχνολογικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Παράλληλα, αυτό που ψάχνουν οι ξένες εταιρείες
είναι ενιαία συγκροτήματα για στέγαση του προσωπικού τους, αλλά δεν
υπάρχουν έτοιμα τέτοια έργα αυτήν τη στιγμή. Οι ξένες εταιρείες αναζητούν νέα και σύγχρονα συγκροτήματα για στέγαση των εργαζομένων
τους, γεγονός που δυσκολεύει την εξεύρεση τέτοιων χώρων», υπέδειξε
πηγή του τομέα των κατασκευών.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του CEO, μιας από τις
μεγαλύτερες ξένες εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται στην Κύπρο,
ο οποίος ανέφερε πως λόγω του ότι δεν υπάρχει ενιαία ανάπτυξη σε ό,τι
αφορά τη στεγαστική πολιτική για εγκατάσταση εργαζομένων οι οποίοι
έρχονται από το εξωτερικό, ουσιαστικά αναγκάζονται να τοποθετούν
τους εργαζομένους τους σε διάφορα μέρη εντός και εκτός της Λευκωσίας.

1715

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

17471

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

1950

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

18262

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

2706

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

18440

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

18485

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

18499

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

Πωλήσεως €1,250.000
3315

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

4258

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

7071

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

7375

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

7915

3

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

12966

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

13246

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

13308

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

14061

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

14692

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

14886

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

15101

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

15258

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

15263

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

15270

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

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

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

19203

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

19290

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

19464

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

19504

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

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

ΘΕΜΑΤΑ
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Πλήγμα για τα στεγαστικά δάνεια η απόφαση
της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Π

ΛΗΓΜΑ και για τα στεγαστικά δάνεια θα αποτελέσει η απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Με βάση τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί, επηρεάζονται τα στεγαστικά δάνεια
με κυμαινόμενο επιτόκιο και αυτά με Euribor.
Αντίθετα, δεν επηρεάζονται τα στεγαστικά δά-

Στην Κύπρο
η χαμηλότερη
επιβάρυνση
για στέγαση
ΤΑ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΑ ποσοστά υπερβολικής
επιβάρυνσης λόγω κόστους στέγασης και
συνωστισμένων νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Κύπρος, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία
της ΕΕ.
Το ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης
λόγω κόστους στέγασης είναι το ποσοστό
του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά που
δαπανούν 40% ή και πλέον του διαθέσιμου
εισοδήματος τους για σκοπούς στέγασης.
Ο μέσος δείκτης για την ΕΕ το 2020 βρισκόταν στο 7,8%, ωστόσο καταγράφονταν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών
μελών.
Σε 13 κράτη μέλη ο συγκεκριμένος δείκτης
βρισκόταν κάτω από το 5%, με το χαμηλότερο ποσοστό, 1,9%, να καταγράφεται
στην Κύπρο. Ακολουθούσαν η Λιθουανία
(2,7%), η Μάλτα (2,8%) και η Σλοβακία
(3,2%).
Οι υψηλότεροι δείκτες υπερβολικής επιβάρυνσης καταγράφηκαν στην Ελλάδα
(33,3%), τη Βουλγαρία (14,4%) και τη Δανία (14,1%).
Όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, τα
στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως το
17,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ζούσε σε συνωστισμένα νοικοκυριά το 2020.
Ως συνωστισμένα νοικοκυριά ορίζονται
εκείνα όπου δεν υπάρχουν αρκετά δωμάτια για τα μέλη της οικογένειας, δεδομένης
της οικογενειακής κατάστασης και της ηλικίας τους.
Όπως σημειώνεται, η έλλειψη χώρου ήταν
δυσκολότερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα παιδιά βρίσκονταν στα ίδια
δωμάτια με τους γονείς τους που έπρεπε
να εργαστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, τα
συνωστισμένα νοικοκυριά αύξαναν τον κίνδυνο της εξάπλωσης του ιού.
Το χαμηλότερο ποσοστό συνωστισμένων
νοικοκυριών το 2020 καταγράφηκε στην
Κύπρο (2,5%), την Ιρλανδία (3,2%), τη
Μάλτα (4,2%) και τις Κάτω Χώρες.
Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε
στην Ρουμανία όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός (45,1%) ζούσε σε συνθήκες συνωστισμού, ενώ ακολουθούσαν η Λετονία
(42,5%), η Βουλγαρία (39,5%), η Πολωνία
(36,9%) και η Κροατία (36,2%).

Ε

νεια που είναι κλειδωμένα με σταθερό επιτόκιο.
Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα
για το ποσό επηρεάζονται τα συγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια με την επικείμενη απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Για στεγαστικό δάνειο €200.000 με εξασφαλίσεις 20 χρόνια αποπληρωμής, το μέσο επιτόκιο σήμερα είναι 2,3% και η δόση €1.040. Αν

το επιτόκιο αυξηθεί κατά 0,25% και το επιτόκιο
γίνει 2,55% η δόση τότε θα είναι €1,064. Αν το
επιτόκιο αυξηθεί 0,5% τότε η μηναία δόση θα
γίνει €1,089. Για στεγαστικό δάνειο €350.000 η
δόση με σημερινό επιτόκιο 2,3% είναι €1,820.
Αν έχουμε αύξηση κατά 0,25% η δόση του δανείου πηγαίνει στα €1,863 και στην άνοδο 0,5%
τότε η μηναία δόση ανέρχεται στα €1,906.

Εκατοντάδες επικίνδυνες οικοδομές
σε χωριά της Κύπρου

ΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ είναι οι επικίνδυνες οικοδομές σε χωριά ολόκληρης της Κύπρου. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και διατηρητέα
κτήρια. Αυτό προκύπτει από στοιχεία του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τα
οποία 873 οικοδομές είναι επικίνδυνες σε όλα τα χωριά της Κύπρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 47 διατηρητέες.
Με βάση πάντα τα στοιχεία του ΕΤΕΚ, οι περισσότερες από τις επικίνδυνες
οικοδομές, 120 συγκεκριμένα, βρίσκονται στο χωριό Βουνί, της επαρχίας
Λεμεσού, 48 στο Κοιλάνι, 30 στον Κάτω Μύλο, 30 στο Πέρα Πεδί, 36 στο
Παλαιχώρι Ορεινής και μικρότερος αριθμός σε άλλες κοινότητες, σε παγκύπρια κλίμακα.
Για τα στοιχεία του ΕΤΕΚ, που περιλαμβάνονται σε έκθεση 83 σελίδων
έχουν ενημερωθεί και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να προωθήσουν
ενέργειες με διπλό στόχο.
Πρώτο να συμβάλουν στη διάσωση αυτών των κατοικιών, που αποτελούν
μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και δεύτερο να προωθήσουν και
να στηρίξουν μια απόφαση για περιοδικό έλεγχο των οικοδομών από μηχανικούς.
Να αναφέρουμε ότι στην έκθεση του ΕΤΕΚ γίνονται εισηγήσεις για βελτίωση
της κατάστασης.
Σε μια από τις εισηγήσεις προτείνεται για κάθε πολεοδομική άδεια που θα
εγκρίνεται για μια μεγάλη ανάπτυξη, ο ιδιοκτήτης να αναλαμβάνει και την
επιχορήγηση για την πλήρη αποκατάσταση ενός επικίνδυνου διατηρητέου
κτίσματος ή ενός μνημείου.
Να αναφέρουμε ότι στην έκθεση γίνεται αναφορά και για τις τουρκοκυπριακές κατοικίες, από τις οποίες ένα ποσοστό 30% έχουν ήδη προκηρυχθεί
διατηρητέες.
Ειδικά στη Λευκωσία, στην εντός των τειχών περιοχή, υπάρχουν 300 τουρκοκυπριακές οικοδομές. Συνολικά στις ελεύθερες περιοχές υπάρχουν 5000
τουρκοκυπριακές κατοικίες, τα οποία χρησιμοποιούνται από πρόσφυγες,
αλλά μόνο κάποιες θεωρούνται διατηρητέες.
Λόγω της κατάστασης τους πολλές από αυτές τις τουρκοκυπριακές οικοδομές είναι μη κατοικήσιμες.

Το ΕΤΕΚ προτείνει να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους ιδιοκτήτες των
επικίνδυνων οικοδομών, που δεν τις φροντίζουν και με τα χρήματα, που θα
συγκεντρώνονται, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για κάλυψη εξόδων στήριξης οικοδομών.

ΕΤΟΙΜΆΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ

Μπαίνει τάξη στα των πολυκατοικιών

Π

ΡΟΣΧΈΔΙΟ νομοσχεδίου για τη διαχείριση και λειτουργία κοινόκτητων οικοδομών
ετοίματασε το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας.
Ρυθμίσεις
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «O περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022» καθορίζει το πλαίσιο ρύθμισης για τις κοινόκτητες οικοδομές στη Δημοκρατία
αναφορικά με τη διαχείριση, την εποπτεία τους και
την εύρυθμη λειτουργία τους. Ουσιαστικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο της Επιτρόπου
Νομοθεσία, το νομοσχέδιο, στοχεύει στο να επιλύσει
σωρεία προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση,
συντήρηση και λειτουργία των κοινόκτητων οικοδομών. Ειδικότερα αποσκοπεί στην επίλυση σοβαρών
θεμάτων όπως για παράδειγμα την μη ύπαρξη διαχειριστικής επιτροπής, την μη καταβολή κοινοχρήστων,
την ασφάλιση, τη μερική ή ολική καταστροφή της

οικοδομής κλπ, που αφορούν όλους τους ιδιοκτήτες
μίας κοινόκτητης οικοδομής. Στόχος, επισημαίνεται,
είναι να παρέχει ευελιξία στις διαχειριστικές επιτροπές έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα
τους δεδομένου ότι ιδιοκτήτες μονάδων διαφεύγουν
των υποχρεώσεών τους και πολλά ακίνητα δεν συντηρούνται επαρκώς, με διάφορους κινδύνους για την
ασφάλεια να ελλοχεύουν. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο
εισάγει επέκταση πεδίου εφαρμογής, πέραν των εγγεγραμμένων κοινόκτητων οικοδομών, και σε όλες τις
κοινόκτητες οικοδομές οι οποίες έχουν εξασφαλίσει
άδεια οικοδομής, διαίρεσης και πιστοποιητικό έγκρισης, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο κτηματικό μητρώο
και δεν εκδόθηκαν ξεχωριστοί τίτλοι των μονάδων.
Εξουσίες επιτροπών
Προβλέπει διεύρυνση αρμοδιοτήτων και εξουσιών
των διαχειριστικών επιτροπών που πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις κοινόκτητες οικοδομές και να λειτουργούν στη βάση των Πρότυπων ή Εσωτερικών
Κανονισμών.

ΘΕΜΑΤΑ

Εκτοξεύονται στα ύψη οι τιμές των ακινήτων
στην περιοχή της Φανερωμένης

Σ

ΤΑ ΥΨΗ εκτοξεύονται οι αξίες τόσο
των ακινήτων όσο και των ενοικίων
στην περιοχή της Φανερωμένης, μετά
την απόφαση για μεταφορά της Αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου στο κτήριο που στεγαζόταν το ομόνυμο γυμνάσιο και τη
δημιουργία φοιτητικών εστιών σε άλλα κτήρια
της περιοχής.
Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα με στόχο την αξιοποίηση κτηρίων και άλλων χώρων της περιοχής, ενώ το
κράτος προχωρεί στην παροχή κινήτρων για
αναπτύξεις και ανακαινίσεις κτηρίων σε ολόκληρη την περιοχή.
Όπως είναι γνωστό το κτήριο της Φανερωμένης
ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, η οποία θα αναλάβει
και τη συντήρηση του, πάντα με βάση τις ανά-

γκες του πανεπιστημίου Κύπρου.
Η Αρχιεπισκοπή, εκτός από την είσπραξη των
ενοικίων, από τη μακροχρόνια ενοικίαση θα έχει
και επιπρόσθετο όφελος από τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου, αφού αυτά θα συνυπολογίζονται με τα ενοίκια.
Είναι φανερό ότι η αναβάθμιση των κτηρίων,
αυτόματα θα οδηγήσει και σε αύξηση της αξίας
τους.
Να αναφέρουμε ότι με βάση σχετική συγκριτική μελέτη, έχει διαπιστωθεί ότι η αξία της γης
στην περιοχή εντός των τειχών της πρωτεύουσας είναι κατά πολύ χαμηλότερη από ό,τι στα
αντίστοιχα ιστορικά κέντρα των άλλων πόλεων.
Αυτό εξυπακούει ότι οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων οικοδομών της Φανερωμένης επωφελούνται λιγότερο από ό,τι οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες

στις άλλες πόλεις, σε σχέση φυσικά με την πώληση χαρισμένου και υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης.
Για το σκοπό αυτό ο συντελεστής δόμησης για
διατηρητέες οικοδομές αυξάνεται από 50% σε
70% για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Να αναφέρουμε ότι τα κίνητρα αυτά αφορούν
μόνο τις εντός των τειχών διατηρητέες οικοδομές και για να επωφεληθεί μεγαλύτερος
αριθμός ιδιοκτητών αξιόλογων οικοδομών, το
Υπουργείο Εσωτερικών εξήγγειλε ότι θα προβεί
στην κήρυξη όλων των αξιόλογων οικοδομών σε
διατηρητέες, συμπεριλαμβανομένων και νεότερων. Το υπουργείο εκτιμά πως θα κηρυχθούν
περίπου 500 τέτοιες οικοδομές στην εντός των
τειχών Λευκωσία.

A

Αντέχει ο τομέας των ακινήτων
Η εικόνα ανά επαρχία
Στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφηκαν συνολικά 1620 πράξεις, συνολικής αξίας €268 εκατ.
Μεγαλύτερος όγκος πράξεων αφορούσε σε διαμερίσματα (562) και σε χωράφια (409). Στην
επαρχία Λεμεσού, τόσο οι συνολικές πωλήσεις
(1641) αλλά κυρίως η αξία τους (€587 εκατ.) ήταν
μεγαλύτερα από κάθε άλλη επαρχία. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καταγράφηκε για χωράφια (410).
Στην επαρχία Πάφου, οι πωλήσεις το δεύτερο
τρίμηνο έφτασαν τις 832 και η συνολική τους
αξία τα €174 εκατ. Στην Πάφο καταγράφηκαν
για ακόμα ένα τρίμηνο οι περισσότερες πωλήσεις σπιτιών (154), με μεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών
να χαρακτηρίζονται ως επαύλεις. Στη Λάρνακα,
οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1034 και η συνολική
τους αξία στα €173 εκατ. Τέλος, στην επαρχία
Αμμοχώστου υλοποιήθηκαν 295 πράξεις συνολικής αξίας €59 εκατ. με το ενδιαφέρον για ακόμα
ένα τρίμηνο να είναι έντονο για χωράφια (174).
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτημα-

Πράξεις ανά είδος ακινήτου, ανά επαρχία (2ο τρίμηνο 2022)
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΟΙΚΙΕΣ
61
46
110
45
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
562
286
275
177
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
280
192
69
205
ΧΩΡΑΦΙΑ
409
410
181
198
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ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ στρέφονται προς την αγορά
«μεταχειρισμένων» ακινήτων και στη μείωση των τετραγωνικών μέτρων των οικιάσχημης κατάστασης που δημιουργούν ο
συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία,
στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών,
που ξεπέρασε το 25% από την άλλη.
Αυτό εξάγεται από δηλώσεις ντιβέλοπερ,
κτηματομεσιτών και εργολάβων, αλλά και
από τα μέχρι τώρα δεδομένα.
Επιβράδυνση
Παρά το γεγονός ότι μέχρι και τον Απρίλη
είχαμε, για το πρώτο τετράμηνο του 2022
αύξηση 40% στις πωλήσεις ακινήτων,
όπως τονίστηκε και στο πρόσφατο 113ο
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Κατασκευαστών, που έγινε τον Μάη στην
Κύπρο, αναμένεται μια επιβράδυνση στον
τομέα και ειδικά στην ανέγερση καινούριων ακινήτων.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο συγκεκριμένο συνέδριο ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ Στέλιος Γαβριήλ στις επιλογές των
αγοραστών είναι τα μεταχειρισμένα ακίνητα. Η συγκεκριμένη αγορά έχει κερδίσει

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο
€54 εκατ. €59 εκατ.
258
295

έδαφος τα τελευταία χρόνια και μέσα από
τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Γενικότερα θεωρούνται φθηνότερες επιλογές
για τους δυνητικούς αγοραστές. Σε αυτό
το κομμάτι υπάρχουν καλές ευκαιρίες, για
ιδιοκατοίκηση και για επένδυση, τόνισε ο

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
49
74
31
174

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ

Υποχρεωτικός ο στατικός έλεγχος οικοδομών

Τ

Οι Κύπριοι
στρέφονται
στην αγορά
μεταχειρισμένων
ακινήτων

από τη μια, και η συνεχιζόμενη αύξηση

τομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σχολίασε πως τα
στοιχεία καταδεικνύουν πως παρά τις προκλήσεις, η
αγορά επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. «Θεωρούμε πως οι επόμενοι μήνες θα είναι
πιο δύσκολοι καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα συνεχίσει να πιέζεται και οι επιχειρήσεις
ενδεχομένως να αναβάλουν αποφάσεις επενδυτικού
χαρακτήρα. Παράλληλα, η επερχόμενη αύξηση των
δανειστικών επιτοκίων επίσης θα λειτουργήσει ανασταλτικά για αποφάσεις απόκτησης ακινήτου».
Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο εξασφάλισε για
πρώτη φορά πρόσβαση στις συγκριτικές πωλήσεις
ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε όλους τους αδειούχους κτηματομεσίτες στα
πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για αύξηση
της διαφάνειας και της πληροφόρησης τόσο των
επαγγελματιών όσο και του κοινού. Το Συμβούλιο θα
παρουσιάζει τα δεδομένα του τομέα όπως προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία, ανά τρίμηνο, ώστε να
υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία της Κτηματαγοράς στην Κύπρο.

Όγκος και αξία πράξεων
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΑΦΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ
Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο
Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο Α’ τρίμηνο Β’ τρίμηνο
Αξία
€313 εκατ.
€268 εκατ. €573 εκατ. €587 εκατ.
€187 εκατ. €174 εκατ.
€145 εκατ. €173 εκατ.
Όγκος
1574
1620
1581
1641
887
832
958
1034
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νεται με τις υποδείξεις των ειδικών και
Ο ΘΕΜΑ του στατικού
θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίελέγχου των οικοδομών, ανά
τητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει
δεκαετία, θα απασχολήσει
πιστοποιητικό καταλληλότητας της
τη Βουλή των αντιπροσώοικοδομής.
πων, μετά τη σχετική πρόταση που
Το πιστοποιητικό θα υποβάλλεται
ενέγραψε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ
στον οικείο δήμο, όπου υπάγεται η οιΜαρίνος Μουσιούττας.
κοδομή.
Με βάση την πρόταση ο έλεγχος θα
Σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες της
καθίσταται υποχρεωτικός ανά δεκαεΟ Μαρίνος
πρότασης:
τία, όταν αυτές έχουν κτιστεί μετά το
Μουσιούττας
•
Ιδιοκτήτης που αρνείται να
1960 και ανά πενταετία όταν κτίστησυμμορφωθεί με τις πρόνοιες
καν πριν το 1960.
του νόμου θα είναι ένοχος αδικήματος
Με βάση την πρόταση ο ιδιοκτήτης θα προβαίνει
και αν καταδικαστεί υπόκειται σε ποινή
στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διενεργείφυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώται, κάθε δέκα χρόνια, έλεγχος για τη στατική
δεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που
επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα της
δεν υπερβαίνει το €1700 ή και στις δύο
οικοδομής.
αυτές ποινές.
Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώ-

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

στικών μονάδων που ανεγείρουν λόγω της

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΣΎΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΏΝ

ΝΤΈΧΕΙ μέχρι στιγμής ο τομέας των
ακινήτων στην Κύπρο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Συμβουλίου
Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ο τομέας
και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους κατέγραψε ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα τη δυναμική
του διατήρησε ο τομέας των ακινήτων και κατά
το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις
συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως έτυχαν
επεξεργασίας και παρουσιάζονται στο δεύτερο
τριμηνιαίο «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά
Ακινήτων» του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
Σύμφωνα με τα δεδομένα, παγκύπρια καταγράφηκαν συνολικά 5442 πωλήσεις αξίας €1.2 δισ.
ευρώ. Για ακόμα ένα τρίμηνο, και παρά τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και αυξανόμενου
πληθωρισμού, το ενδιαφέρον για διαμερίσματα
αλλά και οικόπεδα κι άλλα τεμάχια γης ήταν ιδιαίτερα έντονο.
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• Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσα σε δέκα χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης ηλεκτροδότησης της οικοδομής και ακολούθως
κάθε δέκα χρόνια από την έκδοση του τελευταίου εκδοθέντος πιστοποιητικού καταλληλότητας.
• Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση μέσα
σε διάστημα ενός χρόνου, από την έναρξη
εφαρμογής του νόμου, να υποβάλει στον
δήμο της περιοχής του πιστοποιητικό καταλληλότητας της οικοδομής, ύστερα από
διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου (1). Στη συνέχεια ο έλεγχος οικοδομής που πριν από το έτος 1960 διενεργείται κάθε πέντε χρόνια, ενώ οικοδομής που
κτίστηκε μετά το έτος 1960 διενεργείται κάθε
δέκα χρόνια.

Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, επισημαίνοντας
ότι θα πρέπει σταδιακά να μπαίνει στην
κουλτούρα του Κύπριου αγοραστή. Από
επενδυτικής σκοπιάς, μια τέτοια αγορά
μπορεί να θεωρηθεί και πιο συμφέρουσα
εφόσον αφορά ακίνητο σε prime περιοχή,
αφού η αξία της γης θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.
Πλεονέκτημα για τα μεταχειρισμένα αποτελεί και η απουσία του συντελεστή 5%
του ΦΠΑ. Θα πρέπει ωστόσο να προηγηθεί μελέτη της τιμής του ακινήτου από
ειδικούς εκτιμητές, ώστε ο αγοραστής να
μην το αγοράσει τελικά μαζί με το επιπρόσθετο κόστος των τελευταίων μηνών. Πάντως, τα στοιχεία των πωλήσεων ακινήτων (που αφορούν κυρίως μεταχειρισμένα
ακίνητα) για το α’ τρίμηνο του 2022 ήταν
μεγαλύτερης αξίας από τα αντίστοιχα
Πωλητήρια Έγγραφα, δηλώνει ο Μαρίνος
Κυναιγείρου, πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών. Εκτιμά
επίσης ότι αν οι τιμές των πρώτων υλών
συνεχίσουν να αυξάνονται τότε θα δούμε
ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των τιμών των
καινούριων ακινήτων αλλά και των μεταχειρισμένων σε δεύτερο στάδιο.

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ
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στο στόχο

Με τον Θέμη Πολυβίου

Φοιτητική στέγη: Τι πρέπει να προσέξουμε;
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με την πανδημία, που παρά την άρση των μέτρων και
τη χαλάρωση, συνεχίζει να μας τρίζει τα δόντια και η κρίση με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους
Κύπριους φοιτητές που αναζητούν φοιτητική στέγη.
Το πρόβλημα αφορά, τόσο αυτούς που πέρασαν σε κυπριακά πανεπιστήμια, όσο και αυτούς που εξασφάλισαν ή θα εξασφαλίσουν θέση στα
Ελλαδικά. Ήδη ο αγώνας για την εξεύρεση φοιτητικής στέγης, ειδικά για
τους πρωτοετείς φοιτητές, έχει ξεκινήσει.
Φέτος στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και μεγάλο ποσοστό των παλιών
φοιτητών, αφού πολλοί από αυτούς, λόγω της πανδημίας, άφησαν τα διαμερίσματα που είχαν, αφού τα μαθήματα των πανεπιστημίων γίνονταν
Online. Ένα δεδομένο που κερδίζει συνεχώς έδαφος ειδικά λόγω πανδημίας, είναι το ότι πολλοί φοιτητές αρνούνται τη συγκατοίκηση και προτιμούν
να ενοικιάζουν μόνοι τους.
Αυτό σίγουρα από τη μια αυξάνει το κόστος για την οικογένεια του φοιτητή
και από την άλλη αυξάνει τη ζήτηση.
Αν υπολογίσουμε ότι, ειδικά στην Κύπρο, η κατάσταση με την ενοικίαση
είναι τραγική και τα ενοίκια πανάκριβα, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας,
πόσο αυτό θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του κάθε φοιτητή και γενικά
της κάθε οικογένειας.
Η εξεύρεση φοιτητικής στέγης είναι φυσικά εκ των ων ουκ άνευ για τους
φοιτητές και άρα όσο κι αν τα ενοίκια ακολουθούν ανοδική πορεία, αυτό
δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, αφού η στέγη είναι μέρος του φοι-

τητικού πακέτου. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, τα ενοίκια τα τελευταία
τέσσερα με πέντε χρόνια, σε παγκύπρια κλίμακα, έχουν αυξηθεί περίπου
κατά 70%.
Ειδικά από πέρσι παρατηρείται τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα,
μια σημαντική αύξηση στις τιμές των ενοικίων, παρά το γεγονός ότι λειτούργησαν και κάποιες φοιτητικές εστίες στην Κύπρο.
Πιο δύσκολη παρουσιάζεται η κατάσταση στις δύο μεγάλες πόλεις της
Κύπρου, στη Λευκωσία και Λεμεσό, όπου λειτουργούν τα δύο κρατικά πανεπιστήμια αλλά και τα ιδιωτικά.
Τα στοιχεία για το που κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων για ένα στούντιο, ένα μονάρι, ένα δυάρι ή ένα τριάρι μπορείτε να τα βρείτε και να τα
διαβάσετε στο σχετικό αφιέρωμα που δημοσιεύει η εφημερίδα μας στην
παρούσα της έκδοση. Εκείνο με το οποίο θα ασχοληθούμε στο συγκεκριμένο άρθρο είναι να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στους πρωτοετείς
φοιτητές και στους γονείς τους ώστε να αποφύγουν τις παγίδες και να
πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Κατ’ αρχήν πρέπει να προσέξουν την
ποιότητα του ακινήτου που θα ενοικιάσουν και να μη βιαστούν να κλείσουν
το πρώτο διαμέρισμα που θα βρουν μπροστά τους.
Σημασία έχει η τοποθεσία του διαμερίσματος αλλά και τα χρήματα που θα
καταβάλλουν, εκτός από το ενοίκιο, όπως είναι τα κοινόχρηστα.
Πρέπει, παράλληλα, να ξεκαθαρίσουν το χρονικό διάστημα που θα ενοικιάσουν το διαμέρισμα, ενώ πρέπει να μελετήσουν με κάθε λεπτομέρεια το
συμβόλαιο, πριν το υπογράψουν. Περιττό να αναφέρουμε ότι η συγκατοί-

κηση είναι μια λύση ιδανική, αφού ο φοιτητής θα καταβάλλει τα μισά από
τα έξοδα που θα απαιτούνται.
Κοντά σε όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Κύπρο η κατάσταση με την εξεύρεση διαμερίσματος για ενοικίαση είναι πολύ
δύσκολη, οι φοιτητές και οι γονείς τους πρέπει να διαπραγματεύονται το
ύψος των ενοικίων, γιατί σίγουρα με τη διαπραγμάτευση θα πετύχουν καλύτερη τιμή. Τα διαμερίσματα κοντά σε πανεπιστήμια σίγουρα είναι πιο
ακριβά από αυτά που βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Στην περίπτωση
αυτή οι φοιτητές πρέπει να προσέξουν τα διαμερίσματα αυτά να βρίσκονται σε περιοχή από την οποία περνούν οι δημόσιες συγκοινωνίες.
Μια άλλη συμβουλή που θα δώσουμε στους φοιτητές και στους γονείς
τους, είναι να απευθύνονται σε αδειούχους κτηματομεσίτες, γιατί αυτοί σίγουρα μπορούν να τους καθοδηγήσουν και να τους υποδείξουν τις ορθές
επιλογές.
Φυσικά όλα αυτά και όλη αυτή τη δοκιμασία θα την αποφύγουν οι φοιτητές που θα εξεύρουν στέγη σε φοιτητικές εστίες παρά τα νέα δεδομένα
που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. Αυτή τη στιγμή όσο κι αν
αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητικών εστιών, δυστυχώς, μόνο ένα μικρό
ποσοστό φοιτητών μπορούν να καλύψουν.
Αυτά είναι, λοιπόν, σε γενικές γραμμές τα δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πρωτοετείς και όχι μόνο φοιτητές μας. Ευχή μας οι συμβουλές
μας να τους βοηθήσουν και να ξεκινήσουν ομαλά αυτή την τόσο σημαντική
περίοδο για τη ζωή τους.

το κλειδί

Αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Κάλιο αργά
φυσικά, όπως λέει και η γνωστή ρήση.

Ανευθυνότητα

Η ανευθυνότητα σε όλο της το μεγαλείο και φυσικά
τη νύφη την πληρώνει συμπατριώτης μας οικογενειάρχης.
Άκουσον άκουσον.
Μίσθωσαν σε συμπατριώτη μας πρόσφυγα με τρία
ανήλικα ορφανά τουρκοκυπριακό τεμάχιο. Για χρόνια πλήρωνε ενοίκιο και όταν ήλθε η ώρα να το
αξιοποιήσει προς όφελος της οικογένειας του, τον
ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια, γιατί
άλλαξαν τα αρχικά τους σχέδια και δεν θα κάνουν
δρόμο.
Δικαιολογημένα διερωτάται ο επηρεαζόμενος, αν
το κράτος θέλει να τον τιμωρήσει, υποστηρίζοντας
πως σε άλλες περιπτώσεις όταν κάποιοι είναι ευνοούμενοι κομμάτων, βρίσκουν λύση.
Ανευθυνότητα, που την πληρώνει ένας οικογενειάρχης. Ακούει κανείς;

Αν είναι δυνατόν…

Η ΥΠΟΘΕΣΗ με την κατάρρευση της στέγης του
Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας στις 11 Ιουνίου
2008 είναι σε όλους γνωστή. Από τότε εκκρεμεί
στο δικαστήριο η υπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων. Πριν λίγες μέρες πληροφορηθήκαμε
από σχετικό δημοσίευμα, ότι στο πρωτοκολλητείο
χάθηκε ο φάκελος που αφορούσε την αγωγή που
ο Δήμος Λευκωσίας καταχώρησε εναντίον ιδιωτών
διεκδικώντας 8.3 εκατ. Αν είναι ποτέ δυνατόν να
συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα σ’ ένα ευρωπαϊκό κράτος. Θα πληρώσει, θα λογοδοτήσει κάποιος ή κι αυτή η υπόθεση θα ξεχαστεί;

Η διαμόρφωση του χώρου
στην Κρατική Έκθεση

Διαμόρφωση του χώρου της πρώην Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης σε δάσος αντίστοιχο με το δάσος
της Αθαλάσσας ευνοούν κάτοικοι της Έγκωμης
και οι Οικολόγοι, σε αντίθεση με την προωθούμενη
δημιουργία κέντρου καινοτομίας, τεχνολογίας και
έρευνας, το οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο, μερικές δεκάδες οικίες, εστιατόριο και καφετέρια. Οι
διαφωνίες εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια παρουσίασης του ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής της
Έκθεσης και της μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Σίγουρα η συγκεκριμένη γη είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, φιλέτα της Λευκωσίας.
Για το λόγο αυτό πρέπει η οποιαδήποτε ανάπτυξη
να μελετηθεί με κάθε λεπτομέρεια ώστε να πάψουν
να ακούονται όσα ακούονται, περί χαρίσματος γης
στον επενδυτή και άλλα παρόμοια.

Παρανομίες

Το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας
ΕΊΝΑΙ τραγική πράγματι η κατάσταση με την ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι οδηγοί στην πρωτεύουσα.
Τα έργα που εκτελούνται, σε συνδυασμό με όσα θα ξεκινήσουν έχουν κυριολεκτικά προκαλέσει ασφυξία στους
δρόμους της Λευκωσίας.
Η ταλαιπωρία, για παράδειγμα, στον περιμετρικό δρόμο Λευκωσίας είναι απερίγραπτη. Η πρώτη φάση του συγκεκριμένου δρόμου, λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022.
Δικαιολογημένα ο καθένας μπορεί να διερωτηθεί. Μα καλά, δεν πρέπει να εκτελεστούν τα συγκεκριμένα έργα;
Προς Θεού, δεν λέμε αυτό. Τα έργα πρέπει να εκτελεστούν. Απλώς πρέπει να υπάρξει συντονισμός ώστε από την
εκτέλεση τους να προκαλείται η όσο γίνεται λιγότερη ταλαιπωρία.

Οι καταγγελίες του Γ. Ελεγκτή
Είναι σοβαρότατες οι καταγγελίες που διατύπωσε
ο Γενικός Ελεγκτής, αναφορικά με την εκμίσθωση
κρατικής γης από το Τμήμα Δασών σε ιδιώτη.
Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται σε εταιρεία που φαίνεται να έχει εκ των έσω πληροφόρηση και μιλά για
διαπλοκή και διαφθορά. Τελικά δεν υπάρχει ενέργεια που αφορά κρατική υπηρεσία και να μην κρύβει παρανομίες ή προώθηση ημετέρων.
Οι καταγγελίες του Γενικού Ελεγκτού, όπως προαναφέραμε, είναι σοβαρότατες και πρέπει να διερευνηθούν, ώστε να τεθεί τέρμα στην ολοφάνερη
παρανομία.

Ορθή απόφαση
Έπρεπε να ξεσπάσει ένας πόλεμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να ληφθούν αποφάσεις για την προώ-

θηση των φωτοβολταϊκών.
Η Κομισιόν, λοιπόν, με αφορμή την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, επενδύει στην ηλιακή ενέργεια, για να απεγκλωβιστεί από ρωσικό φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε να προωθήσει την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλες τις στέγες.
Ορθή κίνηση, το θέμα να υλοποιηθεί σύντομα.

Σημαντική εξέλιξη
Είναι σημαντική εξέλιξη η ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων που αναμένεται να ψηφιστούν σύντομα
στη Βουλή, με βάση τα οποία η έκδοση των αδειών
στρατηγικών αναπτύξεων μέσα σε 12 μήνες και όχι
για χρόνια, όπως γίνεται τώρα.
Μάλιστα υπάρχει ρήτρα για ορισμό υπεύθυνου έργου, ώστε ο κάθε επενδυτής να έχει να κάνει με
έναν τεχνοκράτη, αντί με διάφορες υπηρεσίες.

Τα γήπεδα…
ΓΗΡΑΣΜΈΝΑ και ακατάλληλα τα γήπεδα και στάδια της Κύπρου. Συγκεκριμένα, χωρίς αντισεισμική
προστασία είναι τα 23 από τα συνολικά 33 στάδια, που κατασκευάστηκαν πριν το 1999.
Να αναφέρουμε ότι τα 17 από αυτά είναι πέραν των 30 χρόνων.
Απαράδεκτη σίγουρα η κατάσταση. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, γιατί κινδυνεύουν οι χιλιάδες
φίλαθλοι που τα επισκέπτονται. Και τα μέτρα πρέπει να είναι άμεσα.

Τελικά την παρανομία την έχουμε μέσα στο αίμα
μας εδώ στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Όποια πέτρα
σηκώσεις θα βρεις από κάτω παρανομία.
Όπως διαβάζουμε στον τύπο, ανεξέλεγκτες και παράνομες κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποίησε εταιρεία ανάπτυξης στις Πάνω Πλάτρες.
Αφορούν σωρεία εύνομων επεμβάσεων με εκχερσώσεις, εκσκαφές και ισοπεδώσεις.
Ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καλεί τις
αρχές να απορρίψουν τη νομιμοποίηση των συγκεκριμένων παράνομων επεμβάσεων.
Για να δούμε. Θα εισακουσθεί η εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή μήπως θα επέμβει κάποιο αόρατο χέρι, όπως γίνεται ως συνήθως και θα νομιμοποιηθούν όλες οι παρανομίες;

Θα γίνουν και χειρότερα

Το μεταφέρουμε αυτούσιο, όπως το δημοσίευσε
στη στήλη «Θου Κύριε» η εφημερίδα «Πολίτης».
«Που έχουμε καταντήσει τους Ε/Κ πρόσφυγες και
ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών; Τουρκοκύπριος κτηματομεσίτης πλησίασε πέντε διαφορετικούς Ε/Κ που έχουν περιουσίες στα κατεχόμενα
λέγοντας ότι θα τους βοηθήσει. Τους πήρε χρήματα με δόλο, όπως αναφέρουν τ/κ δημοσιεύματα,
από 20.000 μέχρι 40.000 ευρώ, συνολικά 134.000
ευρώ. Συνελήφθη κατόπιν πληροφοριών που δόθηκαν στο «τμήμα οικονομικού εγκλήματος» της
«αστυνομίας».
Όταν το κράτος συνεχίζει να αδιαφορεί για ένα
τόσο σοβαρό θέμα, σίγουρα θα ακολουθήσουν και
χειρότερα.

Αν είναι δυνατόν…

Στο όνομα της κυπριακής οικονομίας και τη
επιβολής κυρώσεων από την ΕΕ, η Κυβέρνηση
νομιμοποιεί με νομοθεσία εγκαταστάσεις, χωρίς
πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, περιλαμβανομένων σφαγείων, χοιροστασίων, πτηνοτροφείων,
ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της ΑΗΚμ σταθμών παραγωγής βιοαερίου, μονάδων διαχείρισης
αποβλήτων, κ.ά. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν
αυτά σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως θέλει να ονομάζεται η Κύπρος.
H παρανομία, στους συγκεκριμένους τομείς, είναι
παρανομία, από όπου κι αν προέρχεται και αυτή
έπρεπε να παταχθεί στη ρίζα της και όχι να νομιμοποιείται με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ
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Σκάνδαλο διαστάσεων με τις τ/κ
περιουσίες στην Πάφο

ΚΑΝΔΑΛΟ τεραστίων διαστάσεων αποτελεί ο τρόπος διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Όπως διεφάνη
από την αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος στην Επιτροπή
Προσφύγων της Βουλής, τον περασμένο Μάρτη παρανομίες
και ασυδοσία δεκαετιών έχει ως αποτέλεσμα σήμερα εκατοντάδες τ/κ
περιουσίες αξίας μερικών εκατομμυρίων ευρώ να κατέχονται από ανθρώπους μη δικαιούχους, οι οποίοι τις διαχειρίζονται στην απουσία κριτηρίων
παραχώρησης.
Στη συγκεκριμένη συνεδρία, ο δήμαρχος Πάφου προέβη και σε νέες
καταγγελίες για εκμίσθωση τ/κ περιουσιών και κατακεραύνωσε τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Κατηγόρησε τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή για αδιαφορία. Ο δήμαρχος Πάφου έκανε λόγο για
το σοβαρότατο ζήτημα που υπάρχει με τη διαχείριση των τ/κ περιουσιών
στην Πάφο, σημειώνοντας πως οι παρανομίες και η ασυδοσία δεκαετιών
έχει ως αποτέλεσμα σήμερα εκατοντάδες περιουσίες αξίας μερικών εκατομμυρίων ευρώ να κατέχονται από ανθρώπους μη δικαιούχους.
Εκατομμυριούχος και άνεργος
Έγινε ειδική αναφορά, μεταξύ άλλων, σε «άνεργο» στον οποίο δόθηκε
«φιλέτο» στο κέντρο της Πάφου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση
Μακαρίου και Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Για την εν λόγω περίπτωση, τόσο
ο δήμαρχος Πάφου όσο και ο προεδρεύων της Επιτροπής, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφεραν πως ο «άνεργος» είναι γόνος ευκατάστατης οικογένειας γνωστής στην Πάφο. Όπως εξήγησε ο διευθυντής της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
Γιώργος Ματθαιόπουλος, η εισήγηση της Επιτροπής ήταν να παραχωρηθεί σε οικογένεια με εισόδημα 6.500 ευρώ το μήνα που εργάζεται στο
εξωτερικό και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο, και η υπηρεσία

επέλεξε να το παραχωρήσει σε έναν άνεργο. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα
με τα όσα ανέφερε ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης, η οικογένεια του
συγκεκριμένου «ανέργου», ενοικιάζει χώρο για υπεραγορά, διαθέτει έναν
σημαντικό αριθμό καταστημάτων τα οποία ενοικιάζουν.
Πρόκειται, όπως έχει λεχθεί, για μια εύπορη οικογένεια με πολιτικές διασυνδέσεις. Με τη σειρά του, ο κ. Φαίδωνος κατήγγειλε ότι «ο μιτσής, 25
χρονών, τέλειωσε βιολογία με μάστερ και μας δήλωσε ότι είναι άνεργος
μάγειρας, όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα ανοίξει εστιατόριο».
Οι καταγγελίες
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων ο
δήμαρχος Πάφου, υπάρχει κατοικία στο κέντρο της Πάφου αξίας 1,5
εκατ. ευρώ η οποία κατέχεται από πρόσφυγα, που εδώ και δέκα χρόνια
την έχει κλειστή γιατί η ίδια διαμένει σε άλλη περιοχή. Όπως εξήγησε ο
δήμαρχος, έγινε έλεγχος και υπάρχουν μηδενικές ενδείξεις στον υδρομετρητή. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάφου, είχε προγραμματιστεί αιφνίδια
επίσκεψη του φορέα των τ/κ περιουσιών για να δουν ότι το σπίτι είναι
κλειστό, αλλά, ως διά μαγείας, σημείωσε, η συγκεκριμένη κυρία ήταν παρών στο σπίτι την ημέρα του ελέγχου και είχε τις πόρτες ανοιχτές. Αυτό,
σύμφωνα με τον κ. Φαίδωνος, έγινε γιατί η συγκεκριμένη κυρία είχε εσωτερική προνομιακή πληροφόρηση από κάποιους.
Το σπίτι, πρόσθεσε, εξακολουθεί να παραμένει κλειστό. «Πλέον, καταναλώνει πέντε με έξι τόνους νερού και έχει μία λάμπα αναμμένη 24 ώρες το
24ωρο», σημείωσε ο δήμαρχος. Επιπρόσθετα, κατήγγειλε και άλλη περίπτωση πολίτη ο οποίος κατέχει τ/κ σπίτι σε 600 τ.μ. οικόπεδο, και επειδή
διασυνδέεται με υπάλληλο του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, του χαρακτηρίζει και δεύτερο τεμάχιο 2.000 τ.μ. σε οικιστική περιοχή
ως αυλή του σπιτιού, επιπλέον των 600 τ.μ. που είναι το οικόπεδο στο

οποίο είναι χτισμένη η κατοικία. Πρόκειται, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος
Πάφου, για πρόσωπο το οποίο είχε πολιτική διασύνδεση. Παράλληλα,
κατήγγειλε ότι οικία που ανήκε σε μη πρόσφυγα και απεβίωσε σε ηλικία
85 ετών, αντί να επιστραφεί για να παραχωρηθεί σε άλλον πρόσφυγα,
παραχωρήθηκε ως κληρονομιά στον γιο του, επίσης μη πρόσφυγα. Άλλη
κατοικία κατέχεται από μη πρόσφυγα από πριν το 1974.
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος απεβίωσε και αντί η κατοικία να επιστρέψει πίσω στον διαχειριστή τ/κ περιουσιών, ως διά μαγείας να μπαίνει
μέσα και κατοικεί ο γιος του, ο οποίος είναι μη πρόσφυγας, μη δικαιούχος και ενώ η κατοικία δεν μπορεί να κληρονομείται η υπηρεσία
σφυρίζει αδιάφορα.
Ελεγκτική Υπηρεσία
Πέραν των καταγγελιών από τον δήμαρχο Πάφου, ο προεδρεύων της
Επιτροπής, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι
έφθασαν κοντά του καταγγελίες για παραχώρηση υποστατικών σε ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική ανάγκη και στη βάση τούτου ενημέρωσε πως απέστειλε ήδη επιστολή στον γενικό ελεγκτή για διερεύνηση
των εν λόγω καταγγελιών. Λαμβάνοντας τον λόγο η εκπρόσωπος της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη δειγματοληπτικός έλεγχος που αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των τ/κ περιουσιών.
Για την υπόθεση των 17 υποστατικών στην Πάφο, σημείωσε πως μετά
την καταγγελία ζητήθηκαν κάποια στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία
και εκ πρώτης φαίνεται πως για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι
ξεκάθαρο γιατί κάποιος επιλέγεται έναντι άλλου αιτητή, ωστόσο, όλα τα
στοιχεία, σημείωσε, θα μελετηθούν σε βάθος πριν η Ελεγκτική Υπηρεσία
καταλήξει στα τελικά της συμπεράσματα.
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Δυσεύρετη και πανάκριβη η φοιτητική στέγη

Τ

Πώς να
αποφύγετε
τις παγίδες
«Η ΊΔΙΑ ιστορία σε βάρος των φοιτητών
και των οικογενειών τους παίζεται κάθε
χρόνο, τέτοια περίοδο» που οι φοιτητές
αναζητούν φοιτητική στέγη. Εκείνο που
πρέπει να γνωρίζουν είναι πως απαγορεύεται να προπληρώνουν τις εταιρείες συμβούλων ακινήτων.
Σύμφωνα με το νόμο, οι πελάτες δίνουν
αμοιβή στους μεσίτες, αφού έχουν υπογράψει το συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να κάνουν παζάρια μέχρι να επιτύχουν μια καλύτερη τιμή.
Παρακάτω παραθέτουμε οκτώ συμβουλές
για τους φοιτητές που ψάχνουν σπίτι:
1. Να μην αρκούνται σε προφορικές
συμφωνίες, αλλά να υπογράφουν
πάντοτε μισθωτήριο – συμβόλαιο με
τον ιδιοκτήτη κατοικίας ή τον πληρεξούσιό του.
2. Να ελέγχουν την κατοικία για τυχόν
τεχνικά προβλήματα (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση κ.ά.)
3. Να ρωτούν για το ποσοστό που θα
πληρώνουν στα κοινόχρηστα και τυχόν άλλες δαπάνες – έξοδα
4. Να διαπραγματεύονται το ενοίκιο
για να πετύχουν καλύτερη τιμή.
5. Να επισκεφτούν όσο το δυνατόν
περισσότερες

κατοικίες

γίνεται,

πριν αποφασίσουν. Η βιασύνη δεν
είναι καλός «σύμβουλος»
6. Να αναζητούν και κατοικίες που δεν
είναι ιδιαίτερα κοντά στο Πανεπιστήμιο.
7. Να μην προκαταβάλλουν ούτε 1
ευρώ σε εταιρείες συμβούλων ακινήτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς
έχουν αναφερθεί δεκάδες περιπτώσεις εξαπάτησης φοιτητών σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.
8. Να κινούνται έγκαιρα ώστε να εξασφαλίσουν δωμάτιο στις φοιτητικές
εστίες.

ΡΑΓΙΚΗ είναι η κατάσταση με την
εξεύρεση φοιτητικής στέγης για τις χιλιάδες φοιτητές μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.
Λόγω των υπολειμμάτων της πανδημίας, που
άρχισε και πάλι να μας τρίζει τα δόντια, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, του πληθωρισμού, των αυξήσεων σε όλα τα είδη και
του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, οι
τιμές τα διαμερίσματα – όχι μόνο τα φοιτητικά –
έχουν ανέβει στα ύψη.
Όσοι φοιτητές φανούν τυχεροί και βρουν διαμέρισμα, είναι υποχρεωμένοι να το χρυσοπληρώσουν.
Ειδικά στις περιοχές που γειτνιάζουν με τα πανεπιστήμια η κατάσταση είναι τραγική και είναι
πολύ δύσκολη η εξεύρεση φοιτητικής στέγης.
Και αυτό στην Κύπρο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αφού δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες, όπως συμβαίνει με τις πόλεις της Ελλάδας.
Λύση φυσικά αποτελούν οι φοιτητικές εστίες,
όπου όμως μπορούν να στεγάσουν ένα πολύ
μικρό ποσοστό από το σύνολο των φοιτητών.
Μιλώντας ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), Γιώργος
Μουσκίδης, εξήγησε ότι υπάρχουν δύο ειδών
φοιτητικά καταλύματα, οι φοιτητικές εστίες
που χτίστηκαν βάσει σχετικής νομοθεσίας και
πολεοδομικών χαρακτηριστικών και τα συνηθισμένα διαμερίσματα και studios.
Σήμερα, στη δυτική Λευκωσία υπάρχουν πέντε
μεγάλες φοιτητικές εστίες. Πέραν μιας, η οποία
είναι πλησίον του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου,
οι υπόλοιπες είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας. Σύγχρονες εστίες ανεγείρει και το
Πανεπιστήμιο Frederick. Οι ενοικιάσεις διαμερισμάτων στις εν λόγω φοιτητικές εστίες, σύμφωνα με τον κ. Μουσκίδη, κοστίζουν κατά μέσο
όρο €520 - €560 τον μήνα και περιλαμβάνουν
το κόστος για παροχή ρεύματος, νερού, διαδικτύου και τηλεόραση.
Για διαμερίσματα κάτω των 15 χρόνων που δεν
εντάσσονται σε φοιτητικές εστίες και τα οποία
είναι επιπλωμένα και σε καλή κατάσταση, οι

τιμές κυμαίνονται στα €550 - €600 για studio
και €550 - €700 για μονάρι. Στα ποσά αυτά
δεν περιλαμβάνεται, όμως, το κόστος για κοινόχρηστα, το κόστος νερού και ρεύματος – για
τα οποία γίνεται μεταβίβαση των λογαριασμών
- και η σύνδεση για διαδίκτυο, που συνολικά αυξάνουν τα έξοδα κάποιου φοιτητή κατά τουλάχιστον €100.
Φθηνότερη η ανατολική Λευκωσία
Στην ανατολική Λευκωσία οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες στη περιοχή του Πανεπιστημίου
Κύπρου ενοικιάζονται σε τιμές κατά 5-10% πιο
κάτω σε σχέση με τη δυτική Λευκωσία. Φθηνότερες κατά περίπου 10% είναι και οι τιμές για
μονάρια, όπως μας είπε ο κ. Μουσκίδης. Πρέπει
να σημειωθεί ότι οι φοιτητές έχουν και την επιλογή των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάποια
χιλιόμετρα μακρύτερα από τα πανεπιστήμια.
Πρόκειται για διαμερίσματα που βρίσκονται σε
αντίστοιχη κατάσταση, ωστόσο κοστίζουν 1020% λιγότερα συγκριτικά με τα διαμερίσματα
που γειτνιάζουν με τα πανεπιστήμια.
Οι τιμές σε σχέση με πέρσι
Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του Κυπριακού
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, οι υφιστάμε-

νες τιμές για φοιτητικά διαμερίσματα έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι,
την ώρα που η διαθεσιμότητα σε διαμερίσματα
έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα στη δυτική Λευκωσία (οι
τέσσερεις από τις πέντε φοιτητικές εστίες της
περιοχής μπήκαν στην αγορά την τελευταία διετία).
Όσον αφορά τις τιμές φοιτητικών διαμερισμάτων στη Λεμεσό είναι υψηλότερες κατά 30%
συγκριτικά με τη δυτική Λευκωσία, αφού βρίσκονται στο κέντρο της Λεμεσού.
Η κατάσταση με την πανδημία, ο πληθωρισμός
και η οικονομική κρίση και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν δημιουργήσει τραγικές καταστάσεις με τις τιμές να ακολουθούν
ανοδική πορεία και να έχουν σημειώσει τρομακτική άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτά τα δεδομένα οι φοιτητές πρέπει
να είναι προσεκτικοί και να κινούνται έγκαιρα,
για να εξασφαλίσουν την κατάλληλη φοιτητική
στέγη.
Ελπίζουμε, το αφιέρωμα της εφημερίδας μας,
με τα δεδομένα που παραθέτει και τις συμβουλές που δίνει για το τι πρέπει να προσεχθεί στην
αναζήτηση φοιτητικής στέγης, να βοηθήσει
τόσο τους φοιτητές μας όσο και τις οικογένειες
τους.

ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Χρυσοπληρώνουν τα ενοίκια στη
Λεμεσό, αν φυσικά βρούνε διαμέρισμα

Χ

ΡΥΣΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τη στέγη στη Λεμεσό, όχι μόνο όσοι κατοικούν στην πόλη, αλλά
και οι φοιτητές. Οι τιμές, σε σχέση με πέρσι,
που ήταν ήδη ψηλές αυξήθηκαν από 20 μέχρι
30%, ανάλογα με την περιοχή.
Φτάσαμε σε σημείο σε πολυκατοικίες πίσω από τον πύργο Teloge να ενοικιάζουν ένα μονάρι, για 1200 ευρώ.
Ο λόγος, σύμφωνα με τον Διευθυντή Λεμεσού της FOX
Real Estate Agency Network Δημήτρη Ρήγο είναι η κάθοδος Ουκρανών και Ρώσων, μετά την εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία.
Οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, αλλά και όσοι φοιτούν σε κολλέγια και άλλα πανεπιστήμια της Λεμεσού αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα σ’ ό,τι αφορά την εξεύρεση στέγης. Ακόμη και αν βρουν στέγη, αυτή θα πρέπει να
τη χρυσοπληρώσουν.
Το ακριβό ενοίκιο, οι μετακινήσεις και τα καθημερινά
έξοδα αποτελούν βραχνά τόσο για τους γονείς αλλά
και για τους ίδιους τους φοιτητές. Οι γονείς καλούνται
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη κάθε μήνα για τη
στέγαση των παιδιών τους, με τις τιμές ενοικιάσεων να
διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, όπως η
αυξημένη ζήτηση, η κατάσταση του διαμερίσματος και
η περιοχή του.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι η Λεμεσός συνεχίζει να κρατά

τα σκήπτρα της πόλης με τα ακριβότερα ενοίκια, δυσχεραίνοντας τους φοιτητές να εξεύρουν φθηνό ενοίκιο
αλλά και κατάλληλο διαμέρισμα.
Η εξεύρεση στέγης και δη με χαμηλό ενοίκιο είναι δύσκολη κυρίως για τους φοιτητές, αφού οι τιμές είναι αρκετά
υψηλές σε σχέση με τις άλλες επαρχίες. Το πρόβλημα
γίνεται ακόμη πιο μεγάλο, καθώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου ενώ δυσεύρετα πλέον είναι και τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων.
Μιλώντας ο Διευθυντής Λεμεσού της εταιρείας FOX
Smart Estate Agency Network Ltd, Δημήτρης Ρήγoς,
ανέφερε ότι η αγορά της Λεμεσού είναι πολύ δύσκολή
για αυτή τη μερίδα ανθρώπων, καθώς τα ενοίκια κυμαίνονται σε πολύ υψηλές τιμές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επαρχίες. Ένα μεγάλο πρόβλημά που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές της Λεμεσού είναι ότι δεν μπορούν
να βρουν στέγη στην περιοχή του κέντρου, όπου βρίσκεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και
στις γύρω περιοχές. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα είναι και
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα
ενός υπνοδωματίου ενώ και τα διαθέσιμα διαμερίσματα
δύο υπνοδωματίων είναι πάρα πολύ περιορισμένα. «Ως
εταιρεία βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά μεγάλη ζήτηση για
ενοικίαση διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων ωστόσο
δεν υπάρχει διαθεσιμότητα».

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΥΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Σύμφωνα με τον κ. Ρήγο, για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων το ενοίκιο κυμαίνεται από €900 και πάνω, ανάλογα με
την κατάσταση και την περιοχή. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, επιπλωμένο στην περιοχή της Γερμασόγειας, το ενοίκιο
είναι στα €800 ενώ παρόμοιο κοντά στο κέντρο της πόλης ή
το ΤΕΠΑΚ, η τιμή κυμαίνεται στα €930.
Ερωτηθείς για ποιες περιοχές επιλέγουν να διαμένουν οι φοιτητές στη Λεμεσό, ο κ. Ρήγος σημείωσε πως αυτό εξαρτάται
από τον κάθε φοιτητή. «Αν ο φοιτητής δεν έχει μεταφορικό
μέσο θα προτιμήσει να βρει διαμέρισμα κοντά στο Πανεπιστήμιο ή κοντά στην περιοχή για να μπορεί να κινηθεί με τα
πόδια είτε ακόμη και με συγκοινωνία εάν υπάρχει».
Είπε ακόμη ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μεταφορικό μέσο,
επιλέγουν διαμερίσματα εκτός κέντρου αφού μέσα σε 15 –
20 λεπτά μπορούν να βρεθούν στο κέντρο και στο Πανεπιστήμιο ή στο κολλέγιο τους. «Επιλέγουν περιοχές όπως τον
Άγιο Αθανάσιο, τα Πολεμίδια και την Αγία Φύλα όπου μπορούν να πετύχουν και πιο φθηνό διαμέρισμα».
Πρόσθεσε μάλιστα πως σε αυτές τις περιοχές υπάρχει και
διαφοροποίηση των τιμών από τα €50 μέχρι €100 πιο κάτω.
Σίγουρα για ένα φοιτητή αλλά και τον γονέα του τα 100 ευρώ
είναι μεγάλη διαφορά.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΚ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΟΥΡΗΣ ΤΟΝΙΖΕΙ:

Ο πόλεμος ανέβασε τις τιμές
και για τα φοιτητικά διαμερίσματα

Σ

Ε ΑΓΩΝΑ δρόμου για εξεύρεση διαμερίσματος έχουν επιδοθεί οι φοιτητές
μας, ειδικά οι πρωτοετείς. Τα διαμερίσματα είναι πανάκριβα και δυσεύρετα.
Τα παραπάνω τονίζει προς την εφημερίδα μας ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) Ανδρέας Καουρής,
επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι τραγικότερη στη Λεμεσό, σε σχέση με
τις άλλες πόλεις λόγω της
προτίμησης που επιδεικνύουν στη συγκεκριμένη
πόλη οι 20000 Ουκρανοί,
Ρώσοι και Λευκορώσοι,
που βρίσκονται στην Κύπρο λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία. Είναι φυΟ Πρόεδρος του
σιολογικά, αναφέρει ο
ΣΚΕΚ
Α. Καουρής
Πρόεδρος του ΣΚΕΚ, από
τη στιγμή που υπάρχει αυξημένη ζήτηση για στέγαση και δεν υπάρχει ανά-

λογη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων να ακολουθούν ανοδική πορεία.
Σε σχέση με πέρσι, έχουμε μια αύξηση στα ενοίκια, ειδικά στη Λεμεσό, που κυμαίνεται από 20
μέχρι 30%. Και στις άλλες πόλεις έχουμε αύξηση
στις τιμές των ενοικίων, όμως όχι όπως συμβαίνει
στη Λεμεσό.
Ειδικά για τους φοιτητές, η κατάσταση είναι τραγικότερη, αφού δεν βρίσκουν διαμέρισμα για να
ενοικιάσουν.
Στις περιοχές που
είναι κοντά στα
πανεπιστήμια
οι
δυσκολίες
είναι
μεγαλύτερες και
φυσικά τα ενοίκια
πολύ ψηλότερα,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καουρής.
Για τους φοιτητές, αναφέρει ο πρόεδρος του
ΣΚΕΚ, ιδανική λύση είναι οι φοιτητικές εστίες, που
προσφέρονται και σε προσιτές τιμές και σε πε-

ριοχές που βρίσκονται κοντά στα πανεπιστήμια.
Όμως, αυτές είναι λίγες και μπορούν να στεγάσουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών μας.
Φυσικά και πρέπει να το λέμε, φέτος την κατάσταση δυσκολεύει, εκτός από τον πληθωρισμό,
την ακρίβεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο
μεγάλος αριθμός των φοιτητών, ειδικά στη Λευκωσία και Λεμεσό, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του
ΣΚΕΚ.

Τραγικότερη
η κατάσταση
στη Λεμεσό
Ο κ. Καουρής, απευθυνόμενος ειδικά στους φοιτητές τονίζει και τα παρακάτω:
Όλη αυτή η κατάσταση με την έλλειψη διαμερισμάτων για φοιτητική στέγη και τις ψηλές τιμές
πρέπει να κάνει τους φοιτητές μας πιο προσεκτικούς, ώστε να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει να βιαστούν και να ενοικιάσουν
το πρώτο διαμέρισμα που θα βρουν μπροστά
τους.
Πρέπει να κάνουν την έρευνά τους, για να είναι
σίγουροι τι θα ενοικιάσουν.
Εμείς ως κτηματομεσίτες, είμαστε πρόθυμοι να
βοηθήσουμε τους φοιτητές μας και τις οικογένειες τους, στην προσπάθεια που κάνουν για την
εξεύρεση φοιτητικής στέγης.
Γι’ αυτό τους προτρέπω να αποτείνονται στους
αδειούχους κτηματομεσίτες, με τη βοήθεια των
οποίων είμαι σίγουρος ότι θα βρούνε την ιδανικότερη λύση και θα ενοικιάσουν την καταλληλότερη φοιτητική στέγη.

ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πανάκριβα και δυσεύρετα τα διαμερίσματα για φοιτητές
Του Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ)
Σολομών Κουρουκλίδη

Δ

ΥΣΚΟΛΗ είναι η κατάσταση με την
εξεύρεση στέγης για τους φοιτητές
σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, πρόσφατα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω πολέμου στην Ουκρανία.
Τα παραπάνω τονίζει ο Επίτιμος Πρόεδρος του
Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειριματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) Σολομών Κουρουκλίδης B.Sc.Hons.
(Econ), υπογραμμίζοντας ότι αυτή η επιδείνωση
οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες :
1. Στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για
ενοικίαση,
2. Στη συμαντική ανάπτυξη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
3. Στη μείωση στην προσφορά των διαθέσιμων διαμερισμάτων προς μακροχρόνια
ενοικίαση κυρίως ένεκα της αύξησης της
βραχυχρόνιας μισθωσης διαμονής μεσω
του νέου τύπου AIRBNB.
4. Στη πρόσφατη επιπρόσθετη αύξηση της
ζήτησης από Ουκρανους και Ρώσους λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία.
Μειώθηκε η προσφορά και αυξήθηκε η ζήτηση,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σολομών Κουρουκλίδης και προσθέτει:

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

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συμαντική ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο συνολικός αριθμός των
φοιτητών σε πανεπιστήμια το έτος 2018 αθξήθηκε
κατά 8.4% (σε σύγκριση με
το το 2017) και έφτασε στις
Ο Επίτιμος
48.172.
Eπιπρόσθετα,το
Πρόεδρος του
2018 είχαμε και 13.315 φοιΣΚΕΚ Σολομών
τητές που σπούδαζαν έξ
Κουρουκλίδης
αποστάσεως. Παρόλο που
οι φοιτητικές εστίες το 2017
ήταν 960 και το το 2018 σχεδόν διπλασιάστηκαν και
έφτασαν τις 1.894, εντούτοις ένεκα της αύξησης
της βραχυχρόνιας μισθωσης διαμονής μεσω τύπου
AIRBNB τα ενοίκια δεν έχουν μειωθεί και η προσφορά παραμένει συγκριτικά μειωμένη
Φοιτητικές εστίες στη Λεμεσσό
Στη περιοχή Τσιρείου στη Λεμεσσό, σε γη της Αρχιεπισκοπής, κατασκευάστηκαν 290 φοιτητικές εστίες.
Ηδη έχει γίνει η παράδοση πάνω από 180 φοιτητικών εστιών με χαμηλό ενοίκιο για τους φοιτητές του
ΤΕΠΑΚ που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια
Ο Δήμος Λεμεσού, έχει προγραμματίσει με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως στις περιοχές του
Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννη ένα νέο εργο
ανάπτυξης με Προσιτή Στέγη.
Συγκεκριμένα, ένα μέρος των 600 οικιστικών μονάδων που θα ανεγερθούν, θα περιλαμβάνουν και φοιτητικές μονάδες με υποδομές για φοιτητικές εστίες.
Επίσης, στην περιοχή Βερεγγάρια στα Πολεμίδια,
το ΤΕΠΑΚ έχει προγραμματίσει την ανέγερση φοιτητικών εστιών που υπολογίζονται να είναι περίπου
500 κλίνες. Αυτό το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2024.Τώρα στο ΤΕΠΑΚ φοιτούν περίπου 2.800 φοιτητές. Το έτος 2025, ο αριθμός των
φοιτητών υπολογίζεται ότι θα φτάσει τις 3.500.
Τα τελευταία χρόνια η γενική αύξηση των ενοικίων
κυμάνθηκε στο 40%, αλλά στην κατηγορία των διαμερισμάτων για φοιτητές η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η λεμεσός έχει τα πιό ψηλά ενοίκια, ένα
μονάρι κυμαίνεται γύρω στα 800 Ευρώ.
Για παράδειγμα, τα διαμερίσματα που είναι κοντά
στα πανεπιστήμια είναι πανάκριβα, νοουμένου ότι
θα βρεις, αφού γίνονται ανάρπαστα.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο, συνεχίζει ο κ.Σολομών Κουρουκλίδης, που οι φοιτητές αναγκάζονται να ενοικιάζουν διαμερίσματα σε πιο μακρινές από τα πανεπιστήμια περιοχές, γεγονός που πιέζει την αύξηση
των τιμών των ενοικίων και σ’ αυτές τις περιοχές.
Ο κ. Κουρουκλίδης επισημαίνει ότι οι φοιτητές
πρέπει πριν ενοικιάσουν το διαμέρισμά τους να ψάχνουν και να ερευνούν την αγορά ώστε να βρίσκουν
την κατάλληλη στέγη.
Συνεχίζοντας ο κ. Κουρουκλίδης προσθέτει και τα
παρακάτω:
«Στην αγορά υπάρχουν οι διάφορες ποιότητες διαμερισμάτων. Άρα οι φοιτητές δεν πρέπει να μένουν
μόνο στην τιμή. Πρέπει να ερευνούν και την ποιότητα των διαμερισμάτων, την απόσταση που βρίσκονται από τα πανεπιστήμια και άλλες συνιστώσες.
Σίγουρα η συγκατοίκηση είναι μια πιο φθηνή λύση,
αφού τα έξοδα μοιράζονται.
Η τάση που υπάρχει είναι ότι πολλοί φοιτητές να
επιθυμούν να κατοικούν μόνοι τους, αλλά αυτή η
λύση είναι και η ακριβότερη.
Συμβουλεύουμε τους φοιτητές και τους γονείς
τους να απευθύνονται σε αδειούχους κτηματομεσίτες, γιατί αυτοί έχουν ευαισθησία για τους φοιτητές,
γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και σίγουρα
θα τους καθοδηγήσουν και θα τους υποδείξουν τις
ορθές επιλογές.
Ο κ. Κουρουκλίδης είχε εμπειρία σαν φοιτητής σε
Πανεπιστήμιο και γνωρίζει προσωπικά τα προβλήματα που αντιμετοπίζουν οι φοιτιτές για εξεύρεση
στέγης. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές βιάζονται
να κλείσουν μια συμφωνία, γιατί φοβούνται μήπως
δεν βρουν διαμέρισμα. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει
να ερευνούν με υπομονή πριν πάρουν την τελική

απόφαση. Ειδικά οι φοιτητές που προέρχονται από
άλλες πόλεις πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις
επιλογές που έχουν μπροστά τους, πριν πάρουν
την τελική τους απόφαση.
Ως κτηματομεσίτες δίνουμε συμβουλές στους φοιτητές για τα ενοίκια που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Ένα άλλο πρόβλημα, που οδηγεί τους φοιτητές σε
παγίδες είναι η υπογραφή των συμβολαίων. Πολλοί
ιδιοκτήτες έχουν έτοιμα συμβόλαια, με απαράδεκτους όρους και υποχρεώνουν πολλούς φοιτητές
να τα υπογράφουν.
Τι συμβουλεύει τους φοιτητές ο Επίτιμος
Πρόεδρος του ΣΚΕΚ και οικονομολόγος
Σολομών Κουρουκλίδης
Παρόλο που η ενοικίαση στέγης φαινεται να είναι
μιά ευκολη υπόθεση στην πράξη κρύβει πολλές παγίδες. ( Βλέπε www.cyprus-buyrent.com/ email:
solo@cytanet.com.cy) Η απόσταση από το Πανεπιστήμιο έιναι μόνο ένας από τους πολλους άλλους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη.
Εμείς, ως επαγγελματίες Αδειούχοι Κτηματομεσίτες όχι μόνο ξεναγούμε δωρεάν τους πελάτες μας,
αλλά επίσης ετοιμάζουμε/μελετούμε δωρεάν τα
σχετικά ενοικιαστήρια συμβόλαια και προσπαθούμε
να προστατεύσουμε τους φοιτητές αναλογα με τις
ανάγκες τους και όχι να τους ξεγελάσουμε.
Ως Αδειούχοι Κτηματομεσίτες με πολύχρονη πείρα,
συμβουλεύουμε τους φοιτητές να μη βιάζονται να
υπογράφουν τα συμβόλαια, να συμβουλεύονται
ειδικούς και να απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται
κατάλληλοι όροι, οι οποίοι και θα τους καλύπτουν
αλλά κυρίως θα τους προστατεύουν».
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Σ

Στη Λεμεσό καταγράφονται τα πιο ψηλά
ενοίκια για φοιτητική στέγη

ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ καταγράφονται τα πιο ψηλά
ενοίκια για φοιτητική στέγη στην Κύπρο,
μας τονίζει εκ μέρους του γραφείου Δανός
ο Άγγελος Κωνσταντίνου. Αναλυτικά ο κ. Κωνσταντίνουν δίνει συμβουλές στους φοιτητές για το πως
πρέπει να ενεργήσουν στη διαδικασία, πριν την ενοικίαση φοιτητικής στέγης, υπογραμμίζοντας ότι δεν
πρέπει να υπογράφουν όρους που δεν κατανοούν ή
που δεν συμφωνούν απόλυτα.
Για τη Λεμεσό, που είναι τα πιο ψηλά ενοίκια, ο κ.
Κωνσταντίνουν τονίζει ότι το ενοίκιο για ένα μονάρι
ξεκινά από 650 ευρώ, ενώ για τα διαμερίσματα δύο
υπνοδωματίων από 800 ευρώ.
Αναλυτικά οι απαντήσεις του κ. Κωνσταντίνου, του
γραφείου Δανός είναι οι παρακάτω:
Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το θέμα της εξεύρεσης φοιτητικής στέγης στις πόλεις με πανεπιστήμια και ειδικά στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, με
βάση και τα νέα δεδομένα λόγω πανδημίας;
Λόγω της πανδημίας πολλοί φοιτητές προτίμησαν
την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτό έφερε μείωση στις τιμές ενοικίων των φοιτητικών διαμερισμάτων λόγω του ότι δεν υπήρχε τόσο πολλή ζήτηση.
Αυτό όμως έχει αλλάξει ταχύτατα, αφού πλέον έχει
ξεκινήσει η κανονική λειτουργεία των πανεπιστημίων. Το πρόβλημα που κυριαρχεί με τη φοιτητική
στέγη και υπήρχε ανέκαθεν είναι το ύψος των ενοικίων. Τα πιο ψηλά ενοίκια καταγράφονται στη Λεμεσό. Επάρκεια επιλογών υπάρχει σε όλες τις πόλεις.
Πώς βλέπετε να λύνεται το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης;
Με πρωτοβουλίες επιχειρηματιών όπως αυτήν της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
Τι συμβουλεύετε τους φοιτητές να προσέξουν,
όταν ψάχνουν για φοιτητική στέγη;
1. Να ελέγχουν την τοποθεσία, τη γειτονιά και
τι παρέχει αυτή (supermarkets, τράπεζες,
τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση

Χ
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στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).
2. Να το ελέγχουν καλά, για να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουν,
στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν
αρχίσουν να κατοικούν.
3. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όταν αρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη για
την ενοικίαση να μην αποδέχονται και να μην
υπογράφουν όρους, που δεν κατανοούν ή με
τους οποίους δε συμφωνούν απόλυτα.

Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες περιοχές για
φοιτητική στέγη και που κυμαίνονται σ’ αυτές
τα ενοίκια;
Δημοφιλέστερες περιοχές στην Λευκωσία είναι η
Έγκωμη, Αγλαντζιά, Στρόβολος και Παλουριώτισσα. Τα ενοίκια των φοιτητικών εστιών και studio κυμαίνονται από 450€ - 550€. Τα διαμερίσματα ενός
υπνοδωματίου 500€ - 600€ και τα διαμερίσματα
δύο υπνοδωματίων 600€ +.
Στην Πάφο οι δημοφιλέστερες περιοχές είναι η

περιοχή universal και αγίου Θεοδώρου. Τα ενοίκια
των φοιτητικών εστιών και studio κυμαίνονται από
350€ - 450€. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου
400€ - 500€ και τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων 500€ +.
Στην Λεμεσό η δημοφιλέστερη περιοχή είναι η περιοχή
γύρω από το ΤΕΠΑΚ. Τα ενοίκια των φοιτητικών εστιών
και studio ξεκινούν από 500€ +. Τα διαμερίσματα ενός
υπνοδωματίου από 650€ + και τα διαμερίσματα δύο
υπνοδωματίων από 800€ +.

Φοιτητές: Πανάκριβα τα ενοίκια

ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της τραγικής κατάστασης που υπάρχει στη Λεμεσό με την εξεύρεση φοιτητικής στέγης και το ύψος των
ενοικίων είναι και τα λόγια φοιτητών που φοιτούν
στο ΤΕΠΑΚ.
Πρωτοετής φοιτητής του ΤΕΠΑΚ και κάτοικος
Πάφου, αναφέρει ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ
μέχρι να βρει διαμέρισμα στη Λεμεσό λόγω πληρότητας.
«Οι τιμές είναι πολύ ψηλές σε σχέση με άλλες
πόλεις. Ήμουν και από τους τυχερούς που βρήκα στούντιο στην τιμή των €700 μαζί με το ηλεκτρικό και το διαδίκτυο. Και πάλι δίνω αρκετά
χρήματα για ένα μικρό δωμάτιο που είναι όλα
ενιαία. Είναι πολύ δύσκολο ακόμη και για τους
γονείς μας να δίνουν αυτά τα ποσά αν λάβουμε
υπόψη ότι η απόσταση από το πατρικό μου στη
Λεμεσό είναι μια ώρα».
Εξ Ελλάδος φοιτητής του ΤΕΠΑΚ, είπε πως οι
τιμές είναι απαγορευτικές.
«Επέλεξα να μείνω στη φοιτητική εστία λόγω των
υψηλών ενοικίων. Συγκρίνοντας τις τιμές Ελλάδας
– Κύπρου, μπορώ να πω ότι το ακριβότερο διαμέρισμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη είναι στα
€700, ενώ εδώ υπάρχουν πολύ ακριβότερα».
Σημείωσε πως όλα εξαρτώνται από την οικονομική άνεση που έχει ο φοιτητής, τονίζοντας ωστόσο ότι τα ενοίκια στη Λεμεσό είναι πολύ ακριβά.
Τεταρτοετής φοιτήτρια του ΤΕΠΑΚ, από τη Λευκωσία, σημείωσε πως το κόστος ενοικίων για τις
σπουδές της, αγγίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. «Είμαι στο ενοίκιο εδώ και τέσσερα χρόνια με τις τι-

μές να είναι στα ύψη. Πληρώνω για ένα στούντιο
κοντά στην περιοχή του ΤΕΠΑΚ €650 εκτός το
ρεύμα, το νερό και τα κοινόχρηστα».
«Είναι ο τέταρτος χρόνος που νοικιάζω στη
Λεμεσό. Αρχικά έμενα σε ένα διαμέρισμα δύο
υπνοδωματίων και πλήρωνα €900. Λόγω οικονομικής στενότητας φέτος ενοικίασα στούντιο το
οποίο αν και είναι πάρα πολύ μικρό, δίνω €700,
λέει φοιτήτρια από τη Λευκωσία. Την ίδια ώρα
ανέφερε πως με δυσκολία οι γονείς της, πληρώνουν αυτό το ποσό, συγκρίνοντας και το μέγεθος
του διαμερίσματος.
«Δεν είναι μόνο το ενοίκιο, ανάμεσα στα έξοδα
μας είναι και ο χώρος στάθμευσης τον οποίο
πληρώνουμε έξτρα».
Άλλη φοιτήτρια του ΤΕΠΑΚ, ανέφερε πως τα
προηγούμενα χρόνια ενοικίαζε παλιό διαμέρισμα

Επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις

δυάρι στην περιοχή του Πεντάδρομου, για το

Η ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗ, από ότι δείχνουν τα στοιχεία, πανδημία του κορωνοϊού αλλά και το γεγονός
ότι μερίδα πολιτών έχασε την εργασία της ή μειώθηκαν τα εισοδήματα τους, ο πληθωρισμός και ο
συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, ανάγκασε πολλούς φοιτητές να βρουν πιο οικονομικές λύσεις
επιλέγοντας ακόμη πιο μικρή στέγη για ενοικίαση. Ο Διευθυντής της εταιρείας FOX σημείωσε πως αρκετός κόσμος αναγκάστηκε να βρει στέγη πιο μικρή και πιο οικονομική. «Αυτή η μερίδα ανθρώπων μαζί
με τους φοιτητές έφεραν την ανάγκη για αυτού του είδους τα διαμερίσματα να είναι πιο αυξημένη η
ζήτηση τους. Μια οικογένεια η οποία ενοικίαζε σπίτι τριών υπνοδωματίων, σήμερα επιλέγει διαμέρισμα
μικρότερο για εξοικονόμηση χρημάτων», εξήγησε.
Ο κ. Ρήγος, χαρακτήρισε τη Λεμεσό ως την πόλη με τα πιο ακριβά ενοίκια από τις υπόλοιπες επαρχίες,
σημειώνοντας πως πλέον στην αγορά υπάρχει και είναι έντονο το πρόβλημα διαθεσιμότητας.

σήμερα πληρώνω €550 για ένα στούντιο «τρύ-

ποσό των €600. «Αποφάσισα να το αφήσω και
πα», αρκετά παλιό κοντά στην περιοχή του ΤΕΠΑΚ το οποίο δυσκολεύτηκα και πάρα πολύ να
το βρω».
Καταληκτικά να σημειωθεί πως λόγω των εξωφρενικών υψηλών τιμών για ενοικίαση στέγης
στη Λεμεσό, αρκετοί φοιτητές επιλέγουν να ταλαιπωρούνται στους αυτοκινητόδρομους και στο
πήγαινε-έλα από την επαρχία τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Σ

«Τσουχτερά» τα ενοίκια σε όλη την Ελλάδα

ΤΑ ύψη βρίσκονται οι τιμές των διαμερισμάτων για φοιτητές, παρά το γεγονός ότι την προπέρσινη χρονιά δεν
άνοιξαν οι πανεπιστημιακές σχολές,
ενώ πέρσι λειτούργησαν με κάποια χρονικά διαλείμματα να λειτουργούν εξ αποστάσεως λόγω
πανδημίας. Δεκάδες χιλιάδες γονείς που το παιδί
τους περνάει σε σχολή σε άλλη πόλη βρίσκονται
σε αναζήτηση φοιτητικής στέγης, με τα έξοδα
να οδηγούν σε στενόχωρους υπολογισμούς ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής στενότητας για
πολλούς, παρά τη χαρά της εισόδου στο πανεπιστήμιο. Σημαντικό πρόβλημα το έλλειμμα φοιτητικών εστιών, καθώς λιγότερο από το 10% των
φοιτητών και φοιτητριών καλύπτεται από τις
υπάρχουσες θέσεις.
«Τα αξιοπρεπή διαμερίσματα κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου είναι πολύ ακριβά.
Για γκαρσονιέρες των 25 και 30 τετραγωνικών
μέτρων οι ιδιοκτήτες ζητούν 400 – 500 ευρώ,
ενώ για λίγο μεγαλύτερο διαμέρισμα, ας πούμε
50 τ.μ., πάμε στα 450-600 και πάνω. Βάλε κοινόχρηστα, ρεύμα, θέρμανση, πώς να τα καταφέρουμε;» λέει η κ. Μαρία Ευαγγέλου, η κόρη της
οποίας περνάει σε σχολή στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο.
«Είπαμε να κοιτάξουμε σε πιο μακρινές περιοχές,
όντως οι τιμές είναι πιο χαμηλές, υπάρχουν και
δυάρια στα 500-650 ευρώ, αλλά από την άλλη
το παιδί θα χάνει χρόνο και χρήματα στις συγκοινωνίες…», συμπληρώνει.
Με την ανακοίνωση των βάσεων και την οριστικοποίηση της σχολής που περνούν οι πρωτοετείς
φοιτητές, χιλιάδες γονείς μαζί με τα παιδιά τους
ξεχύνονται για να κλείσουν φοιτητικές κατοικίες.
Πολλοί έχουν ήδη προχωρήσει σε έρευνα.
«Η κίνηση είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι,
που υπήρχε τελείως νέκρα.
Πυκνώνουν τα τηλεφωνήματα ζήτησης από τους
γονείς, καθώς παρά την έξαρση της πανδημίας
στο τέλος του Ιούνη και τις αρχές του Ιούλη, πως
τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν φέτος. Βεβαίως,
δεν έχουμε φτάσει τα επίπεδα του 2019, όταν η
ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρχαν γονείς που
δεν μπορούσαν να βρουν ένα ικανοποιητικό σπίτι
για τα παιδιά τους και δεν ήξεραν τι να κάνουν.
Είχα δει μέχρι και να βάζουν τα κλάματα στο
γραφείο μου…», λέει ο κ. Λευτέρης Ποταμιάνος,
πρόεδρος των μεσιτών της Αθήνας.
«Φέτος παραμένουν τσουχτερές οι τιμές για τη
φοιτητική στέγη, δυστυχώς δεν έσπασαν λόγω
της περσινής κατάστασης, παρέμειναν στο ίδιο
υψηλό επίπεδο. Στην Αθήνα, ειδικά στις περιοχές κοντά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα έχει διαμορφωθεί ως κάτω όριο το επίπεδο των 400500 ευρώ», συμπληρώνει ο κ. Ποταμιάνος.
«Κι αυτό παρά τη στάση αναμονής που διατηρεί
ένα μέρος των οικογενειών».
Πώς διαμορφώνεται πιο συγκεκριμένα ο χάρτης
των τιμών;
«Στην Αθήνα για γκαρσονιέρα ή μικρό δυάρι η
τιμή ενοικίασης κινείται από 9 έως 11 ή 12 ευρώ
το τετραγωνικό, ανάλογα με την περιοχή και την
κατάσταση. Οσο πλησιάζουμε πιο κοντά στις
έδρες των πανεπιστημιακών σχολών οι τιμές
ανεβαίνουν και τείνουν προς τα ανώτερα επίπεδα, όπως για παράδειγμα σε Ζωγράφου, Ιλίσια
και Παγκράτι. Αλλά και κοντά στο Πάντειο, σε
Νέο Κόσμο και Κουκάκι.
Το ίδιο ισχύει κοντά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, σε δήμους όπως Αιγάλεω και Χαϊδάρι.
Γενικά, όπου είναι κοντά πανεπιστήμιο είναι hot
σημείο από πλευράς τιμών», παρουσιάζει την εικόνα ο πρόεδρος των μεσιτών Αθήνας.
Πώς επηρέασε την κατάσταση η έξοδος πολλών
διαμερισμάτων από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, που στο κέντρο της Αθήνας έχει
φτάσει το 40% σε σχέση με το 2019;
«Δεν έπεσαν οι τιμές, αφενός γιατί πολλά έχουν
ήδη ενοικιαστεί από άλλες κατηγορίες πολιτών,
αφετέρου γιατί καθώς τα διαμερίσματα αυτά

είναι πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα είναι
αρκετά ακριβά, φτάνοντας μέχρι και τα 13 ευρώ
το τετραγωνικό.
Ενα παράδειγμα που έχω πρόχειρο: Διαμέρισμα
50 τ.μ. στο Παγκράτι, πλήρως εξοπλισμένο,
προς 650 ευρώ τον μήνα. Δεν μπορεί ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια να ανταποκριθεί σε αυτές
τις τιμές», απαντά ο κ. Ποταμιάνος.
Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γονείς
που ψάχνουν σπίτι για τα παιδιά τους στην Πάτρα. Ο Δημήτρης Μπαρμπούλης ταξίδεψε από
την Αθήνα στην Πάτρα, καθώς ο γιος του περνάει σε σχολή στην αχαϊκή πρωτεύουσα. «Υπήρχαν
πολλά ενοικιαστήρια στους δρόμους, αλλά αυτό
δεν σημαίνει πως όλα ήταν σπίτια κατάλληλα.
Αρχικά κοιτάξαμε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπου δύο – τρία διαμερίσματα που είδαμε,
με εμβαδόν γύρω στα 30 τ.μ., ενοικιάζονταν από
350 ευρώ –ανακαινισμένο 15ετίας– έως 380
ευρώ ένα νεόδμητο, αλλά με κακή διαρρύθμιση.
Στο κέντρο είδαμε πιο παλιά διαμερίσματα, όχι
πάντα σε καλή κατάσταση, όπως για παράδειγμα
ένα εμβαδού 40 τ.μ. για το οποίο ζητούσαν 400
ευρώ. Για ένα άλλο, 45 τ.μ., παλιό αλλά ανακαινισμένο και εξοπλισμένο, ζητούσαν 550 ευρώ.
Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε, αλλά για εμάς
που ζούμε από τον μισθό μας είναι δύσκολο να
τα βγάλουμε πέρα», συμπληρώνει.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα μεσιτικά γραφεία
ζητούν από μισό έως ένα νοίκι σε περίπτωση
συμφωνίας, τα οποία πρέπει να προστεθούν στα
δύο νοίκια της εγγύησης.
Στην Πάτρα επισκέφτηκαν και μια πενταώροφη
οικοδομή, διαμορφωμένη σαν ιδιωτική φοιτητική
εστία, με δωματιάκια των 25-30 τ.μ., με βασικό εξοπλισμό και δωρεάν wifi, ενώ υπάρχουν και
κοινόχρηστα πλυντήρια. «Δεν υπάρχει όμως θέρμανση, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί μάλλον
ηλεκτρική συσκευή και ηλιακός θερμοσίφωνας,
άρα θα είναι ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα», σημειώνει ο κ. Μπαρμπούλης.
Το μηνιαίο κόστος ενοικίασης είναι 400 ή 450
ευρώ, ανάλογα με το πού «βλέπει» το διαμέρισμα.
Δεν λείπουν και τα ευτράπελα. «Μερικοί ιδιοκτήτες θεωρούν πως οι φοιτητές είναι κατώτερου
επιπέδου ενοικιαστές, που μπορούν να μείνουν
σε “στάβλους”, λες και είναι ζώα. Σε εμάς πρότειναν διαμερίσματα ανήλιαγα, με υγρασία και
μούχλα και απίστευτη βρώμα, σε τιμές… λουξ!»
μας λέει η κ. Ευαγγέλου. Στην Πάτρα υπήρχε
από κάποιους μεσίτες παράλληλο πλασάρισμα
ιδιωτικών εταιρειών ενέργειας· μ’ ένα σμπάρο
δυο τρυγόνια.
Λύση η συγκατοίκηση
Σύμφωνα με την άποψη των μεσιτών, η εικόνα
που διαμορφώνεται και πανελλαδικά είναι παρόμοια της Αθήνας. Οι τιμές ενοικίασης κρατούνται
υψηλά, παρά το περυσινό τέλμα και τη δίχρονη
περιπέτεια της πανδημίας.
«Τι θα μπορούσε να ανακουφίσει τις οικογένειες
στις σημερινές συνθήκες;
Η αναζήτηση διαμερίσματος όχι τόσο κοντά στις
σχολές, υπάρχει πάντα η δυνατότητα χρήσης
των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Ταυτόχρονα, η ενοικίαση μεγαλύτερου διαμερίσματος και η συγκατοίκηση φοιτητών, ενέργεια
που αποφεύγουν πολλοί φοιτητές λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Οσο πιο μεγάλο είναι ένα
διαμέρισμα τόσο πέφτει η τιμή του αναλογικά.
Ενα διαμέρισμα 100-120 τ.μ. μπορεί να ενοικιαστεί από 7-9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Ενα κόστος γύρω στα 800 ευρώ θα μπορούσε
να μοιραστεί σε τρία παιδιά και να είναι πολύ πιο
προσιτό», λέει ο κ. Ποταμιάνος.
Το σίγουρο είναι πως υπάρχει μεγάλο έλλειμμα
δημόσιας φοιτητικής στέγης, φοιτητικών εστιών αλλά και υποστήριξης των οικογενειών που
σπουδάζουν παιδιά μακριά από τα σπίτια τους.

40-45

250-350
380-450
380-450
350-420
350-400

300-350
250-350
250-350

400-500
420-520
350-450
400-450
450-500
450-550
350-400
350-450

400-500
500-600
220-280

400-550

300-380
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Ελληνική Τράπεζα:
Δάνειο Σπουδών «Μόρφωση»

Τ

Ο ΔΆΝΕΙΟ Σπουδών «Μόρφωση»
της Ελληνικής Τράπεζας ανοίγει τους
ορίζοντες της εκπαίδευσης για κάλυ-

ψη εκπαιδευτικών αναγκών με ευέλικτους
όρους και δυνατότητα έναρξης αποπληρωμής μετά το πέρας των σπουδών. Με αυτό
τον τρόπο, διευκολύνει τους φοιτητές, αλλά
και τους γονείς τους, να επικεντρωθούν χωρίς άγχος και περισπασμούς στην υλοποίηση
των μεγάλων τους στόχων για το μέλλον.

φωση» δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές,

Οι πελάτες χωρίς να επισκεφθούν κάποιο

λείας και πολλά άλλα.

αλλά και σε γονείς ή κηδεμόνες με σκοπό

κατάστημα μπορούν διαδικτυακά να εγγρα-

Το ίδιο ισχύει και για τους χρήστες του

Πρόκειται για ένα Σχέδιο που αποσκοπεί

την κάλυψη των εξόδων των παιδιών τους

φούν στα ψηφιακά κανάλια στο

Hellenic Bank Web Banking. Οι γονείς μπο-

στην κάλυψη ολόκληρου του φάσματος των

που αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές τους

https://www.hellenicbank.com/connect.

ρούν να μεταφέρουν στα παιδιά τους δωρε-

αναγκών των φοιτητών (όπως δίδακτρα και

ανάγκες, όπως δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία

Επίσης, μπορούν να εκδώσουν χρεωστική

άν, εύκολα και γρήγορα, έως και €1000 σε

στέγαση) σε Σχολές Ανώτερης και Ανώτατης

δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και για

κάρτα με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο Επι-

χώρες της Ευρώπης (SEPA). Επιπρόσθετα,

Εκπαίδευσης ή κολέγια στην Κύπρο αλλά

ιδιαίτερα μαθήματα σε κρατικά και ιδιωτικά

κοινωνίας Πελατών στο 8000 9999, και να

οι χρήστες του Hellenic Bank Web Banking

και στο εξωτερικό, ενώ προσφέρεται και

ινστιτούτα (π.χ.ξένες γλώσσες, μουσική, χο-

τους αποσταλεί το PIN τους με SMS στο κι-

μπορούν να εκτυπώσουν το ΙΒΑΝ τους, να

για σπουδές για απόκτηση επαγγελματικών

ρός, αθλητισμός).

νητό τους τηλέφωνο, αποκτώντας αυτόμα-

πληρώσουν λογαριασμούς κοινής ωφελείας,

τα πρόσβαση σε μία ταχύτερη και καλύτερη

να ανακτήσουν το PIN τους ή να παγώσουν

εξυπηρέτηση.

προσωρινά την κάρτα τους, να παραγγεί-

τίτλων. Η μέγιστη διάρκεια δανείου είναι τα
15 χρόνια, ενώ το ποσό δανείου μπορεί να

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν

φθάνει μέχρι τις €250.000.

την ιστοσελίδα της τράπεζας στο

λουν βιβλιάρια επιταγών, να αιτηθούν τη δη-

https://www.hellenicbank.com/morphosi

Μέσω του Online Banking όλα είναι πολύ πιο

μιουργία λογαριασμών, δανείων, ασφαλιστι-

Το Δάνειο Σπουδών «Μόρφωση» προσφέρει

για περισσότερες πληροφορίες ή για να διευ-

εύκολα και απλά. Οι γονείς μπορούν εύκολα

κών προϊόντων κ.α.

μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ειδικότερα:

θετήσουν ένα ραντεβού (με φυσική παρουσία

να μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους.

• Περίοδος χάριτος μέχρι και πέντε χρό-

ή διαδικτυακά) με λειτουργό της Τράπεζας.

Με το Contact pay στο νέο Mobile App της

Επιπλέον, σημαντικά είναι τα οφέλη που

Ελληνικής Τράπεζας οι χρήστες μπορούν σε

μπορούν να αποκομίσουν οι κάτοχοι καρτών

νια. Δυνατότητα έναρξης αποπληρωμής
κεφαλαίου δανείου μετά το πέρας των

Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες

μερικά δευτερόλεπτα να αποστείλουν ή να

της Ελληνικής Τράπεζας, μέσω του Προ-

σπουδών

της τεχνολογίας, η Ελληνική Τράπεζα δίνει

λάβουν χρήματα από και προς τις αποθηκευ-

γράμματος Επιβράβευσης Καρτών Μπλε,

• Για τα πρώτα 3 χρόνια το επιτόκιο είναι

στους φοιτητές και τους γονείς τους εύκο-

μένες επαφές τους, από και προς λογαρια-

απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή Mple

σταθερό ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί

λη πρόσβαση σε μια σειρά από τραπεζικές

σμούς της Ελληνικής Τράπεζας.

Rewards από το App Store, Google Play ή

να υπολογίζει τα έξοδά του με σιγουριά,

υπηρεσίες: Διαδικτυακά ραντεβού με λει-

χωρίς να ανησυχεί για τυχόν διακυμάνσεις

τουργούς εξυπηρέτησης μέσω του «Book

Επιπρόσθετα, μπορούν να παγώσουν προ-

πέραν των 110 εταιρειών, μεταξύ αυτών η

στο επιτόκιο και στη μηνιαία του δόση

A Meeting», αποστολή χρημάτων εύκολα

σωρινά την κάρτα τους σε περίπτωση κλο-

αεροπορική εταιρεία SKY express, υπε-

• Ευελιξία και σε ό,τι αφορά τις εξασφαλί-

και γρήγορα όπως ένα απλό SMS μέσω του

πής ή απώλειας, να έχουν πρόσβαση στους

ραγορές, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια,

σεις, αφού υπάρχει η δυνατότητα παρα-

Contact Pay, καθώς και άλλες υπηρεσίες,

λογαριασμούς, στις κάρτες και στις συναλλα-

επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και

χώρησης δανείου με ή χωρίς υποθήκη.

προϊόντα και κανάλια εξυπηρέτησης με βάση

γές τους, να πραγματοποιήσουν πληρωμές ή

εμπορικά καταστήματα.

τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες.

να εξοφλήσουν λογαριασμούς κοινής ωφε-

Διευκρινίζεται ότι το Δάνειο Σπουδών «Μόρ-

Huawei AppGallery. Στο Μπλε συμμετέχουν
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Ιδανική λύση οι φοιτητικές εστίες

Ι ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ εστίες είναι η λύση για
τη στέγαση των φοιτητών, αλλά, δυστυχώς, σε αυτές μπορεί να στεγαστεί
ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών που
φοιτούν στα πανεπιστήμια της Κύπρου, ιδιωτικά και
δημόσια.
Τα παραπάνω εξάγονται από τα άκρως ενημερωτικά στοιχεία που ετοίμασαν για το αφιέρωμα μας, ο
Πάνος Δανός και Ελένη Αβερκίου, σύμβουλοι ακινήτων της εταιρείας Δανός, και αφορούν τις φοιτητικές εστίες που διαθέτουν τα δημόσια και ιδιωτικά
πανεπιστήμια.
Είναι ξεκάθαρο, με βάση τα στοιχεία που μας παρέθεσαν οι Π. Δανός και Ελ. Αβερκίου, ότι η διαμονή σε φοιτητικές εστίες είναι η ιδανική λύση, ειδικά
αυτή την περίοδο όπου τα ενοίκια έχουν ανεβεί στα
ύψη και παρατηρείται πρόβλημα, λόγω έλλειψης, με
την εξεύρεση φοιτητικής στέγης.
Ποια είναι, λοιπόν, σήμερα η κατάσταση με τη
λειτουργία των φοιτητικών εστιών σε όλες τις
πόλεις και σε ποιες τιμές ενοικιάζονται τω δωμάτια σε αυτές;
Την απάντηση θα την βρείτε στο κείμενο που ακολουθεί, που ετοίμασαν, στο πλαίσιο του αφιερώματος μας, ο Π. Δανός και Ελ. Αβερκίου της Εταιρείας
Δανός.
Όταν μιλάμε για φοιτητικές εστίες πλέον γνωρίζουμε ότι οι δημοφιλέστερες περιοχές στην Λευκωσία
είναι η Έγκωμη, Αγλαντζιά, Στρόβολος και Παλουριώτισσα - πλησίον πανεπιστημίων. Ενδεικτικά τα
ενοίκια των φοιτητικών εστιών και studio κυμαίνονται από 450€ - 550€, ενώ τα διαμερίσματα 1ος
υπνοδωματίου 500€ - 600€ και τα διαμερίσματα
δύο υπνοδωματίων 600€ +.
Στην Πάφο οι δημοφιλέστερες περιοχές είναι η περιοχή Universal και Αγίου Θεοδώρου με τα ενοίκια
των φοιτητικών εστιών και στούντιο εκεί να κυμαίνονται από 350€ - 450€.Τα διαμερίσματα 1ος υπνοδωματίου 400€ - 500€ & τα διαμερίσματα 2ο υπνοδωματίων να είναι από 500€ +.
Στη Λεμεσό η δημοφιλέστερη περιοχή είναι η περιοχή γύρω από το ΤΕΠΑΚ. Τα ενοίκια των ιδιωτικών
φοιτητικών εστιών και στούντιο ξεκινούν από 500€
+. Τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου από 650€ +
και τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων από 800€ +.
Οι φοιτητικές εστίες, κυρίως στην πρωτεύουσα,
αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, δίνοντας ανάσα
στους φοιτητές και απαλλάσσοντάς τους από το
να ψάχνουν για διαμέρισμα σε βολική περιοχή.
Επιπρόσθετα, λόγω αυτής της ζήτησης - Νέο σχέδιο για φοιτητικές εστίες επίσης ανακοινώθηκε και
από την κυβέρνηση από τον υπουργό κ. Πετρίδη
που σημείωσε πρόσφατα ότι θα δημοσιευθούν προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση φοιτητικών εστιών.
Πιο κάτω αναφέρουμε τα υφιστάμενα Πανεπιστήμια και πληροφορίες για τις φοιτητικές εστίες που
διαθέτουν:
Πανεπιστήμιο Κύπρου- Λευκωσία
Η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή Αθαλάσσας,.με ένα συγκρότημα κτηρίων κατοικίας που
κανείς καλείται να διερευνήσει τη χωρική αρχιτεκτονική πρόκληση της ανεξάρτητης μονάδας μέσα στο
σύνολο, της ταυτόχρονης αυτονομίας και συνάθροισης που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ζωής. Ο
χώρος της κατοικίας, μέσα από το κέλυφος της
και τον περιβάλλοντα χώρο να δίνει αφορμές και
ερεθίσματα μέσα από τις επεξεργασίες των υλικών, τις υφές, τα επίπεδα και όγκους. Μια πορεία,
φυσική συνέχεια των κεντρικών πανεπιστημιακών
εγκαταστάσεων, διεισδύει σαν σφήνα κίνησης και
κοινωνικών δραστηριοτήτων, συνδέοντας και συσχετίζοντας τις μονάδες κατοικίας, περιβάλλοντας
τον υπαίθριο χώρο, δημιουργώντας γεγονότα και
στάσεις πολλαπλές κλίμακες, οπτικές φυγές, οριο-

Ποια είναι η κατάσταση σε κάθε πόλη και
σε κάθε πανεπιστήμιο, ιδιωτικό και δημόσιο
θετημένες θέες και σημεία αναφοράς.
Κλίνες: Αποτελείται από 14 κτήρια
και 208 κλίνες
Κόστος διαμονής: Τα ενοίκια κυμαίνονται από 120
ευρώ μέχρι 160 ευρώ τον μήνα.
Τα δωμάτια δίνονται στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, οπότε δεν είναι θέμα «επιλογής» με
βάση τη χώρα διαμονής, αλλά με βάση τα θέματα
που αντιμετωπίζει ο κάθε φοιτητής. Τα έξοδα λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, καθώς και
τα έξοδα ηλεκτροδότησης, υδατοπρομήθειας και
συντήρησης, περιλαμβάνονται στο ενοίκιο.
Περίοδος Διαμονής: Η διαμονή στη Φοιτητική
Εστία ισχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος-Μάιος). Οι φοιτητές μπορούν να παραμείνουν
στη Φοιτητική Εστία και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως εστίες του Πανεπιστημίου δεν ανήκουν στο ΤΕΠΑΚ. Είναι κτήρια
ιδιωτών και τα περισσότερα είναι παλαιάς κατασκευής που έχουν ανακαινιστεί και επιπλωθεί ανάλογα.
Το Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται επτά κτήρια, στο κέντρο της πόλης, τα οποία περιλαμβάνουν 127 διαμερίσματα/δωμάτια με 154 κλίνες.

Το ενοίκιο είναι επιδοτημένο, καθώς οι ένοικοι είναι
φοιτητές που επιλέγονται στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Οι χρεώσεις για τους φοιτητές-ενοίκους κυμαίνονται από 180 μέχρι 390 ευρώ
τον μήνα και τα συμβόλαια έχουν διάρκεια 10 μήνες. Στην τιμή του ενοικίου περιλαμβάνονται ρεύμα,
νερό, κοινόχρηστα και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η περίοδος διαμονής στη φοιτητική εστία είναι από
τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο, με δυνατότητα
επέκτασης και για τους δύο θερινούς μήνες.
Το Πανεπιστήμιο είναι σε διαδικασία για την ανέγερση ιδιόκτητων εστιών, χωρητικότητας 450 κλινών.
Το έργο εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός θα είναι προϊόν διαγωνισμού. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται
με ιδιώτες στο πλαίσιο μιας καινοτόμου πολιτικής
που ονομάζεται «Δίκτυο Συνεργαζόμενων Διαμερισμάτων», αλλά και σε κάθε άλλο πλαίσιο που εξυπηρετεί τους φοιτητές μας.
Επιπρόσθετα έχει ενσωματωθεί στην εξίσωση αυτή
και η φοιτητική εστία Apollonia Student Heights
-ιδιοκτησίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (ΙΑΚ)
που βρίσκεται στην Εκάλη στη Λεμεσό, έναντι της
εκκλησίας του Αγ. Αρσενίου. Έχει ανεγερθεί με
βάση τις προδιαγραφές φοιτητικών εστιών και μπορεί να στεγάσει πέραν των 300 φοιτητών σε δωμάτια τύπου στούντιο. Μεταξύ ΙΑΚ και Πανεπιστημίου
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας που περιλαμβάνει

τη διάθεση μέχρι 220 δωματίων για τις ανάγκες φοιτητών του ΤΠΚ. Τα 200 δωμάτια θα διατίθενται σε
επιδοτημένη τιμή στη βάση κοινωνικοοικονομικών
κριτηρίων, ενώ τα 20 δωμάτια θα διατίθενται χωρίς
επιδότηση σε άλλους φοιτητές, κατά προτεραιότητα ξένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάθε φοιτητής-ένοικος που λαμβάνει δωμάτιο με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια θεωρείται υπότροφος της
ΙΑΚ και ως εκ τούτου θα καταβάλλει μειωμένο ενοίκιο. Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα συνάπτει συμβόλαιο με τον διαχειριστή του κτηρίου, με διάρκεια
10 μήνες και μηνιαίο ενοίκιο €250 (περιλαμβάνεται
ρεύμα, νερό, διαδίκτυο, κοινόχρηστα, στάθμευση).
Η τιμή χωρίς επιδότηση είναι €350 το μήνα.
Κάθε διαμέρισμα είναι ένα ανεξάρτητο στούντιο
20τμ+, με πλήρη επίπλωση, ατομικό χώρο υγιεινής
και πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα (ψυγείο, μάτια, φούρνος)- περιλαμβάνει και περιορισμένο διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων.
Το κτήριο διαθέτει καφεστιατόριο, χώρο κοινόχρηστων πλυντηρίων, γυμναστήριο και άλλους κοινόχρηστους χώρους εκτόνωσης. Διαθέτει θέσεις
στάθμευσης (χωρίς χρέωση). Το κτήριο συνδέεται
με τα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου με πυκνό
δρομολόγιο αστικών λεωφορείων και συγκεκριμένα
με τις γραμμές 4 και 9.
Εννοείται ότι είναι ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα, υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που εδώ
και ένα χρόνο δίνει ανάσα σε δεκάδες οικογένειες
φοιτητών, αφού οι χαμηλές τιμές των ενοικίων διευκόλυναν τις σπουδές των παιδιών τους.
Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών στη Λεμεσό
αποτελεί ένα από τα πολλά έργα προσφοράς τής
Εκκλησίας στους νέους ανθρώπους & αποτελεί μέρος τού μόνιμου οράματος τού Μακαριωτάτου για
στήριξη των ευάλωτων ομάδων ειδικά σε μια εποχή
που στη Λεμεσό τα ενοίκια είναι απρόσιτα για μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.
Οι εργασίες ολοκλήρωσης των εστιών, αν και επηρεάστηκαν από την πανδημία και την κατά καιρούς
επιβολή περιοριστικών μέτρων, ολοκληρώθηκαν
μέσα σε 11 μόλις μήνες!
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τα UNIC Residences περιλαμβάνουν τρία ξεχωριστά συγκροτήματα εστιών – τα «SIX», «U» και
«TRIANGLE».
Τα UNIC Residences έχουν τη δυνατότητα να στεγάσουν 864 φοιτητές, κυρίως σε μονόκλινα αλλά και
σε δίκλινα δωμάτια. Για το «SIX» και το «TRIANGLE»
το ενοίκιο αρχίζει από τα €120 την εβδομάδα (περίπου €6.120 ανά έτος), ενώ για το «U» το ενοίκιο
αρχίζει από τα €115 την εβδομάδα (περίπου €5.865
ανά έτος).
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«Κυνήγι» για ένα φοιτητικό διαμέρισμα

Οι πιο πάνω τιμές αφορούν ένα ολοκληρωμένο
πακέτο διαμονής, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις
υπηρεσίες που αναφέρονται πιο πάνω.
Η διάρκεια διαμονής ανέρχεται στις 51 εβδομάδες.
Εξαιρέσεις γίνονται για μεταπτυχιακούς φοιτητές,
οι οποίοι ενδέχεται να χρειάζονται επέκταση του
χρόνου διαμονής τους.
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Οι τρεις φοιτητικές εστίες, Cyprialife Residence,
UniHalls Trinity και MED Boutique Residence, βρίσκονται σε απόσταση 200 μέτρων από την Πανεπιστημιούπολη. Συνολικά οι τρεις αυτές εστίες εξυπηρετούν πάνω από 350 φοιτητές. Οι συνεργασίες
με τον ιδιωτικό τομέα παρέχουν ένα επιπρόσθετο
πορτφόλιο 600 οικιστικών επιλογών.
Το κόστος του ενοικίου κυμαίνεται από €99 - €180
την εβδομάδα, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα
του διαμερίσματος. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει σύνδεση στο διαδίκτυο, ηλεκτρισμό, νερό,
πλήρη επίπλωση και ηλεκτρικές συσκευές, όπως
και Smart TVs. Το κόστος διαμονής σε διαμερίσματα που προσφέρονται από το δίκτυο ιδιωτών συνεργατών του Πανεπιστημίου κυμαίνεται από €250
- €650 τον μήνα.
Οι περισσότερες φοιτητικές εστίες προσφέρουν
δωδεκάμηνα συμβόλαια.
Μια οικιστική μονάδα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα 9μηνου συμβολαίου. Η περίοδος διαμονής
κυμαίνεται από 9 μέχρι 12 μήνες, αναλόγως του
τύπου εστίας και του συμβολαίου.
Στο παρόν στάδιο ανεγείρονται άλλες τρεις καινούργιες οικιστικές μονάδες, αφού το Πανεπιστήμιο πάντα εξετάζει τις αναπτυξιακές προοπτικές.
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus- Λάρνακα
Σε ιδανική τοποθεσία για τους φοιτητές, αφού βρίσκεται δίπλα από το Πανεπιστήμιο και είναι μέρος
της Πανεπιστημιούπολης UCLan Cyprus, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από την οργανωμένη παραλία ΚΟΤ και πέντε λεπτών από την πόλη
της Λάρνακας βρίσκεται η φοιτητική εστίαση του
πανεπιστημίου.
Σύνολο δωματίων: Το ολοκαίνουργιο κτηριακό
συγκρότημα φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus (Student Nest) αποτελείται
από πέντε κτήρια με συνολικά 171 δωμάτια, παρέχοντας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ένα
σύγχρονο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον για μια
ευχάριστη φοιτητική ζωή.
Κόστος διαμονής: Το ενοίκια ξεκινούν από την
πολύ χαμηλή τιμή των €250/μήνα, συμπεριλαμβανομένων νερού, ρεύματος και διαδικτύου.
Δυνατότητα διαμονής: Η περίοδος διαμονής των

φοιτητών στις φοιτητικές εστίες του Βρετανικού
Πανεπιστημίου της Κύπρου είναι 9μηνη.
Μελλοντικά σχέδια: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη
υπό ανέγερση η δεύτερη φάση των εστιών, η
οποία αποτελείται από 350 κλίνες.
Πανεπιστήμιο Νεάπολις- Πάφος
Η Εστία βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης,
στην καρδιά της τουριστικής ζώνης της Κάτω Πάφου.
Αποτελείται από 100 ευρύχωρα φοιτητικά δωμάτια, πλήρως επιπλωμένα, που διαθέτουν το δικό
τους μπάνιο και μπαλκόνι με θέα προς τη θάλασσα
ή προς τους εσωτερικούς κήπους του Πανεπιστημίου, τηλεόραση, ασύρματη διαδικτυακή σύνδεση,
24ωρη υπηρεσία υποδοχής και ασφάλειας, υπηρεσία καθαριότητας και τεχνική υποστήριξη.
Το κόστος διαμονής είναι ιδιαίτερα προσιτό και περιλαμβάνει ρεύμα, νερό, κλιματισμό, κοινόχρηστα
και όλες τις πιο πάνω προσφερόμενες υπηρεσίες.
Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν διαμονή σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο.
Το συμβόλαιο διαμονής είναι διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων (8 μήνες). Οι φοιτητές έχουν
επίσης τη δυνατότητα να παρατείνουν τη διαμονή
τους και για την καλοκαιρινή περίοδο.
Πανεπιστήμιο Frederick
Το Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία έχει εξασφαλίσει
πολεοδομική άδεια για ανέγερση εστιών χωρητικότητας 200 κλινών σε απόσταση 100 μέτρων από
το κυρίως κτήριο του Πανεπιστημίου. Στη Λεμεσό
έχει εξασφαλίσει αριθμό δωματίων σε εστίες που
ανεγείρονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο.
Στον σχεδιασμό του Πανεπιστημίου βρίσκεται η
ανέγερση ακόμη μίας εστίας, χωρητικότητας 250
κλινών, εντός των επόμενων τριών ετών.
Ο μέσος όρος των ενοικίων θα ανέρχεται στα 450
ευρώ τον μήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των
υπηρεσιών.
Εν κατακλείδι η αυξανόμενη ζήτηση για φοιτητικές εστίες σε όλες τις πόλεις έχει αναπόφευκτα
δημιουργήσει και την ανερχόμενη ανάπτυξη και
ανέγερση σε προσιτά επίπεδα για τους φοιτητές.
Υπάρχει όραμα και ελπίδα για ένα υποσχόμενο
μέλλον από την επιλογή παραμονής αλλά και εισδοχής στα Πανεπιστήμια που έχει να προσφέρει
μια μικρή Κύπρος.
Μπορεί να γίνει ένας κόμβος εκπαίδευσης και επικοινωνίας με επιτυχή αποτελέσματα.
Πάνος Δανός και Ελένη Αβερκίου
Σύμβουλοι Ακινήτων
www.danos-group.com

Η φετινή χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τους φοιτητές μας λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού, της κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.
Ως πριν δύο χρόνια, γονείς και φοιτητές έρχονταν αντιμέτωποι με την αύξηση των μισθωμάτων των ακινήτων αλλά και με το φαινόμενο των πλατφόρμων βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb) που ανέβαζε τις
τιμές στα ύψη. Από τον Μάρτιο του 2020 και μετά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι βραχυχρόνιες
μισθώσεις έχουν μειωθεί αλλά το θέμα είναι αν αυτό θα περάσει σε μεγάλο βαθμό στα ενοίκια. Όσο πλησιάζει η περίοδος των εγγραφών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας είθισται να αυξάνονται και
οι τιμές. Οι γονείς πρέπει να κινηθούν άμεσα, προκειμένου να μην πληρώσουν το φοιτητικό κεραμίδι σε
τσουχτερή τιμή. Οι τιμές των ενοικίων ποικίλουν για ένα φοιτητικό σπίτι. Μια πρώτη έρευνα δίνει μια πρώτη
γεύση στους Κύπριους γονείς που θα ασχοληθούν για την ανεύρεση διαμερίσματος για το πού κυμαίνονται οι τιμές ενοικίων στις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις της Ελλάδας. Περιοχές όπως η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη έχουν ενοίκια για μικρά διαμερίσματα τα οποία ξεκινούν από 400 ευρώ και ανάλογα με την
ποιότητα του διαμερίσματος και την περιοχή οι τιμές ανεβαίνουν. Στις περιοχές γύρω από τις πανεπιστημιουπόλεις, κυρίως στην Αθήνα, δύσκολα να βρεθεί διαμέρισμα που να έχει ηλικία κάτω από τα 50 χρόνια
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει θέρμανση με φυσικό αέριο. Τα δεδομένα που έχουν ενώπιόν
τους οι νέοι φοιτητές είναι η λύση της συγκατοίκησης αν θέλουν μικρότερο κόστος ενοικίου, αλλά και η
επιλογή ακινήτων σε περιοχές που δεν προτιμούσαν στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα τα Πατήσια και
την Κυψέλη, έτσι ώστε να έχουν πιο οικονομικό μίσθωμα σε σχέση με τις περιοχές της Αθήνας που βρίσκονται κοντά στις σχολές τους.
Οι περιοχές Αμπελόκηποι και Ζωγράφου είναι δύο πολύ κοντινές περιοχές που γειτνιάζουν και που χαρακτηρίζονται για την έντονη φοιτητική τους ζωή. Επίσης υπάρχουν πολλές συγκοινωνίες, όπως λεωφορεία
από Ζωγράφου και μετρό στους Αμπελόκηπους που ενώνουν τις εν λόγω περιοχές με ολόκληρη την
Αθήνα. Με βάση την έρευνα του «Φ» σε ιστοσελίδες ακινήτων διαμέρισμα, 45 τ.μ. έχει ενοίκιο €420, διαμέρισμα 76 τ.μ. με θέρμανση φυσικό αέριο, κλιματισμό κατασκευής πριν πενήντα χρόνια έχει ενοίκιο €950.
Διαμέρισμα ημιπόγειο 55 τ.μ. έχει ενοίκιο €520, διαμέρισμα 45 τ.μ. κατασκευής ’70 πλησίον μετρό Πανόρμου έχει ενοίκιο €550. Διαμέρισμα κατασκευής ’65 με κεντρική θέρμανση και 90 τ.μ. έχει ενοίκιο €850. Διαμέρισμα 69 τ.μ. στους Αμπελόκηπους έχει ενοίκιο €600. Από την έρευνα στις ιστοσελίδες, τα περισσότερα
διαμερίσματα έχουν ηλεκτρικές συσκευές ή υποτυπώδη επίπλωση. Στην περιοχή Ζωγράφου διαμέρισμα
65 τ.μ. κατασκευής 1970 με κεντρική θέρμανση έχει ενοίκιο €500, διαμέρισμα 57 τ.μ. με κλιματισμό έχει
ενοίκιο €450. Διαμέρισμα 50 τ.μ. κατασκευής 1975 με κεντρική θέρμανση και κλιματισμό έχει ενοίκιο €550.
Στις δυτικές περιοχές στο Αιγάλεω, γκαρσονιέρα 25 τ.μ. έχει ενοίκιο €350. Ισόγειο διαμέρισμα 45 τ.μ. δίπλα
στα ΤΕΙ Αιγάλεω έχει ενοίκιο €450 τον μήνα. Διαμέρισμα 30 τ.μ. στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ηλεκτρικό, η θέρμανση και το νερό, διατίθεται επιπλωμένο στα €400. Διαμέρισμα 85 τ.μ. πλησίον μετρό Αιγάλεω
το οποίο δίνεται μόνο επιπλωμένο έχει ενοίκιο €650 τον μήνα. Στα Εξάρχεια μια περιοχή που την επιλέγουν
και οι φοιτητές, διαμέρισμα 36 τ.μ. επιπλωμένο νοικιάζεται €420. Στον ημιώροφο επί της Μαυρομιχάλη
γκαρσονιέρα 30 τ.μ. νοικιάζεται €350. Διαμέρισμα στα Εξάρχεια 65 τ.μ. επιπλωμένο νοικιάζεται €950.
Το ενοίκιο στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη της Ελλάδας, η αναζήτηση φοιτητικού διαμερίσματος είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση ειδικά για τις δημοφιλείς περιοχές γύρω από το Πανεπιστήμιο. Διαμέρισμα ανακαινισμένο 60 τ.μ. στην περιοχή Αγία Σοφία νοικιάζεται €950 το μήνα. Διαμέρισμα 62
τ.μ. στην περιοχή 40 Εκκλησιές - Ευαγγελίστρια με δυο υπνοδωμάτια, έχει ενοίκιο €450. Γκαρσονιέρα στην
ίδια περιοχή 50 τ.μ. έχει ενοίκιο €450 τον μήνα και 75 τ.μ. έχει ενοίκιο €550. Διαμέρισμα 28 τ.μ. στις 40
Εκκλησιές σε καινούρια οικοδομή με φυσικό αέριο έχει ενοίκιο €350 το μήνα και 35 τ.μ. έχει ενοίκιο €450 το
μήνα. Διαμέρισμα 35 τ.μ. στην Άνω Τούμπα με ηλεκτρικές συσκευές νοικιάζεται για €350 και γκαρσονιέρα
50 τ.μ. έχει ενοίκιο €420 το μήνα. Γκαρσονιέρα 65 τ.μ. στην ίδια περιοχή ανακαινισμένο νοικιάζεται για €520
το μήνα και 55 τ.μ. έχει ενοίκιο €400. Γκαρσονιέρα 50 τ.μ. στην περιοχή Μπότσαρη - Ανάληψη νοικιάζεται
€400 και 55 τ.μ. στα €450 το μήνα. Διαμέρισμα 40 τ.μ. στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει ενοίκιο
€600 το μήνα και διαμέρισμα 35 τ.μ. στην περιοχή Βούλγαρη - Ντεπώ έχει ενοίκιο €320.
Τι προσφέρουν τα Ιωάννινα
Και τα Ιωάννινα θεωρείται η πόλη των φοιτητών και προσφέρονται αρκετά μικρά διαμερίσματα. Διαμέρισμα ανακαινισμένο 45 τ.μ. στο κέντρο της πόλης έχει ενοίκιο €450 το μήνα και 36 τ.μ. έχει ενοίκιο €500.
Διαμέρισμα 30 τ.μ. σε φοιτητικό συγκρότημα έχει ενοίκιο €320 τ.μ. διαμέρισμα 48 τ.μ. έχει ενοίκιο €400
και 37 τ.μ. έχει ενοίκιο €450.
Διαμερίσματα στην Κομοτηνή
Από τη λίστα των φοιτητών δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το
οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της Ελλάδας με 8 σχολές και 18 Τμήματα.
Διαμέρισμα 70 τ.μ. στο κέντρο της πόλης έχει ενοίκιο €350 το μήνα. Κεντρικό διαμέρισμα 25 τ.μ. έχει
ενοίκιο €300 το μήνα και 44 τ.μ. νοικιάζεται €350 το μήνα. Διαμέρισμα 30 τ.μ. έχει ενοίκιο €300 το μήνα
και 75 τ.μ. έχει ενοίκιο €550 το μήνα.
Διαμερίσματα στη Λάρισα
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο, ανήκει στα νεότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και
σε αυτό φοιτούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες. Γκαρσονιέρα 58 τ.μ. νοικιάζεται €380 το μήνα και 50 τ.μ. έχει ενοίκιο €400 το μήνα. Διαμέρισμα 47
τ.μ. έχει ενοίκιο €320.
Διαμερίσματα στην Πάτρα
Διαμέρισμα 45 τ.μ. για φοιτητές στην Πάτρα έχει ενοίκιο €550 το μήνα και 45 τ.μ. έχει ενοίκιο €350. Διαμέρισμα 50 τ.μ. στο κέντρο της πόλης έχει ενοίκιο €650 το μήνα και 53 τ.μ. έχει ενοίκιο €450 το μήνα.
Διαμέρισμα 63 τ.μ. έχει ενοίκιο €550 το μήνα. Διαμέρισμα 36 τ.μ. έχει ενοίκιο €350 το μήνα και 72 τ.μ.
νοικιάζεται €360 το μήνα.
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Φοιτητικές επιλογές στα ενοίκια

Φ

ΑΊΝΕΤΑΙ ότι κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2022 – 2023 τα ενοίκια για τους
φοιτητές θα είναι πιο δύσκολη υπόθεση από ό,τι τα 2 προηγούμενα έτη.
Αναμένεται αυξημένος αριθμός φοιτητών με φυσική παρουσία που σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση
για ενοικιαζόμενα υποστατικά και ψηλότερα ενοίκια. Με το συγκεκριμένο άρθρο στοχεύουμε να
αναλύσουμε την κατάσταση που επικρατεί σ’ ό,τι
αφορά τη φοιτητική στέγη
και τις επιλογές που έχουν
σήμερα οι φοιτητές μας.
Κατ’ αρχήν, για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν
δύο κατηγορίες καταλυμάτων. Η πρώτη αφορά
τις φοιτητικές εστίες που
κτίστηκαν με βάση τις σχεΤου Γιώργου
τικές πολεοδομικές πρόνοιΜουσκίδη
ες. Πρόκειται για σχετικά
Διευθυντής FOX Smart
μεγάλα κτήρια τα οποία
Estate Agency
διαθέτουν κοινόχρηστους
Πρόεδρος Κυπριακού
χώρους για φοιτητές, όπως
Συνδέσμου Ιδιοκτητών
χώρους υποδοχής, γυμναΑκινήτων (ΚΣΙΑ)
στήρια, δωμάτια με πλυντήρια, καφετέριες, κλπ. Επίσης, στεγάζουν δεκάδες
δωμάτια που προορίζονται για φοιτητές, τα οποία
συνήθως κυμαίνονται από 20 μέχρι 26 τ.μ. σε εμβαδόν και διαθέτουν μικρή κουζίνα και τουαλέτα
– ντουζιέρα.
Συνήθως, στην τιμή περιλαμβάνονται το νερό,
ίντερνετ, τηλεόραση, κ.ά. Ουσιαστικά μοιάζει με
δωμάτιο ξενοδοχείου.
Οι τιμές ενοικίασης για τέτοιου είδους δωμάτια
κυμαίνονται από 480 μέχρι 550 ευρώ τον μήνα
πλέον το ρεύμα.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά όλες τις άλλες κατοικίες που κτίστηκαν με βάση τα γενικά πολεοδομικά σχέδια.
Αυτές είναι ανεξάρτητες μονάδες/διαμερίσματα
σε πολυκατοικίες, όπου ο φοιτητής θα κάνει ξεχωριστό ενοικιαστήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη, θα εγγράψει νερό και ρεύμα στο όνομά του
και θα έχει όλες τις υποχρεώσεις και οφέλη μιας
ανεξάρτητης κατοικίας.

Συνήθως, οι φοιτητές ψάχνουν για στούντιο και
μονάρια, κοντά στα πανεπιστήμια.
Στη δυτική Λευκωσία και γύρω από το ΤΕΠΑΚ
στη Λεμεσό για τα επιπλωμένα στούντιο το ενοίκιο κυμαίνεται από 420 ευρώ μέχρι 600 ευρώ. Για
μονάρια, πάλι επιπλωμένα, από 500 ευρώ μέχρι
800 ευρώ.
Στην ανατολική Λευκωσία, παρόμοιας φύσης διαμερίσματα, κυμαίνονται περίπου 50 με 100 ευρώ
πιο φθηνά.
Για να συγκρίνουμε παρόμοια πράγματα, κάποιος
πρέπει να προσθέσει στο κόστος των διαμερισμάτων αυτών το νερό, το ίντερνετ, τα κοινόχρηστα,
κ.ά. που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ το μήνα.
Ένα ερωτηματικό που πάντοτε είχαμε για τους
Κύπριους φοιτητές είναι το εξής:
Κρίνοντας από τα δικά μας φοιτητικά χρόνια και
αυτά των παιδιών μας και των φίλων τους (βλέπε
ελληνικά και αγγλικά πανεπιστήμια) σπάνια άκουγες ότι κάποιος φοιτητής κατοικούσε μόνος του
σε ανεξάρτητο διαμέρισμα.
Συγκατοίκηση

Η συγκατοίκηση στο εξωτερικό ήταν κανόνας
απαράβατος. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη νοοτροπία που αναπτύχθηκε στην Κύπρο, όπου ο κάθε
φοιτητής πρέπει να ενοικιάζει δικό του μονάρι διαμέρισμα δίπλα από το πανεπιστήμιο.
Είναι απλά μαθηματικά και αντιληπτό από τον καθένα ότι ένας που διαμένει μόνος σ’ ένα μονάρι
έχει έξοδα περίπου 750 το μήνα. Αντίθετα, ένας
που μοιράζεται ένα τριάρι με δύο φίλους του θα
έχει έξοδα 370 ευρώ το μήνα.
Μια άλλη παραδοξότητα αφορά τους Κύπριους
φοιτητές που διαθέτουν ιδιόκτητο αυτοκίνητο, οι
οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία.
Αφού έχουν αυτοκίνητο, γιατί είναι απαραίτητη η
ενοικίαση δίπλα από το πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να πληρώνουν πανάκριβο ενοίκιο;
Οι επιλογές για τους Κύπριους φοιτητές είναι
αρκετές. Κάποιος που επιθυμεί την ασφάλεια,
τις ανέσεις και την πρακτικότητα ενοικιάζει ένα
δωμάτιο σε φοιτητική εστία, με μειονέκτημα ότι
περιορίζεται σ’ ένα μικρότερο χώρο.
Κάποιος του οποίου ο προϋπολογισμός είναι πε-

ριορισμένος, βρίσκει συγκατοίκους και διαμένει
σε μεγαλύτερο διαμέρισμα, σε κάποια απόσταση
από το πανεπιστήμιο.
Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν διαμερίσματα κοντά
σε στάσεις λεωφορείων, τα οποία οι Κύπριοι, επιτέλους, πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν, για
δικό τους οικονομικό όφελος.
Εάν ο προϋπολογισμός το επιτρέπει, τότε ένα
ωραίο μονάρι, κοντά στο πανεπιστήμιο είναι εξαιρετική λύση.
Καταλήγοντας και για να είμαστε αντικειμενικοί,
δεν πρέπει κάθε φορά που γίνεται αναφορά στο
ύψος των ενοικίων για φοιτητική στέγη να μιλάμε
αποκλειστικά για μονάρια πολυτελείας κοντά στα
πανεπιστήμια.
Υπάρχουν πιο προσιτές λύσεις, εάν κάποιος το
ψάξει έγκαιρα.
Γιώργος Μουσκίδης
Διευθυντής FOX Smart Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΣΧΕΔΌΝ έτοιμα για να υποδεχτούν τους πρώτους ένοικους είναι τα διαμερίσματα που ανέγειρε η ΠΕΟ Λεμεσού, τα οποία θα απευθύνονται σε φοιτητές
οι οποίοι σπουδάζουν στην πόλη της Λεμεσού. Πρόκειται για συνολικά 18
ευρύχωρα διαμερίσματα του ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, τα οποία θα
μπορούν να φιλοξενήσουν στο σύνολο 28 φοιτητές, με όλα τα δωμάτια να
διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους υγιεινής και κοινόχρηστο σαλόνι και κουζίνα. Το
συνολικό κόστος για την ανέγερση και επίπλωση των διαμερισμάτων αγγίζει
τα 2.300. 000 και θα καλυφθεί από ταμεία εργαζομένων της ΠΕΟ. Οι πρώτοι ένοικοι αναμενόταν να μπουν στα διαμερίσματα στις αρχές Ιουλίου. Τα
διαμερίσματα απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενους φοιτητές της Λεμεσού
όσο και σε καινούργιους που πρόκειται να αρχίσουν το επόμενο διάστημα
τις σπουδές τους. Οι δηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και υπήρχε διορία μέχρι
30/6 για υφιστάμενους φοιτητές και 10/08 για νεοεισερχόμενους. Στις τιμές
θα περιλαμβάνεται το wifi καθώς και τα κοινόχρηστα έξοδα. Η τιμή για το
μονάρι έχει οριστεί στα 400 ευρώ, για το δυάρι στα 350 ευρώ το άτομο,
ενώ για το διαμέρισμα των τριών υπνοδωματίων στα 300 ευρώ ανά φοιτητή,
τιμές σαφώς πιο κάτω από τις τιμές της αγοράς που υπάρχουν σήμερα στη
Λεμεσό. Όλα τα διαμερίσματα εξοπλίστηκαν πλήρως με τα αναγκαία έπιπλα
και ηλεκτρικές συσκευές. Μιλώντας ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ Λεμεσού Δημήτρης Χριστοδούλου εξήγησε πως είναι «μια κοινωνική προσφορά
της ΠΕΟ, η οποία επιστρέφει πίσω στους εργαζόμενους ένα μέρος από τα
ταμεία τα οποία οι ίδιοι δίνουν στη συντεχνία». «Πριν από την εφαρμογή του
ΓεΣΥ, είχαμε τα δικά μας ιατρεία και προσφέραμε με αυτόν τον τρόπο στους
εργαζομένους, τώρα που αυτή η ανάγκη δεν έχει καλυφθεί, αποφασίσαμε
να φτιάξουμε αυτά τα διαμερίσματα. Η Λεμεσός έχει τεράστιο θέμα με τη
στέγη και οι φοιτητές είναι οι πλέον ευάλωτοι, θέλουμε όπως μπορούμε να
βοηθήσουμε», συμπλήρωσε ο κ. Χριστοδούλου. Ακολούθως, εξήγησε τον
τρόπο που θα γίνει η διάθεση. «Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια και

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ εστίες θα ανεγείρει στην περιοχή Φανερωμένης ο δήμος Λευκωσίας. Όπως
δήλωσε ο δήμαρχος κ. Γιωρκάτζης για το σκοπό αυτό ο δήμος αγόρασε δύο κτήρια με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ανέρχεται στα 6.7
εκατ. ευρώ. Τα δύο κτήρια, το ένα βρίσκεται
στην οδό Αριστείδου και το άλλο στη συμβολή
των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης, Κομνηνού. Τα κτήρια θα έχουν τη δυνατότητα 80 με
90 φοιτητών και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι
μελέτες για την αναδιαμόρφωση των συγκεκριμένων κτηρίων. Όπως ανέφερε ο κ. Γιωρκάτζης
στόχος είναι στα μέσα του 2023 να προκηρυχθούν οι προσφορές για τις κατασκευαστικές
εργασίες. Να αναφέρουμε ότι από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο κτήριο της
οδού Αριστείδου εκτιμάται να ολοκληρωθούν
εντός 12 μηνών, ενώ το αντίστοιχο διάστημα
για το κτηριακό συγκρότημα στη συμβολή των
οδών Βουλγαροκτόνου – Αρσινόης – Κομνηνού
εκτιμάται στους 18 μήνες.

Έτοιμα τα διαμερίσματα της ΠΕΟ για φοιτητές στη Λεμεσό

θα είμαστε πολύ αυστηροί, θα γίνει με μια μορφή μοριοδότησης που θα λαμβάνει υπόψη διάφορα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Το μοναδικό ελάχιστο
κριτήριο που υπάρχει είναι ένας εκ των γονέων να είναι μέλος της ΠΕΟ. Δεν
φτιάξαμε φοιτητικές εστίες για εμπορικούς σκοπούς, είναι αρκετά μεγάλα τα
διαμερίσματα».
Υπάρχει πρόνοια στα σχέδια και μέρος της οροφής θα μετατραπεί σε roof
garden και έτσι ο χώρος θα μετατρέπεται για οποιαδήποτε ανάγκη χρειάζεται σε έναν πολυχώρο αφιερωμένο στους φοιτητές. Υπάρχουν πρόνοιες για
να γίνονται συζητήσεις, να γίνονται προβολές ταινιών, αλλά και να μπορεί ο
οποιοσδήποτε να πιει τον καφέ του και να διαβάσει εκεί».

Φοιτητικές εστίες
στην περιοχή
Φανερωμένης από
τον δήμο Λ/σίας
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Αύξηση μέχρι 40% στις τιμές
των ενοικίων στην Αττική

Ι ΤΙΜΕΣ των ενοικίων έχουν κυριολεκτικά εκτιναχθεί στα ύψη στην περιοχή
της Αττικής. Η αύξηση φτάνει περίπου το 30%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
ξεπερνά το 40%. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις
οικογένειες και ειδικά στα νεαρά ζευγάρια που δεν έχουν δική τους στέγη, αφού η
ενοικίαση καθίσταται δύσκολη υπόθεση. Ακόμη πιο τραγική είναι η περίπτωση με την
εξεύρεση φοιτητικής στέγης, αφού είναι δύσκολη η εξεύρεση φοιτητικής στέγης, ενώ

στην περίπτωση εξεύρεσης, η τιμή έχει φτάσει σε τέτοια ύψη που πολλοί φοιτητές
δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε ενοικίαση. Είναι, λοιπόν, χαρακτηριστικό ότι οι
τιμές ενοικίασης, έχουν εκτοξευτεί σε πολλές περιοχές, καθιστώντας την επιλογή
ανάμεσα στην αγορά ενός ακινήτου με τραπεζική χρηματοδότηση ή ενοικίαση ιδιαίτερα σύνθετη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών SPI (Spitogatos Property
Index), για το πρώτο τρίμηνο του 2022 το μέσο ενοίκιο στην περιοχή της Αττικής

ΑΎΞΗΣΗ ΜΈΧΡΙ 30% ΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΆ ΕΝΟΊΚΙΑ ΣΕ ΑΘΉΝΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, ΠΆΤΡΑ ΚΑΙ ΗΡΆΚΛΕΙΟ
ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ μέχρι και 30% σε σχέση με πέρσι είναι στην Ελλάδα οι τιμές των ενοικίων διαμερισμάτων
που έχουν τα χαρακτηριστικά της φοιτητικής στέγης,
όπως προκύπτει από έρευνα της πιστοποιημένης
εταιρείας εκτιμητών ακινήτων Geoaxis. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μάλιστα, οι τιμές υπερβαίνουν τον μέσο
όρο του 13%, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα,
όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 6,35 ευρώ/τ.μ.
σε μηνιαία βάση για ένα διαμέρισμα στο κέντρο της
πόλης, μέσης ηλικίας 42 ετών και επιφάνειας 63 τ.μ.
Πρόκειται για τυπικά χαρακτηριστικά μιας φοιτητικής
κατοικίας. Στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα 50 ετών και 55 τ.μ. αγγίζει τα 8 ευρώ/τ.μ.,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση κατά 22%, ενώ στην
Πάτρα η αύξηση των ενοικίων διαμορφώνεται σε
11% (5 ευρώ/τ.μ.). Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η αύξηση είναι της τάξεως του 27% (5,93 ευρώ/τ.μ.), ενώ

στην Κομοτηνή οι τιμές φέτος είναι υψηλότερες κατά
8% σε σχέση με το 2021, με τη μέση τιμή ενοικίαση
να διαμορφώνεται σε 7 ευρώ/τ.μ. Αποκαλυπτικά είναι όμως και τα στοιχεία της Geoaxis από το 2017
και μετά.
Η μέση αύξηση των ενοικίων στις εν λόγω πόλεις αγγίζει το 30%, δείγμα του πόσο πιο δύσκολο είναι να
σπουδάσει ένας φοιτητής μακριά από τη γενέτειρα
του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα, η αύξηση
των ενοικίων φοιτητικών διαμερισμάτων αγγίζει το
40%, με τη μέση τιμή να έχει εκτοξευθεί από τα 4,84
ευρώ/τ.μ. που βρισκόταν το 2017 σε 7,5 ευρώ/τ.μ.
σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό καταρρίπτεται και το επιχείρημα
πολλών παραγόντων της αγοράς, ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ευθύνονται για την εκτόξευση των
ενοικίων, μιας και η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ση-

μειώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους,
ακριβώς όταν μειώθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των
ακινήτων που εκμισθώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με τον
ιδρυτή και επικεφαλής της Geoaxis, Γιάννη Ξυλά, η
πανδημία διαφοροποίησε και τις τάσεις στην αγορά.
Για παράδειγμα καταγράφεται μείωση των φοιτητών
που επιλέγουν να συγκατοικήσουν, παρά το γεγονός
ότι μπορεί να επιμερισθούν τα έξοδα, με αποτέλεσμα
τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εμφανίζουν σημαντικότερο ρίσκο διάθεσης από ό,τι οι γκαρσονιέρες.
Επιπλέον, παρότι ο αριθμός των φοιτητών που εγκαταλείπουν τον τόπο τους για να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις, μειώνεται σημαντικά χρόνο με τον χρόνο,
εντούτοις ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε σχολή
είναι σταθερός, διατηρώντας κατά κάποιο τρόπο την
ένταση της ζήτησης.

διαμορφώνεται σε 7,5 ευρώ/τ.μ., από 6,4 ευρώ/τ.μ. πριν από έναν χρόνο. Σε σχέση
δε με το πρώτο τρίμηνο του 2019 η συνολική αύξηση των ενοικίων αγγίζει το 28,6%.
Συνολικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έλαβαν χώρα στα βόρεια
προάστια, με 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ ακολούθησαν
τα ανατολικά προάστια της Αθήνας με αύξηση κατά 9,3%.
Ενδεικτικό των ανατιμήσεων των ενοικίων και των προσδοκιών ορισμένων ιδιοκτητών, είναι ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις διαμερισμάτων όπου τα ενοίκια που
ζητούνται σήμερα είναι ακόμα και 40% υψηλότερα σε σχέση με πριν από τρία χρόνια,
δηλαδή πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο, επιφανείας 80 τ.μ. εκμισθώνεται σήμερα αντί 850 ευρώ/μήνα, έναντι
600 ευρώ πριν από την πανδημία, μια αύξηση της τάξεως του 41,5%. Αντίστοιχα,
στο Κολωνάκι, ιδιοκτήτης διαμερίσματος επιφανείας 130 τ.μ. ζητάει σήμερα 1.200
ευρώ/μήνα, όταν αντίστοιχων προδιαγραφών ακίνητο σε γειτονικό σημείο (επίσης στο
Κολωνάκι) μισθώθηκε αντί 850 ευρώ πριν από δύο χρόνια, δηλαδή 40% χαμηλότερα.
Τα παραπάνω δεδομένα συνθέτουν μια ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη που τείνει να διαμορφωθεί στην αγορά κατοικίας, καθώς περιορίζεται συνεχώς η «δεξαμενή» των υποψήφιων αγοραστών κατοικίας, με δεδομένο ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια αρκετοί
άνθρωποι ανώτερων εισοδημάτων προχώρησαν σε επενδύσεις στην κτηματαγορά,
καλύπτοντας τις στεγαστικές τους ανάγκες.
Αυτό αφήνει την περίφημη μεσαία τάξη ως βασική πηγή τροφοδότησης της ζήτησης,
σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τα οικονομικά των νοικοκυριών. Ως εκ τούτου,
θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης και προώθησης κατοικιών,
προκειμένου να απορροφηθεί ο όγκος των ακινήτων που συνεχίζουν να συσσωρεύουν
οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων στεγαστικών δανείων.
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Ευθύνη συνεταίρου σε άτυπο συνεταιρισμό
“Ευθύνεται προσωπικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συνεταιρισμού”

Ο

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ αποτελεί μορφή οικονομικής δραστηριότητας από πρόσωπα που διεξάγουν εργασίες από κοινού
με σκοπό το κέρδος και δεν θεωρείται
ότι έχει ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά μοιράζεται την ευθύνη μαζί με τους συνεταίρους είτε
δημιουργεί ζημιές ή κέρδη. Συνήθως είναι άτυπος,
όταν πρόκειται για μικρής έκτασης εργασίες μεταξύ επαγγελματιών που ενώνουν τις δραστηριότητες
τους με απώτερο σκοπό την καλύτερη διεξαγωγή
τους και το κέρδος. Η επιλογή αυτή όμως δημιουργεί και
ευθύνη κάθε συνεταίρου από
κοινού με τους άλλους για
τα χρέη και τις υποχρεώσεις
του συνεταιρισμού. Μάλιστα
κάθε συνέταιρος ευθύνεται
στην ίδια έκταση με το συνεταιρισμό για τυχόν αδικήματα,
όπως φορολογικά, έναντι των
Του Γιώργου Κουκούνη αρμόδιων Αρχών σε αντίθεση
Δικηγόρου στη Λάρνακα
με τη συμμετοχή σε εταιρεία
coucounis law@cytanet.com.cy
όπου η ευθύνη του μέτοχου
info@coucounis law
είναι περιορισμένη, καθόσον η
εταιρεία έχει αυτόνομη νομική οντότητα που είναι
ανεξάρτητη των μετόχων της.
Η έννοια του άτυπου συνεταιρισμού και η αστική
και ποινική ευθύνη κάθε συνέταιρου υποδεικνύεται
στην ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Π.Ε.234/2020 ημερ.15.6.2022 που εξέδωσε ο Δικαστής κ. Τ. Οικονόμου. Συγκεκριμένα, πέντε
συγγενικά πρόσωπα συνέστησαν άτυπο συνεταιρισμό με σκοπό την ανέγερση κατοικιών σε συνιδιόκτητο κτήμα και για το σκοπό αυτό ενεγράφησαν
στο μητρώο ΦΠΑ με συγκεκριμένη επωνυμία. Η

αλληλογραφία μεταξύ τους και του ΦΠΑ γινόταν με
αναφορά στα δικά τους ονόματα ως φυσικά πρόσωπα. Ο Έφορος ΦΠΑ εξέδωσε βεβαίωση φόρου
με υποκείμενους στο φόρο όλους τους συνεταίρους
δεδομένου ότι υπήρξε παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Οι συνέπειες προβλέπονται στο
άρθρο 46(11) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμου του 2000, Ν.95(Ι)/2000, το οποίο προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο που παραλείπει ή αρνείται
εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης να καταβάλει ποσό ΦΠΑ που βεβαιώθηκε
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος. Η σχετική ειδοποίηση επιδόθηκε μόνο στον ένα συνέταιρο, ο οποίος
παρέλειψε να συμμορφωθεί. Στους υπόλοιπους δεν
επιδόθηκε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον όλων
των συνεταίρων, αλλά επειδή δεν είχε επιδοθεί η
ειδοποίηση στους τέσσερις συνεταίρους απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.
Ο συνέταιρος υπόστηριξε ενώπιον του πρωτόδι-

κου δικαστηρίου ότι αρνήθηκε να παραλάβει και
να υπογράψει για την επιστολή από το ΦΠΑ διότι
απευθυνόταν σε όλους τους συνεταίρους και ότι
ανέφερε στον υπάλληλο του ΦΠΑ ότι ο συνεταιρισμός είχε διαλυθεί και ο ίδιος δεν εκπροσωπούσε τους υπόλοιπους. Επίσης θεωρούσε λάθος τον
υπολογισμό του ΦΠΑ, αλλά δεν έκαμε προσφυγή
γιατί περίμενε να επιδοθεί η επιστολή και στους
υπόλοιπους για να προχωρήσουν μαζί. Το πρωτόδικο δικαστήριο δεν αποδέχθηκε την εισήγηση του
και τον βρήκε ένοχο, εξέδωσε εναντίον του διάταγμα για την καταβολή του ποσού των €615.735,27
και €209.577,17 και του επέβαλε ποινή φυλάκισης
6 μηνών με αναστολή.
Το Ανώτατο Δικαστήριο, εξετάζοντας την έφεση
του, τόνισε ότι ο άτυπος συνεταιρισμός εισήχθη
στο νόμο ότι περιλαμβάνει την έννοια του νομικού
προσώπου, αλλά ανεξάρτητα από τη νομοθετική
αυτή τροποποίηση, Ν.122(Ι)/2020, η έννοια του

άτυπου συνεταιρισμού είναι γνωστή στην πρακτική
αλλά και στο δίκαιο ως ένωση φυσικών προσώπων
που ασκούν κοινή επιχείρηση. Βέβαια, στερείται νομικής προσωπικότητας και δεν θα μπορούσε, πριν
από τον εν λόγω τροποποιητικό Νόμο, να αποτελεί υποκείμενο επιβολής ΦΠΑ. Τέτοια υποχρέωση
είχαν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τον
συνεταιρισμό και με δική τους αίτηση ζήτησαν να
εγγραφούν μαζί, υπό το πέπλο του συνεταιρισμού.
Πρόκειται δε για υποχρέωση αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Πρόσθεσε ότι ορθά το πρωτόδικο δικαστήριο ανέτρεξε αναλογικά στη διάκριση μεταξύ του συνεταιρισμού που διέπεται από το Κεφ.116 και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Η μη εγγραφή του
συνεταιρισμού δεν διαφοροποιεί τη φύση του ως
ένωση φυσικών προσώπων για προαγωγή κοινού
σκοπού και άσκηση κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τα πρόσωπα που τον αποτελούν να
έχουν το καθένα χωριστά ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Αυτή είναι η ειδοποιός
διαφορά του συνεταιρισμού από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανέφερε, η οποία «έχει αυτόνομη νομική υπόσταση, ανεξάρτητη από τους
μετόχους στους οποίους ανήκει. Η εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της εταιρείας δεν εναποτίθεται
στους μετόχους όπως στην περίπτωση του συνεταιρισμού», παραπέμποντας στη νομολογία.
Κατέληξε ότι με δεδομένο ότι ο εφεσείων είχε αυτοτελή, έστω και αλληλέγγυα, υποχρέωση για πληρωμή του οφειλόμενου φόρου σύμφωνα με τη βεβαίωση φόρου που του επιδόθηκε, ορθά κλήθηκε
σε απολογία και στο τέλος ορθά θεωρήθηκε ότι σε
ό,τι τον αφορούσε στοιχειοθετήθηκαν τα συστατικά
στοιχεία των δύο αδικημάτων και λήφθηκαν υπόψη
όλες του οι περιστάσεις στην επιβολή της ποινής.
Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Οροφές τιμών και ενοικίων
Μ

ΈΣΑ στα πλαίσια της ακρίβειας τίθενται επιτακτικά από
κάποιες ομάδες ιδέες με σκοπό τον περιορισμό της και το
οικονομικό όφελος προς τον καταναλωτή. Οι ιδέες περιστρέφονται γύρω από την εφαρμογή πλαφόν ή οροφής σε
τιμές προϊόντων. Επίκαιρο είναι το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και
κάποιοι άρχισαν να πιπιλούν ξανά το πλαφόν στα ενοίκια.
Αυτή η προσέγγιση είναι προβληματική για πολλούς λόγους, με πρώτη
την οριζόντια ισοπέδωση ή/ και εξίσωση των αγορών πίσω από τα προϊόντα και την αδυναμία να δει το τι συνεπάγεται στην κάθε περίπτωση η
εφαρμογή μιας τέτοιας οροφής.
Η εφαρμογή ενός πλαφόν ή μιας οροφής στην τιμή πώλησης ενός προϊόντος σημαίνει πως η τιμή του πλαφόν πρέπει να είναι χαμηλότερη από
την τιμή που καθορίζει η αγορά – αλλιώς δεν έχει νόημα η εφαρμογή
του. Όποιος είναι γνώστης βασικής οικονομικής
θεωρίας, ξέρει πως στη χαμηλότερη τιμή αυτόματα έχουμε περισσότερη ζήτηση και λιγότερη
προσφορά. Λόγω της ρύθμισης της τιμής του
πλαφόν – είτε με διάταγμα ή/ και νομοθετικά – η
αγορά δεν μπορεί να πάει εκεί που θα πήγαινε
με ελεύθερη λειτουργία και να βρει το ισοζύγιό
της. Σαν αποτέλεσμα είναι στην τιμή του πλαφόν να υπάρχει έλλειψη του προϊόντος. Άρα
όσοι προλάβουν και αγοράσουν το προϊόν στην
Του κ. Ανδρέα Α. Ανδρέου
πιο χαμηλή τιμή επωφελούνται και οι υπόλοιποι
απλά ατύχησαν. Αυτό συνεπάγεται μια απώλεια
ευημερίας στο επίπεδο της κοινωνίας ολόκληρης. Η έλλειψη του προϊόντος στην αγορά δημιουργεί σε χρόνο ρεκόρ και τις συνθήκες ύπαρξης
μαύρης αγοράς.
Στην περίπτωση των καυσίμων μπορείτε να φανταστείτε τι διαστάσεις
μπορεί να πάρει αυτό το φαινόμενο. Όσοι έχουν αποθέματα από καύσιμο θα βρίσκουν τους τρόπους να τα διαθέσουν (παράνομα) σε πιο ψηλές
τιμές και να θησαυρίζουν, αφού όσοι τα θέλουν και δεν τα βρίσκουν διά
της κανονικής οδού, θα προσφέρουν όσο – όσο για να το αποκτήσουν.
Εναλλακτικά, στις δικές μας ιδιάζουσες καταστάσεις, μπορεί να στραφούν στα κατεχόμενα όπου συγκριτικά είναι πιο φτηνό και να φουλάρουν
μέχρι νεωτέρας. Επίσης, σε τέτοιο σενάριο μαύρης αγοράς, η ποιότητα

είναι πάντα πιο αμφίβολη: οι αντιστάσεις στην χαμηλή ποιότητα είναι σαφώς εξασθενημένες από αμφότερες των πλευρών και έτσι τα καύσιμα
σχεδόν μετά βεβαιότητας είναι νοθευμένα. Άρα, ποιους βοηθούμε και
ποιους καταστρέφουμε στο τέλος της μέρας με αυτή την προσέγγιση.
Ποιες οι επιπτώσεις μιας εφαρμογής οροφής στα ενοίκια;
Κατ’ αρχήν υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά της αγοράς των ακινήτων και
της αγοράς των καυσίμων. Η πρώτη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αφού
υπάρχει πληθώρα παρόχων (ιδιοκτητών) και χρηστών (ενοικιαστών). Η
δεύτερη δεν θεωρείται αρκούντως ανταγωνιστική. Μάλιστα μπορεί να
θεωρηθεί ότι λειτουργεί κάτω από συνθήκες ολιγοπωλίου, αφού υπάρχει ελάχιστος αριθμός παρόχων και πληθώρα χρηστών (καταναλωτών).
Αυτό είναι προβληματικό από μόνο του όταν δεν υπάρχει σοβαρή και
αποτελεσματική εποπτεία και ρύθμιση.
Ερχόμενοι πίσω στην αγορά ακινήτων, η εφαρμογή πλαφόν στα ενοίκια
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπαθεί να επι-

λύσει. Το πρώτο – τεράστιο – πρόβλημα είναι η ανομοιογένεια του προϊόντος. Είναι αντιληπτό πως δεν μπορεί να υπάρξει παραλληλισμός με
το καύσιμο όπου για παράδειγμα η βενζίνη των 95 οκτανίων είναι σχεδόν
πανομοιότυπη μεταξύ των εταιρειών που την προσφέρουν. Πώς θα διαχειριστεί ένα διάταγμα τα φυσικά και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
χιλιάδων ετερογενών ακινήτων. Πώς θα ασκηθεί έλεγχος αν τηρείται ένα
τέτοιο πλαφόν που θα καθορίζει το διάταγμα – αν και όταν καταφέρει
κάποιος να το συντάξει.
Τώρα θα μου πείτε ότι δεν θα είναι πλαφόν με την έννοια του πλαφόν,
αλλά θα πάρει τη μορφή της επέκτασης του ενοικιοστασίου. Ναι και όλοι
ξέρουμε πόσο καλά λειτουργεί αυτός ο νόμος…
Η οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στην ελεύθερη λειτουργία της
αγοράς θα μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων προς ενοικίαση
και δη στα αστικά κέντρα των πόλεων. Θα σπρώξει τα άτομα των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων εκτός των αστικών περιοχών και θα
παρατηρηθεί αύξηση ενοικίων στις περιοχές που θα καταλήξουν, ενώ
θα τους εξαναγκάζει να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των οχημάτων τους
ζητώντας περισσότερα καύσιμα που δεν θα βρίσκουν, στραγγαλίζοντάς
τους οικονομικά ακόμη περισσότερο.
Οι ιδιοκτήτες θα αποσύρουν το ενδιαφέρον τους να ανακαινίζουν επειδή
έχοντας από τη μια ψηλότερο κόστος ενώπιόν τους και χαμηλότερα διά
νόμου ενοίκια από την άλλη, δεν θα προβούν σε οικονομική αυτοκτονία.
Άρα οι μονάδες που θα διατίθενται προς ενοικίαση θα είναι χαμηλότερες σε ποιότητα από αυτές που βρίσκει κάποιος σήμερα. Η απόσυρση
ενδιαφέροντος για ανακαινίσεις στο ήδη τεταμένο οικονομικό κλίμα θα
σημαίνει μείωση οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση στην ανεργία
με την οποία φλερτάρουμε λόγω της επικείμενης υιοθέτησης κατώτατου μισθού σε ένα βεβαρυμμένο οικονομικό περιβάλλον. Η λύση λοιπόν
δεν είναι η επέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.
Η λύση είναι η ενθάρρυνση της αύξησης της προσφοράς και δη η αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Και αυτό επιτυγχάνεται με φορολογικά και άλλα κίνητρα. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθούν τα σχέδια
υποβοήθησης αγοράς στέγης από τους οικονομικά ασθενέστερους.
*Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι CEO της APS Andreou Property
Strategy – Chartered Surveyors.
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Κατάθεση Πωλητηρίου Εγγράφου:
Ένα μονόπλευρο μέτρο;

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ αποτελεί μορφή οικονομικής δραστηριότητας από πρόσωπα που διεξάγουν εργασίες από κοινού
με σκοπό το κέρδος και δεν θεωρείται ότι
έχει ξεχωριστή νομική οντότητα, αλλά μοιράζεται την
ευθύνη μαζί με τους συνεταίρους είτε δημιουργεί ζημιές ή κέρδη. Συνήθως είναι άτυπος όταν πρόκειται για
μικρής έκτασης εργασίες μεταξύ επαγγελματιών που
ενώνουν τις δραστηριότητες
τους με απώτερο σκοπό την
καλύτερη διεξαγωγή τους και
το κέρδος. Η επιλογή αυτή
όμως δημιουργεί και ευθύνη
κάθε συνεταίρου από κοινού
με τους άλλους για τα χρέη
και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού. Μάλιστα κάθε συνέταιρος ευθύνεται στην ίδια
έκταση με το συνεταιρισμό
Του Αντώνη Λοίζου
για τυχόν αδικήματα, όπως
F.R.I.C.S.
φορολογικά, έναντι των αρμόδιων Αρχών σε αντίθεση με
τη συμμετοχή σε εταιρεία όπου η ευθύνη του μέτοχου
είναι περιορισμένη, καθόσον η εταιρεία έχει αυτόνομη
νομική οντότητα που είναι ανεξάρτητη των μετόχων
της.
Η κατάθεση ενός πωλητηρίου εγγράφου προσφέρει
κάποια προστασία στον αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας, είτε το ακίνητο έχει τίτλο είτε όχι. Το μέτρο αυτό
αναγκάζει μέσω διατάγματος δικαστηρίου τον πωλητή
όπως μεταβιβάσει το πωληθέν κτήμα στον αγοραστή,
νοουμένου ασφαλώς ότι ο αγοραστής ακολούθησε
την ορθή διαδικασία και ότι ο ίδιος είναι συνεπής στις
πρόνοιες του συμβολαίου πώλησης. Παρόμοια όμως
πρόνοια δεν υπάρχει και για την προστασία του πωλητή. Ενώ δηλαδή ο αγοραστής τυγχάνει της προστασίας
του νόμου εξαναγκάζοντας τον πωλητή να προβεί στη
μεταβίβαση, δεν υπάρχει και η αντίστοιχη νομοθεσία
που να εξαναγκάζει τον αγοραστή, εάν ο πωλητής είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του, να προσέλθει ο αγο-

ραστής για την μεταβίβαση. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς το θέμα αυτό έχει αναχθεί
σε μεγάλο πρόβλημα, διότι αρκετοί αγοραστές είτε
λόγω «ιδιοτροπίας» είτε/και λόγω έλλειψης χρημάτων,
δεν επιθυμούν την μεταβίβαση, μια και που κατά μέσο
όρο για μια συνήθη κατοικία, τα μεταβιβαστικά ίσως
να ανέρχονται σε ορισμένες χιλιάδες ευρώ (±€10.000
κατά μέσο όρο). Σε δικές μας εμπειρίες σας παραθέτουμε απτά παραδείγματα μη προσέλευσης των αγοραστών για μεταβίβαση.
Πάφος – 31 διαμερίσματα – Μόνο 21 προσήλθαν για
μεταβιβάσεις μετά από 2 χρόνια που εκδόθηκαν οι τίτλοι.
Λεμεσός – 85 διαμερίσματα – Μόνο 29 προσήλθαν
για μεταβίβαση παρ’ όλης της 8μηνης έκδοσης
τίτλων.
Πρωταράς – Από 18 κατοικίες μόνο 3 προσήλθαν
για μεταβίβαση παρ’ όλου του χρόνου έκδοσης
τίτλων.
Κλπ κλπ
Ως εκ τούτου παρατηρούμε ότι (και βάσει άλλων παραδειγμάτων) στο μέγιστο ποσοστό αγοραστών έστω
30% επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις.
Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και καλούμε την
Νομική Υπηρεσία/Κράτος/ Βουλή όπως επιληφθεί του
θέματος και τούτο διότι:
• Βάσει αρκετών πωλητηρίων εγγράφων ποσό από
την τιμή πώλησης πληρώνεται στην μεταβίβαση.
Ως εκ τούτου ο πωλητής στερείται εσόδων.
• Εφόσον οι μεταβιβάσεις δεν γίνονται και ως εκ τούτου το ακίνητο παραμένει στο όνομα του πωλητή,
ο πωλητής είναι εκείνος ο οποίος φέρει την ευθύνη
για την πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας
και ίσως με το μέγιστο ποσοστό του 1.9% (άνκαι
έχουν γίνει διαφοροποιήσεις). Η δε αδυναμία του
πωλητή να πληρώσει το ποσοστό αυτό, ο Φόρος
Εισοδήματος θέτει ΜΕΜΟ (εμπόδιο) στην όλη περιουσία του πωλητή χωρίς αυτός να οφείλει τίποτα!!
• Ο πωλητής σε περίπτωση που ο μη τιτλούχος αγοραστής δεν πληρώνει κοινόχρηστα, ίσως να βρεθεί

και εδώ ο πωλητής να είναι αναγκασμένος να πληρώσει και αυτές τις οφειλές του αγοραστή.
•	Η «εξαφάνιση» (όχι μεμονωμένο, αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα για ξένους αγοραστές) με το συμβόλαιο του
αγοραστή κατατεθειμένο, εμποδίζει τον πωλητή
όπως ακυρώσει το πωλητήριο έγγραφο και επαναπωλήσει το κτήμα για εξόφληση των οφειλών του
αγοραστή (όταν ο πωλητής προσέφερε την εταιρική εγγύηση για την σύναψη του δανείου του αγοραστή). ΄Ετσι και εδώ ο πωλητής οφείλει την εγγύηση
αλλά δεν μπορεί να κατέχει την μονάδα για να την
επαναπωλήσει για εξόφληση. Χρειάζεται αγαπητοί
μας αναγνώστες μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας
για να αποσυρθεί το συμβόλαιο μέσω διατάγματος
του Δικαστηρίου έστω μια περίοδο 2-3 χρόνων και
με κόστος γύρω στις €3.000-€5.000.
• ΄Εστω και εάν γίνει κατορθωτή η ακύρωση του
συμβολαίου μέσω δικαστηρίου, εάν ο αγοραστής
ενοικιάζει την μονάδα και είναι είτε μακροχρόνιος
ενοικιαστής, είτε θέσμιος, τότε πως θα το πωλήσει
ο πωλητής;
• Ωσάν όλα αυτά να μην είναι αρκετά υπάρχει και το
στερεότυπο εγγυητήριο έγγραφο (Bank Guarantee)
στο οποίο αναφέρεται ότι εάν ο πωλητής δεν έχει
π.χ. προβεί στην μεταβίβαση (προσοχή όχι έκδοση
τίτλων) ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την πληρωμή της εγγύησης από τον χρηματοδοτικό οργανισμό. ΄Αρα στην περίπτωση αυτή και εκτός του πιο
πάνω, ο πωλητής βαρύνεται με την καταβολή και
της εγγύησης γιατί ο αγοραστής δεν προσέρχεται
για μεταβίβαση (έστω και εάν οι τίτλοι υπάρχουν)
κατακρατεί ο αγοραστής την μονάδα του την οποία
και ίσως να ενοικιάζει και ο πωλητής μένει ξεκρέμαστος. Σε απτή υπόθεση, πελάτης μας στην Λάρνακα, ο αγοραστής αγόρασε το 3 υπνοδωματίων
διαμέρισμα προς €120.000 προ 8 ετών, εκδόθηκαν
οι τίτλοι αλλά δεν προσέρχεται για μεταβίβαση.
Επειδή όμως το «λανθασμένο» λεκτικό της εγγυητικής αναφέρεται σε μεταβίβαση και όχι έκδοση
τίτλων, εισέπραξε ο αγοραστής την εγγυητική (τιμή
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πώλησης + τόκοι) το διαμέρισμα ενοικιάζεται εδώ
και 8 χρόνια προς €500/μήνα και βρισκόμαστε εδώ
και 3 χρόνια στα δικαστήρια χωρίς ορίζοντα επίτευξης ακρόασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής εισέπραξε στο σύνολο (€120.000 το ποσό
αγοράς πλέον τόκοι + €48.000 ενοίκια) = €168.000
αφού πλήρωσε τις €120.000 δηλαδή «καθαρό»
κέρδος γύρω στις €48.000 πλέον της αύξησης της
αξίας του διαμερίσματος. Ταυτόχρονα ο πωλητής
συνεχίζει και πληρώνει τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, Δημοτικούς και άλλους φόρους που βαρύνουν
τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη – ενώ η αδυναμία του
να συνεχίζει να πληρώνει ίσως τον κατατάξουν στην
κατηγορία των recoveries (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) με πρόσθετες επιβαρύνσεις στις υπόλοιπες
του επιχειρήσεις.
Το όλο θέμα είναι παράλογο και άδικο και ένα συμβόλαιο κατοχυρώνει δια νομοθεσίας μόνο τον ένα από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφήνοντας τον άλλο τελείως
ακάλυπτο.
Κατά την άποψη μας χρειάζεται άμεση νομοθετική ρύθμιση που να κατοχυρώνει και τον πωλητή, ενώ και πάλι
με νομοθετική ρύθμιση να διορθωθούν τα ήδη εκδοθέντα Bank Guarantees που έχουν το λανθασμένο λεκτικό αφήνοντας τους πωλητές ξεκρέμαστους. Υπάρχει
κάποια νέα πρόνοια στη νομοθεσία που μπορεί ο πωλητής να ζητήσει από το Δικαστήριο τον εξαναγκασμό
του αγοραστή για μεταβίβαση, αλλά εκτός από τα δικαστικά έξοδα και χρόνο, ο πωλητής στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να καταβάλει τυχόν οφειλόμενα ποσά
του αγοραστή (μεταβιβαστικά, φόρο κεφαλαιουχικών
κερδών κλπ) και μετά …….’’ να τα ζητήσει δικαστικώς
από τον αγοραστή!!’’ Είναι της μόδας να κατηγορούνται
οι developers (και ασφαλώς για πολλά θέματα φέρουν
και τις ανάλογες ευθύνες) και να αναφέρονται ανεξάρτητα συνθηκών σε «καημένους» αγοραστές, αλλά είναι
αυτό δίκαιο στις περιπτώσεις αυτές;
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy

Οροφές τιμών και ενοικίων
Μ

ΈΣΑ στα πλαίσια της ακρίβειας τίθενται επιτακτικά από
κάποιες ομάδες ιδέες με σκοπό τον περιορισμό της και το
οικονομικό όφελος προς τον καταναλωτή. Οι ιδέες περιστρέφονται γύρω από την εφαρμογή πλαφόν ή οροφής σε
τιμές προϊόντων. Επίκαιρο είναι το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και
κάποιοι άρχισαν να πιπιλούν ξανά το πλαφόν στα ενοίκια.
Μετά από διαβούλευση με το ΕΤΕΚ για το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο
Οικονομικών επανήλθε δριμύτερο με πολύ χειρότερες εισηγήσεις από τις
προηγούμενες του. Συγκεκριμένα, τώρα υπάρχει
διαχωρισμός μεταξύ σπιτιών και διαμερισμάτων
και μέγιστη αξία αγοράς / κόστος κατασκευής.
Αναλυτικά, για σπίτι μέχρι 170τ.μ. και μέγιστης
αξίας συναλλαγής, (ελπίζουμε να μας ξεκαθαρίσουν τι σημαίνει αυτό), €350,000 πληρώνεται
ΦΠΑ 5%. Για σπίτια εμβαδού μεταξύ 170τ.μ. και
220τ.μ., αναλογικά πληρώνεται ΦΠΑ 5% μέχρι
τα 170τ.μ. και για τα επιπλέον μέτρα 19%. Για
Του Γιώργου
παράδειγμα, εάν η κατοικία έχει εμβαδό 200τ.μ.
Μουσκίδη
και αξία €300,000, τότε θα πληρωθεί 5% Χ 170 /
Διευθυντής FOX Smart
200 Χ €300,000 (€12,750), συν 19% Χ 30 / 200 Χ
Estate Agency
€300,000 (€8,550). Δηλαδή, θα πληρωθεί συνοΠρόεδρος Κυπριακού
λικό ποσό ΦΠΑ €21,300. Εάν το σπίτι υπερβαίνει
Συνδέσμου Ιδιοκτητών
τα 220τ.μ. ή τις €350,000 τότε πληρώνεται 19%
Ακινήτων (ΚΣΙΑ)
σε όλο το ποσό αγοράς.
Για τα διαμερίσματα, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι μέχρι 90τ.μ. 5%, από
90τ.μ μέχρι 110 τ.μ. 19%. Εάν το διαμέρισμα υπερβαίνει τα 110τ.μ. ή
πωλείται πέραν των €200,000 τότε όλο το ποσό επιβαρύνεται με 19%.
Για κάποιο περίεργο λόγο το ΕΤΕΚ και το Υπουργείο Οικονομικών, θεωρούν ότι προτιμούν να μένουν σε σπίτια όλες οι Κυπριακές οικογένειες.
Η εισήγηση για τα σπίτια μπορεί να συμπεριλάβει ένα αρκετά μεγάλο

αριθμό των μέσων σπιτιών που κτίζονται σήμερα στην Κύπρο και να
επωφεληθούν του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Οι πλείστες οικογένειες, ζευγάρια ή μονήρεις μπορούν να κατοικήσουν άνετα σε σπίτι 170τμ
εσωτερικού εμβαδού.
Σίγουρα, το ΕΤΕΚ και Υπουργείο, δεν προτιμούν τα διαμερίσματα, αφού
καμία οικογένεια, όση οικονομική ανάγκη και να έχει δεν θα καταφέρει να
αποκτήσει διαμέρισμα με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Για τα διαμερίσματα δεν βγάζει νόημα ο μέσος όρος των 90τ.μ. επειδή θα επωφεληθούν
του μειωμένου συντελεστή όλα τα μονάρια, λίγα δυάρια και καθόλου
τριάρια ή πιο μεγάλα διαμερίσματα. Άρα, οι οικογένειες των τεσσάρων
ατόμων και πάνω αποκλείονται από των μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ,
ανεξάρτητα αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Γιατί αυτή η διάκριση εναντίον
των οικογενειών που προτιμούν το διαμέρισμα; Σκεφτήκατε ότι κάποιες
οικογένειες μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν σπίτι ή
από δική τους επιλογή προτιμούν το διαμέρισμα (βλέπε λιγότερα έξοδα
συντήρησης κλπ.);
Εισήγηση μας είναι να μη διαχωριστούν τα διαμερίσματα από τα σπίτια
και να ισχύσουν και για τα διαμερίσματα ό,τι ισχύει για τα σπίτια.
Όσον αφορά τις μέγιστες αξίες που εισηγούνται, με τα σημερινά κόστη
των υλικών και αξία της γης τα μέτρα που επωφελούνται μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ελαχιστοποιούνται. Σήμερα, ένα μέτριο διαμέρισμα σε μια
καλή περιοχή πωλείται πέραν των €2,300 το τετραγωνικό μέτρο, άρα
86 τ.μ. θα επωφεληθούν. Ίσως οι αρμόδιοι του Υπουργείου θέλουν να
προωθήσουν τα ακίνητα του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Δεν γίνεται, μια
μέση Κυπριακή οικογένεια να κατοικεί σε μια μικρή πολυκατοικία σε μια
καλή περιοχή; Ίσως από την άλλη το ΕΤΕΚ να προτιμά τα σπίτια αφού
πιο πολλοί αρχιτέκτονες και μηχανικοί θα εργοδοτηθούν με τις κατοικίες
αφού συνήθως είναι πιο πολλές μικρές αναπτύξεις.
Ο καθορισμός μέγιστης τιμής και μέγιστου εμβαδού με μαθηματική ακρίβεια, θα μειώσει τα μεγέθη και τις αξίες των κατοικιών μας. Οι καινούριες

αναπτύξεις θα καθοδηγούνται από αυτές αφού η επιβολή 19% ΦΠΑ για
μη δικαιούχες μονάδες θα κάνει την αγορά καινούριου διαμερίσματος
και σπιτιού ασύμφορη για πολλούς αγοραστές. Πιθανόν, να δώσει και
κίνητρα σε κάποιους επιτήδειους να δηλώνουν μειωμένες αξίες ή ακόμη
και μεγέθη, αυξάνοντας τα αδήλωτα/ αφορολόγητα ποσά.
Αναφορικά με την μεταβατική περίοδο, αυτή ολοκληρώνεται μέχρι τις
30/11/2022. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος για
να μπορέσουν να πωληθούν οι υφιστάμενες αναπτύξεις που σήμερα
επωφελούνται αλλά θα αδικηθούν με το νέο καθεστώς.
Επίσης, θα δημιουργηθεί το εξής παράδοξο: Στην ίδια πολυκατοικία δύο
ίδια διαμερίσματα θα φορολογηθούν με διαφορετικό ΦΠΑ.
Εάν δεν δοθεί αρκετός χρόνος, οι εταιρείες ανάπτυξης που ξεκίνησαν
έργα, χωρίς να έχουν υπόψιν τους τις επερχόμενες αλλαγές θα καταστραφούν οικονομικά αν δεν προλάβουν να πουλήσουν όλα τους τα
διαμερίσματα, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Η δική μας εισήγηση,
είναι να συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς, για όλες τις κατοικίες που έχουν πάρει την πολεοδομική άδεια και θα ξεκινήσουν εργασίες
εντός ενός έτους.
Με τους πιο πάνω προβληματισμούς και εισηγήσεις που επισημαίνουμε, ελπίζουμε ότι τα πολιτικά κόμματα, θα δουν τα πολύπλοκα θέματα
του ΦΠΑ με πιο ορθολογιστική προσέγγιση, για το καλό της αγοράς των
ακινήτων που αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες που στηρίζουν
τα οικονομικά του κράτους και που τώρα ταλανίζεται λόγο των ψηλών
κοστών κατασκευών.

Γιώργος Μουσκίδης
Διευθυντής FOX Smart Estate Agency
Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ)

ΘΕΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΣΤΟ 39% Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2022
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Αύξηση 27% τον Ιούνη στις πωλήσεις ακινήτων
Ανοδικά κινήθηκαν και οι
πωλήσεις σε αλλοδαπούς.
Τους πέντε πρώτους
μήνες είχαμε 2155
πωλήσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΓΩΝ 2022

Τ

ΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ τους πορεία, με μειωμένα όμως
ποσοστά, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,
συνέχισαν οι πωλήσεις ακινήτων τον περασμένο
Ιούνιο.
Είχαμε παγκύπρια αύξηση 27% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Πωλήθηκαν 1173 ακίνητα σε
σχέση με 924 τον Ιούνιο του 2021.
Σε παγκύπρια κλίμακα τους πρώτους έξι μήνες του
2022 είχαμε αύξηση 3990 σε σχέση με τους πρώτους
έξι μήνες του 2021. Πωλήθηκαν 6263 ακίνητα, σε σχέση με 451 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.
Να αναφέρουμε ότι τον περασμένο Μάη είχαμε 50%
αύξηση στις πωλήσεις σε σχέση με τον Μάη του 2021.
Τον Ιούνιο είχαμε αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων σε
όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την επαρχία της Ελεύθερης Αμμοχώστου, που είχαμε μείωση 22%.
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τον Ιούνιο την είχαμε στη Λάρνακα με 56% και ακολουθούν η Πάφος με
43% και η Λεμεσός με 26%.
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων τον
περασμένο Ιούνιο και τους πρώτους έξι μήνες του
2022, σε κάθε επαρχία είναι η παρακάτω:
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Λευκωσία
Μετά από τρεις μήνες – Μάρτη, Απρίλη, Μάη – που
είχαμε οριακή πτώση στις πωλήσεις ακινήτων, τον Ιούνη στην πρωτεύουσα είχαμε αύξηση 17%, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Πωλήθηκαν 264 ακίνητα σε σχέση με 226 τον Ιούνη
του 2021. Για τους πρώτους έξι μήνες του 2022 στη
Λευκωσία είχαμε οριακή αύξηση 3% σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.
Πωλήθηκαν 1376 ακίνητα έναντι 1336 τους πρώτους
έξι μήνες του 2021.
Από τα στοιχεία των πωλήσεων, τους πρώτους έξι
μήνες του 2022, φαίνεται ότι η οικονομική κρίση και η
αύξηση στις τιμές επηρέασε τους Κύπριους, αφού οι
βασικοί αγοραστές της Λευκωσίας είναι ντόπιοι.
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Λεμεσός
Η Λεμεσός για έκτο συνεχόμενο μήνα συνεχίζει να έχει
αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με τους
αντίστοιχους μήνες του 2021. Τον Ιούνιο είχαμε αύξηση 26% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
Πωλήθηκαν 391 ακίνητα σε σχέση με 310 τον Ιούνη
του 2021. O μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 120%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021,
ήταν ο Φεβράρης. Ακολουθούν ο Γενάρης και ο Μάης
με 74%.
Για τους πρώτους έξι μήνες του 2022, στη Λεμεσό είχαμε αύξηση 54% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2021. Πωλήθηκαν 2149 ακίνητα, σε σχέση με
1396 τους πρώτους έξι μήνες του 2021.
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Ιούνη είχαμε αύξηση 43% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2021. Πωλήθηκαν 225 ακίνητα, σε σχέση με
157 τον Ιούνη του 2021.
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 182% στην Πάφο
την είχαμε τον Γενάρη και ακολουθεί ο Φεβράρης με
89%, πάντα σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του
2021.
Για τους πρώτους έξι μήνες στην Πάφο είχαμε αύξηση 72% στις πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021. Πωλήθηκαν 1305
ακίνητα σε σχέση με 758 τους πρώτους έξι μήνες του
2021.

Λάρνακα
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 56% τον Ιούνιο, σε
σχέση με τον Ιούνιο του 2021, στις πωλήσεις ακινήτων
σε όλες τις πόλεις υπήρξε στη Λάρνακα.
Πωλήθηκαν συνολικά 226 ακίνητα, σε σχέση με 145
τον Ιούνη του 2021. Πωλήθηκαν 1122 ακίνητα, σε
σχέση με 711 τους πρώτους έξι μήνες του 2021. Η
αύξηση των πωλήσεων ακινήτων στη Λάρνακα οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές είναι πιο προσιτές, σε
σχέση με τις άλλες πόλεις και την προτιμούν τόσο οι
Κύπριοι – κυρίως Λευκωσιάτες για αγορά εξοχικού όσο
και αλλοδαποί.

Πωλήθηκαν 67 ακίνητα σε σχέση με 86 τον αντίστοιχο
μήνα του 2021.

Πωλήθηκαν 309 ακίνητα έναντι 300 τους πρώτους έξι
μήνες του 2021.

Αμμόχωστος
Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου είναι η μοναδική περιοχή όπου τον Ιούνη είχαμε μείωση στις πωλήσεις 22%
σε σχέση με τον Ιούνη του 2021.

Για τους πρώτους έξι μήνες του 2022, στην ελεύθερη
περιοχή Αμμοχώστου, είχαμε οριακή αύξηση 3% στις
πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2021.

Πάφος
Η Πάφος συνεχίζει να έχει ψηλά ποσοστά αύξησης
στις πωλήσεις ακινήτων και τους έξι μήνες του 2022,
σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2021. Τον

Αλλοδαποί
Για τις πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς, το Κτηματολόγιο έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν
τον περασμένο Μάη. Είναι ο μήνας με τις περισσότερες
πωλήσεις από τους πρώτους πέντε μήνες του 2022.
Πωλήθηκαν συνολικά 508 ακίνητα (214 εντός ΕΕ και
297 εκτός ΕΕ). Ο μεγάλος αριθμός πωλήσεων σε πολίτες εκτός ΕΕ οφείλεται στο γεγονός της καθόδου Ουκρανών και Ρώσων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Τους πέντε πρώτους μήνες του 2022 είχαμε συνολικά
2155 πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς. Από αυτά τα
1022 αγοράστηκαν από πολίτες εντός ΕΕ και τα 1133
από πολίτες εκτός ΕΕ.

ΘΕΜΑΤΑ
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Μικρή αύξηση στις αξίες κατοικιών και διαμερισμάτων

Μ

ΙΚΡΗ αύξηση στις αξίες των ακινήτων και
πιο συγκεκριμένα των κατοικιών και των
διαμερισμάτων παρατηρήθηκε στη γενική
εκτίμηση που διενέργησε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 30 Ιουνίου.
Συνολικά εκτιμήθηκαν 1.6 εκ. ακίνητα συνολική αξίας
186 εκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, τη νέα γενική εκτίμηση, συνολικά
1.660.048 ακινήτων, παγκύπρια, σε αξίες 1.1.2021, δημοσίευσε την Πέμπτη το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) με τον Διευθυντή του Τμήματος Ελλίκο
Ηλία να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι ο αριθμός των ακινήτων
είναι αυξημένος κατά 25.102 ή 1,5% σε σύγκριση με τον
αριθμό των ακινήτων που περιλάμβανε η Γενική Εκτίμηση του 2018 και ο οποίος ανήλθε στο 1.634.946.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΚΧ, η συνολική αξία των
ακινήτων που εκτιμήθηκαν υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα
186 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με περίπου 182
δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν η συνολική αξία των
ακινήτων την 1.1.2018.
Χωρίς ουσιαστικές αυξομειώσεις
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Ηλία, «η μικρή αύξηση που
παρατηρείται στις αξίες των κτηρίων/κατοικιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους των υλικών κατασκευής, ενώ δεν υπάρχουν ουσιαστικές αυξομειώσεις
στις αξίες της γης (οικόπεδα/χωράφια), από την προηγούμενη Γενική Εκτίμηση σε αξίες 1.1.2018».
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Κτηματολογίου
αναφέρεται ότι με τη νέα Γενική Εκτίμηση εκτιμήθηκαν
1.093.495 γεωτεμάχια (χωράφια/οικόπεδα) και 566.553
μονάδες (διαμερίσματα, μεζονέτες, καταστήματα), δηλαδή συνολικά 1.660.048 ακίνητα.
Σε σύγκριση με το 2018, ο κ. Ηλία είπε ότι στη νέα Γενική Εκτίμηση ο αριθμός των γεωτεμαχίων είναι αυξημένος κατά 9.091 και των μονάδων κατά 16.011.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΚΧ, κατά μέσο όρο οι
αξίες της Γενικής Εκτίμησης 1.1.2021 δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις αντίστοιχες αξίες της 1.1.2018
και σημειώνει πως «παρατηρούνται πολύ μικρές αυξήσεις στις αξίες των οικιών και διαμερισμάτων, ενώ στις
περιπτώσεις χωραφιών και οικοπέδων παρατηρούνται
και κάποιες μειώσεις».
Επιπλέον, αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις, οι
οποίες επίσης δεν είναι σημαντικές, παρατηρούνται στα
διαμερίσματα και τις κατοικίες της Επαρχίας Λεμεσού.

νήτων», ενώ παράλληλα το όλο έργο προϋποθέτει κάποιος κόστος και ανθρώπινο δυναμικό για το ΤΚΧ και
πρόσθεσε πως θα εισηγηθεί την επέκταση του διαστήματος αυτού στα πέντε έτη.

Σύμφωνα με το ΤΚΧ, η Νέα Γενική Εκτίμηση αποτελεί
την πέμπτη κατά σειρά Γενική Εκτίμηση, μετά από αυτές
που έγιναν για τα έτη 1920, 1980, 2013 και 2018 και
σημειώνεται, πως μετά από σχετική τροποποίηση της
νομοθεσίας, γενικές εκτιμήσεις θα γίνονται πλέον κάθε
τρία χρόνια.
Πυλώνας διαφάνειας
Ο εκσυγχρονισμός της Γενικής Εκτίμησης, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το Τμήμα, «έχει ως
αποτέλεσμα τη δίκαιη και ομοιόμορφη φορολόγηση των
ακινήτων και ειδικότερα αξιοποιείται από τους Δήμους/
Κοινότητες και Συμβούλια Αποχετεύσεων κ.α., για τον
υπολογισμό του ύψους των τελών, που επιβάλλονται
στα ακίνητα».
Σημειώνει, πως στο πλαίσιο κάθε νέας γενικής εκτίμησης
συμπεριλαμβάνονται νέες, καθώς και παλαιές αναπτύξεις, που δεν καταγράφηκαν σε προηγούμενες γενικές
εκτιμήσεις. Επίσης, ενημερώνονται οι τροποποιήσεις /
αναβαθμίσεις των πολεοδομικών ζωνών και λαμβάνεται
υπόψη ο συντελεστής της παλαιότητας των κτηρίων,
στις τιμές της νέας γενικής εκτίμησης.
«Η δημοσιοποίηση της Γενικής Εκτίμησης αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς, παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και
κατευθύνει τους εν δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων, καθώς και τους επενδυτές στο σημαντικό αυτό
τομέα της οικονομίας», υπογραμμίζει το Τμήμα Κτηματολογίου.
Επιπρόσθετα, αναφέρει πως επιτρέπει στους πολίτες

να ελέγξουν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους, τα
οποία χρησιμοποιούνται για τη γενική εκτίμηση της αξίας
του ακινήτου τους.
Πάντως, ο κ. Ηλία δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι σε αντίθεση με
τη νέα Γενική Εκτίμηση στην προηγούμενη Γενική Εκτίμηση που έγινε το 2018 δεν λήφθηκε υπόψη η περίπτωση που «ένα χωράφι είχε υπέρ του δικαίωμα διόδου»,
το οποίο «προσδίδει κάποια αξία στο χωράφι», όπως
εξήγησε.
«Στη νέα Γενική Εκτίμηση λάβαμε υπόψη την αξία αυτή
που προσδίδεται στα χωράφια που έχουν υπέρ τους δικαίωμα διόδου και ως αποτέλεσμα γίνεται πιο σωστή η
αξία της Γενικής Εκτίμησης μας», υπογράμμισε.
Ο κ. Ηλία είπε ότι στην νέα Γενική Εκτίμηση περιλαμβάνονται και βελτιώσεις στα δεδομένα του Κτηματολογίου
που έγιναν μετά από στοιχεία που παρέδωσαν οι ίδιοι οι
πολίτες για ακίνητα τους.
Σε αυτό το σημείο, ο Διευθυντής του ΤΚΧ κάλεσε τους
ιδιοκτήτες των ακινήτων να επισκεφθούν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο «Πύλη Κτηματολογίου – Πλοήγησε σε
Χάρτες», «προκειμένου να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους και εάν θεωρούν πως αυτά είναι
λανθασμένα, τότε να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για
‘διόρθωση λάθους΄, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε
τέλους».
Τέλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ηλία είπε
στο ΚΥΠΕ ότι το χρονικό διάστημα των τριών ετών που
επιβάλλει η Νομοθεσία για την διενέργεια νέας Γενικής
Εκτίμησης «ίσως είναι μικρό στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις στις αξίες των ακι-

Γενική εκτίμηση – Αγοραία αξία
Επιπλέον, στην ανακοίνωση το ΤΚΧ αφού σημειώνει πως
η αξία Γενικής Εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με
την αγοραία αξία του, εξηγεί πως η αγοραία αξία είναι η
τιμή που προσφέρεται για ένα ακίνητο, σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή και σε συνθήκες μιας ελεύθερης, ανταγωνιστικής και δραστήριας αγοράς, με την προϋπόθεση
ότι οι συμβαλλόμενοι στην αγοραπωλησία είναι καλά
πληροφορημένοι για το ακίνητο, τα χαρακτηριστικά του
και τα δικαιώματα/περιορισμούς του και ταυτόχρονα
δρουν ελεύθερα, αβίαστα και με σύνεση.
Αντίθετα, προσθέτει, η Γενική Εκτίμηση είναι γενικευμένη και διεξάγεται μαζικά, χωρίς να αξιολογούνται σε λεπτομέρεια τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου,
αλλά ομάδες ακινήτων με παρόμοια φυσικά και νομικά
χαρακτηριστικά και «ως εκ τούτου, η αγοραία αξία μπορεί να διαφέρει από την αξία Γενικής Εκτίμησης».
Αίτηση «διόρθωση λάθους» ή ένσταση
Το ΤΚΧ καλεί τους ιδιοκτήτες να επισκεφθούν τον ηλεκτρονικό ιστότοπο «Πύλη Κτηματολογίου – Πλοήγησε
σε Χάρτες», προκειμένου να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους και εάν θεωρούν πως αυτά
είναι λανθασμένα, τότε να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για «διόρθωση λάθους», χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.
Αναφέρει πως εάν τα χαρακτηριστικά των ακινήτων είναι
ορθά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία των ιδιοκτητών ως προς το ύψος της Γενικής Εκτίμησης, τότε
έχουν τη δυνατότητα, μέχρι τις 31.12.2022, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση «ένσταση γενικής εκτίμησης»,
με τη βοήθεια ιδιώτη εκτιμητή εγγεγραμμένου στο ΕΤΕΚ,
οπότε θα κληθούν να καταβάλουν τα καθορισμένα τέλη
αίτησης.
Τα τέλη αυτά εξαρτώνται από την αξία του ακινήτου και
κυμαίνονται από €37,50 μέχρι €375 ως ακολούθως:
Αξία Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου (€)/ Τέλος(€)
€1 μέχρι 100.000/ €37,50
100.001 μέχρι 500.000/ €75
500.001 μέχρι 1.000.000/ €150
>1.000.000/ €375

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συνεχίζουν να… τσιμπούν οι τιμές κατοικιών και διαμερισμάτων
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ΝΟΔΙΚΉ πορεία διαγράφουν οι τιμές των οικιστικών ακινήτων,
καθότι σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου, οι τιμές των κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 (διαμερισμάτων και οικιών) σημείωσαν αύξηση, σε
τριμηνιαία βάση, σε όλες τις επαρχίες.
Οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών προέρχονται κατά κύριο λόγο από
την αγορά διαμερισμάτων και σε μικρότερο βαθμό από την αγορά οικιών.
Ειδικότερα, οι τιμές οικιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,5%, και σε
τριμηνιαία βάση 0,7%, ενώ οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά
6,8% σε ετήσια βάση και 1,7% σε τριμηνιαία βάση.
Οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης
σε ετήσια βάση σε όλες τις επαρχίες όπως παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα, αντανακλώντας την τάση των εγχώριων αγοραστών και επενδυτών
προς τα διαμερίσματα έναντι των οικιών. Οι τιμές των οικιών παρουσίασαν
μικρότερες αυξήσεις σε όλες τις περιοχές με εξαίρεση την επαρχία Λευκωσίας, η οποία παρουσίασε οριακή μείωση της τάξης του 0,2%.
Αναλυτικά, και σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών σε τριμηνιαία βάση, για το
πρώτο τρίμηνο του 2022 στη Λευκωσία καταγράφηκε αύξηση 0,5%, στη
Λεμεσό 1,1%, στη Λάρνακα 0,1%, στην Πάφο 3,1% και στην Αμμόχωστο
2,6%.
Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά
επαρχία, καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη
Λευκωσία οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,0%, στη Λεμεσό κατά 4,6%,
στη Λάρνακα κατά 1,6%, στην Πάφο κατά 5,7% και στην Αμμόχωστο 3,9%.
Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των οικιών κατέγραψαν οριακές μεταβολές στη

Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και αυξήσεις στην Πάφο και Αμμόχωστο.
Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία και Λεμεσό αυξήθηκαν κατά 0,1% και 0,6%,
αντίστοιχα, ενώ μειώθηκαν κατά 0,2% στην Λάρνακα. Στην Πάφο και στην
Αμμόχωστο, σημειώθηκαν αυξήσεις της τάξεως του 3,3% και 2,1%, αντίστοιχα.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες,
πλην της Λευκωσίας στην οποία μειώθηκαν κατά 0,2%. Οι τιμές οικιών στη
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο αυξήθηκαν κατά 2,1%, 1,3%, 4%
και 2,4%, αντίστοιχα.
Οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση σε
όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 1,3%, στη

Λεμεσό 1,4%, στη Λάρνακα 0,8%, στην Πάφο 2,7% και στην Αμμόχωστο
3,9%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες.
Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,4%, στη Λεμεσό
6,9%, στη Λάρνακα 2,4%, στην Πάφο 10,2% και στην Αμμόχωστο κατά
8,3%. Οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές διαμερισμάτων που καταγράφονται στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου μπορούν να αποδοθούν στην
ετεροχρονισμένη ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων στις εν λόγω επαρχίες
σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι τιμές των διαμερισμάτων
στις υπόλοιπες επαρχίες κατέγραφαν ακόμα και αυξήσεις σε ετήσια βάση,
ενώ στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου σημειώνονταν παρατεταμένες
μειώσεις, καθώς, λόγω της μεγάλης τους εξάρτησης στον τουρισμό, είχαν
υποστεί δυσανάλογο πλήγμα.
Παράλληλα, στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που εξασφάλισαν άδεια οικοδομής, οι οποίες συνιστούν
σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα, παρέμειναν κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα μετά το 2013 σε σύγκριση
με τις υπόλοιπες επαρχίες. Η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα σε
συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί ελλείψεις στην αγορά
κατοικίας, που με τη σειρά τους δημιουργούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.
Η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να στηρίζει τη συνεχιζόμενη αύξηση στις
τιμές κατοικιών. Παράλληλα, η διαφαινόμενη άνοδος της ζήτησης από ξένους επενδυτές και το αυξανόμενο οικοδομικό κόστος εξελίσσονται επίσης
σε ρυθμιστικούς παράγοντες.
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ΕΓΆΛΕΣ βαλίτσες και
γεμάτα σακ βουαγιάζ
κάνουν τους τελευταίους μήνες όλο και συχνότερα δρομολόγια στο κέντρο της
Αθήνας. Η πόλη ξαναβρίσκει τους
τουριστικούς της ρυθμούς και οι επισκέπτες κατακλύζουν τις γειτονιές
στην Πλάκα, στο Κουκάκι, στο Μετς,
στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ξαναζούν ημέρες
δόξας μετά το διάλειμμα της πανδημίας και οι κάτοικοι γίνονται μάρτυρες
μιας πρωτοφανούς μεταμόρφωσης.
Οι πολυκατοικίες αλλάζουν χαρακτήρα, δίπλα στα μαγαζιά γειτονιάς ξεφυτρώνουν τουριστικά είδη και οι μόνιμοι κάτοικοι βλέπουν να ξεδιπλώνεται
μπροστά τους ένα ζωηρό σκηνικό, οι
ίδιοι όμως δεν είναι πια πρωταγωνιστές.
«Οταν άρχισε η ιστορία ήταν σοκ.
Ημασταν μια οικογενειακή πολυκατοικία, ξέραμε ο ένας τον άλλον. Αυτό
τελείωσε. Σήμερα είμαστε λίγοι μόνιμοι κάτοικοι, οι περισσότεροι είναι
τουρίστες» λέει η κυρία Αννα Μαλλίρη, διαχειρίστρια πολυκατοικίας
στο ιστορικό κέντρο, όπου από τα
29 διαμερίσματα τα 10 ενοικιάζονται
σε τουρίστες, ενώ 4 είναι κενά. «Δεν
ξέρουμε ποιος έχει το κλειδί της εξώπορτας. Το μόνο που μπορέσαμε να
κάνουμε ήταν να βάλουμε μια κάμερα που καταγράφει ποιος μπαίνει και
ποιος βγαίνει, ώστε αν συμβεί κάτι να
έχουμε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο»
εξηγεί εντοπίζοντας μεγάλη επιβάρυνση και φθορές στο ασανσέρ λόγω
μεγαλύτερης χρήσης και αποσκευών.
Κόσμος πάει κι έρχεται
Στις αρχές Μαΐου στον κεντρικό τομέα
του Δήμου Αθηναίων εντοπίσθηκαν
7.537 ενεργές ενοικιάσεις καταλυμάτων τύπου Airbnb. Συνολικά εφέτος
αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε άλλη
χρονιά. Οταν ο μέσος όρος διαμονής
σε ένα διαμέρισμα είναι 2-3 ημέρες,
σε μία σεζόν 180-200 ημερών θα φιλοξενηθούν τουλάχιστον 80 διαφορετικοί ένοικοι. Σε μια πολυκατοικία με
5 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αντιστοιχούν 400 διαφορετικοί
επισκέπτες. Κάπως έτσι ο κ. Στέλιος
Σ., ένοικος και διαχειριστής πολυκατοικίας στο Κουκάκι, περνάει, για τέταρτη φορά μέσα σε ενάμιση χρόνο,
την πόρτα του κλειδαρά της περιοχής
κρατώντας μια αρμαθιά κλειδιών για να
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σκουπίδια στους διαδρόμους,
χτυπήματα στην πόρτα μες
στα μεσάνυχτα, μας
μιλά η κυρία Μαρία
Π., που ζει στην
περιοχή της Ακρόπολης. Το διαμέρισμά της βρίσκεται ακριβώς
απέναντι από το
ασανσέρ, με αποτέλεσμα πολλοί
τουρίστες, αντί να
ανάβουν το φως, να
χτυπούν το κουδούνι
οποιαδήποτε ώρα. Μέχρι
που κρέμασε και ταμπέλα: «this
is not a light button!».

Τα υπέρ και τα κατά
– Οι άγνωστοι στους
διαδρόμους, τα πάρτι, οι
ζημιές στους κοινόχρηστους
χώρους και το πρόσθετο
εισόδημα

Πώς είναι να ζεις
σε μια πολυκατοικία
με Airbnb
τα μοιράσει στους ιδιοκτήτες. Αυτή τη
φορά κάποιος από τους επισκέπτες
προσπαθούσε να ξεκλειδώσει την
εξώπορτα προς την αντίθετη φορά,
σπάζοντας τελικά την κλειδαριά.
Οπως επισημαίνει ο κ. Φραγκίσκος
Βακαλόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, «η πρωταρχική ανησυχία είναι
η ασφάλεια, ενώ τα περισσότερα παράπονα αφορούν τον θόρυβο, τη φασαρία, τα πάρτι, όχι τόσο τις φθορές.

Αυτό που χρειάζεται είναι μέτρο. Βλέπουμε, για παράδειγμα, πολλές πολυκατοικίες όπου οι κοινόχρηστοι χώροι
βελτιώνονται γιατί οι ιδιοκτήτες των
διαμερισμάτων τύπου Airbnb θέλουν
να είναι καθαροί και περιποιημένοι».
Οσον αφορά δε την επιβάρυνση των
κοινοχρήστων για την καθαριότητα ή
από επιπλέον φθορές, στη χώρα μας
δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη
ώστε να πληρώνουν κάτι παραπάνω ούτε καν όσοι διατηρούν επαγ-

γελματικούς χώρους, που δέχονται
πολλούς επισκέπτες, όπως γιατροί
και δικηγόροι. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να υπάρξει σχετική συμφωνία όλων των ιδιοκτητών, η οποία θα
αποτυπωθεί στον κανονισμό της πολυκατοικίας.
Οι εποχές ηρεμίας πέρασαν
Για ουρές αναμονής στο ασανσέρ σε
διάφορες ώρες της ημέρας, περιμένοντας να ξεφορτωθούν οι βαλίτσες,

Οι ευρωπαϊκές πόλεις
Σήμερα η τάση στην Ευρώπη είναι
αντίστροφη. Δημοφιλείς προορισμοί,
όπως η Βαρκελώνη, το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, αναζητούν τρόπους να ξαναβρούν την ψυχή τους.
Να επιστρέψουν στο κέντρο τους
νέα ζευγάρια, οικογένειες, παιδιά, που
«εξορίστηκαν» τις περασμένες δεκαετίες εξαιτίας του υπερτουρισμού, των
μεγάλων επενδύσεων, των υψηλότατων ενοικίων. Η Αθήνα βλέπει ήδη τα
σημάδια. Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί, ειδικά στο κέντρο έχουν αυξηθεί
20%-30% την τελευταία τετραετία,
ενώ στις περιοχές όπου ανθεί η βραχυχρόνια μίσθωση τα ραβασάκια του
ΕΝΦΙΑ έφτασαν αισθητά αυξημένα.
Η ισορροπημένη συνύπαρξη κατοίκων και τουριστών είναι το μεγάλο
στοίχημα ώστε να μην καταλήξει σύντομα μια πόλη χωρίς πολίτες.
Πρόσφατα ο δήμαρχος Αθηναίων, κ.
Κώστας Μπακογιάννης, χαρακτήρισε
τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ευλογία
και κατάρα μαζί, καθώς από τη μία
έχουν συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη, από την άλλη όμως υπάρχουν
γειτονιές που έχουν κορεσθεί. Πρότεινε να ληφθούν άμεσα μέτρα σε
επίπεδο δήμων, που θα συμβάλλουν
και στην αποκλιμάκωση των ενοικίων,
ώστε να μην εκδιώκονται οι κάτοικοι
από την πόλη, αφήνοντας ανοιχτό το
ενδεχόμενο του πλαφόν σε κάποιες
γειτονιές.

Έρχονται μεταβιβάσεις εξπρές
ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ με έναν γολγοθά ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων
βρίσκονται σήμερα οι φορολογούμενοι που προχωρούν στη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης,
«συνωστίζονται» σε συμβολαιογραφεία, εφορίες, υποθηκοφυλάκεια, κτηματολογικά γραφεία, πολεοδομίες για να εξασφαλίσουν τα
πολυπόθητα δικαιολογητικά και παραστατικά ώστε να μπορέσουν
να ολοκληρώσουν μια μεταβίβαση ακινήτου. Ούτε ένα, ούτε δύο,
αλλά έως και δεκαεπτά έγγραφα απαιτούνται, πολλά από τα οποία
μάλιστα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια. Το τραγελαφικό της
υπόθεσης είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι να εκδοθεί το ένα
παραστατικό έχει λήξει το άλλο και έτσι η περιπέτεια ξεκινάει από
την αρχή.
Οριστικό τέλος στο «χαρτοβασίλειο» και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων αναμένεται να δώσει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, ο οποίος σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών
και δωρεών στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ θα διευκολύνει
όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, στην οποία αναφέρεται ότι στόχος είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας για τη μεταβίβαση ακινήτων.
Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας

διαχείρισης του ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου, ο οποίος θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ασφαλέστερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων με πλήρως
ηλεκτρονικό τρόπο.Με τις αγοραπωλησίες ακινήτων και
τις γονικές παροχές να υπερβαίνουν τις 100.000 τον
χρόνο, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος εκτός από τις εξπρές μεταβιβάσεις ακινήτων θα απαλλάξει τους
υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, των ΟΤΑ, του ΤΕΕ, του
Κτηματολογίου, της Δασικής Υπηρεσίας, του
ΕΦΚΑ από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής
υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική
μεταβίβαση ακινήτων.
Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης
Ακινήτου θα ενεργοποιηθεί έως το τέλος του
2023 και θα συνοδεύεται με τις εξής δράσεις:
• Διασύνδεση του συστήματος e-Αδειες
με άλλα συστήματα (ΕΦΚΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Δασική Υπηρεσία και
ΔΕΣΦΑ).
• Κατάργηση της κοινοποίησης της επιφάνειας του
κτιρίου στον ΔΕΔΔΗΕ και ολοκλήρωση της ενοποίησης
του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους
δήμους.

• Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία πλαισίου ασφαλών
συναλλαγών σε κινητά περιουσιακά στοιχεία.
•
Λειτουργία της πλατφόρμας για την απόκτηση
άδειας κατασκευής.
• Λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
που θα παρέχει στους αγοραστές τη δυνατότητα εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη μεταβίβαση ακίνητης
περιουσίας στο Διαδίκτυο.
NEA ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. Η νέα πλατφόρμα
θα στηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και θα «τρέχει» στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr. Μέσω της
πλατφόρμας θα συλλέγονται ηλεκτρονικά
όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη
σύνταξη των συμβολαίων για τις μεταβιβάσεις
ακινήτων.
Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο. Όταν
τα έγγραφα και δικαιολογητικά «κλειδώσουν» στην πλατφόρμα, τότε υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση και η διαδικασία
ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική μετεγγραφή του ακινήτου στο
Κτηματολόγιο.

Τέλος στο
«χαρτοβασίλειο»
και την ταλαιπωρία των
φορολογούμενων θα
δώσει ο Ηλεκτρονικός
Φάκελος Ακινήτου
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«Κρεσέντο» επενδύσεων στην ελληνική
αγορά ακινήτων τα επόμενα τρία χρόνια

Σ

Ε ΈΝΑ επενδυτικό «κρεσέντο» εξαγοράς και ανάπτυξης νέων ακινήτων
αναμένεται να επιδοθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, έως
το 2025, ο κλάδος των εταιρειών επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ).
Υπολογίζεται ότι στην ελληνική αγορά ακινήτων
θα τοποθετηθούν κεφάλαια τουλάχιστον 1,6
δισ. ευρώ, σε πλειάδα κατηγοριών ακινήτων.
Ωστόσο, κοινή συνισταμένη της πλειονότητας
των επενδύσεων θα είναι σύγχρονα ακίνητα με
χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πράσινα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Σήμερα, ο
κλάδος των ΑΕΕΑΠ μετράει πλέον εννέα μέλη,
εκ των οποίων πέντε είναι εισηγμένες εταιρείες και τέσσερις ακόμη βρίσκονται στο κατώφλι
του Χ.Α. και αναμένεται να προβούν σε εισαγωγή των μετοχών τους εντός του προσεχούς
12μήνου.
Ορισμένες εξ αυτών μάλιστα δρομολογούν τη
δημόσια εγγραφή τους για την περίοδο του β’
εξαμήνου του 2022, όπως για παράδειγμα η
Noval Property του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ενώ η
Trade Estates του ομίλου Φουρλή εκτιμάται
πως θα έχει ολοκληρώσει τη σχετική προετοιμασία της κατά το α’ εξάμηνο του 2023.
Αντιθέτως, η Orilina Properties του ομίλου
Brevan Howard και του επενδυτή Τρύφωνα
Νάτση δεν πρόκειται να κινηθεί άμεσα για την
είσοδό της στο Χ.Α.

Άνω του
1,6 δισ. ευρώ
το αναπτυξιακό
πρόγραμμα των
ΑΕΕΑΠ

ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΕΑΠ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025

Κοινή συνισταμένη της πλειονότητας των
επενδύσεων θα είναι σύγχρονα ακίνητα με
χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Prodea
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως οι ΑΕΕΑΠ θα
πρωταγωνιστήσουν στο επενδυτικό τοπίο της
αγοράς ακινήτων τα επόμενα χρόνια. Το πλέον
φιλόδοξο πρόγραμμα έχει εκπονήσει η Prodea
Investments, ένεκα άλλωστε και του ενεργητικού των 2,5 δισ. ευρώ που ήδη διαθέτει. Η
μεγαλύτερη του κλάδου δρομολογεί νέες επενδύσεις της τάξεως των 600 εκατ. ευρώ μέχρι το
2025, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο σε πράσινα
κτήρια γραφείων και logistics. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Axia Ventures, το
62% των νέων επενδύσεων αφορά τη δημιουργία νέων πράσινων χώρων γραφείων, ενώ ένα
επιπλέον 25% τη δημιουργία νέων υποδομών
logistics, με τον στόχο της εταιρείας να είναι
να τριπλασιάσει το μερίδιο του συγκεκριμένου
τομέα (ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου της) τα
επόμενα χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το 2025 η εταιρεία σκοπεύει να διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο
logistics μεικτής αξίας 150 εκατ. ευρώ, από
70 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2021.
Αντίστοιχα, περίπου 9% των νέων επενδύσεων
θα αφορά τον τομέα των ξενοδοχείων και των
κατοικιών, ενώ 4% θα αφορά κτήρια μεικτής
χρήσης, συνδυάζοντας κυρίως εμπορικά καταστήματα και γραφειακούς χώρους.

Noval Property
Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, η
Noval Property του ομίλου Βιοχάλκο, έχει εκπονήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως
των 300 εκατ. ευρώ, που σχεδιάζει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη μεγέθυνση
του χαρτοφυλακίου των 430 εκατ. ευρώ που

διαθέτει σήμερα. Έμφαση θα δοθεί σε ανά-’
πτύξη ιδιόκτητων εκτάσεων και ακινήτων, όπως
το πρώην βιομηχανικό ακίνητο της Βιοχάλκο

στην οδό Πειραιώς (150 εκατ. ευρώ), αλλά και
το ακίνητο της πρώην Kodak στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι. Για το συγκεκριμένο ακίνη-

το, η εταιρεία έχει συμπράξει με την Brook Lane
Capital για την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος
πράσινων κτιρίων γραφείων, συνολικής δομημένης επιφάνειας 50.000 τ.μ.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα, εντός του τρέχοντος μηνός, σχεδιάζεται η εκκίνηση των εργασιών κατεδάφισης του υφιστάμενου κτίσματος
(πρώην Kodak), ενώ το επόμενο διάστημα θα
προχωρήσουν οι αδειοδοτικές διαδικασίες.
Το συγκρότημα αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί
κατά τους πρώτους μήνες του 2025. Πρόκειται
για μια επένδυση, η οποία αναμένεται ότι θα ξεπεράσει σε κόστος τα 77 εκατ. ευρώ (μαζί με το
κόστος αγοράς του οικοπέδου, που είχε ανέλθει σε 28,5 εκατ. ευρώ).

Ανάπτυξη εμπορικών κέντρων,
logistics και ξενοδοχείων
Η TRADE ESTATES του ομίλου Φουρλή επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εμπορικά ακίνητα και
δευτερευόντως σε logistics. Στο πλαίσιο αυτό, η
εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ
για την ανάπτυξη τριών νέων εμπορικών πάρκων,
εκ των οποίων δύο στην Αθήνα (Ελληνικό και Μεσόγεια) και ένα ακόμη στην Κρήτη, σε συνεργασία
με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Ten Brinke
Hellas. Το σημερινό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας
είναι αξίας της τάξεως των 271 εκατ. ευρώ, με την
εταιρεία να επιδιώκει τη μελλοντική αύξησή του σε
τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ εντός των επόμενων
δύο-τριών ετών.
Premia Properties
Αντίστοιχα, η Premia Properties, η οποία προσφάτου ολοκλήρωσε τον μετασχηματισμό της
σε ΑΕΕΑΠ, σχεδιάζει επενδύσεις της τάξεως των
300 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου αξίας της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ,
από 200 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα. Εξ αυτών,

η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει τουλάχιστον
120-150 εκατ. ευρώ στη διάρκεια των επόμενων
12 μηνών, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. σχολεία, κτήρια
φιλοξενία κλινικών/ νοσοκομείων), σε logistics
και σε εξυπηρετούμενες κατοικίες (serviced
apartments).
Trastor
Σε φάση αναδιαμόρφωσης της στρατηγικής της
βρίσκεται και η Trastor του ομίλου Πειραιώς μετά
την αποεπένδυση της Varde Partners. To 2021 η
εισηγμένη επένδυσε 40 εκατ. ευρώ, ενώ έχει σε
εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των
30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων ακινήτων
γραφείων και logistics.
Παράλληλα, η εταιρεία έχει πλειοδοτήσει για την
απόκτηση ενός κτιρίου γραφείων της τάξεως των
21-22 εκατ. ευρώ στη συμβολή των οδών Σώρου
και Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, που μισθώνεται από
την Bayer και τον όμιλο Φουρλή.

Briq Properties
Σημαντικό είναι και το επενδυτικό πλάνο της Briq
Properties του ομίλου Βιοχάλκο, που αναμένεται
να τοποθετήσει κεφάλαια της τάξεως των 200
εκατ. ευρώ έως το 2025, αξιοποιώντας τόσο τραπεζική μόχλευση όσο και άλλες μορφές άντλησης
ρευστότητας, όπως π.χ. αύξηση κεφαλαίου. Μέχρι το τέλος του 2022, η αξία του χαρτοφυλακίου
της εταιρείας θα προσεγγίσει τα 150 εκατ. ευρώ.
Έμφαση θα δοθεί στον τομέα των logistics και
των ξενοδοχείων.
Intercontinental
Ρευστότητα της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ έχει
εξασφαλίσει και η Intercontinental International της
οικογένειας Χαλικιά, σχεδιάζοντας νέες επενδύσεις κατά τη διάρκεια του προσεχούς 12μήνου.
Απώτερος στόχος της διοίκησης, έως τα μέσα
του 2024, είναι να αυξήσει την αξία του χαρτοφυλακίου της εισηγμένης από τα 115 εκατ. ευρώ
σήμερα, στα 200 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΑΔΑ
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Οι επενδύσεις σε γκαρσονιέρες
«τρεντάρουν» στην κτηματαγορά

O

24
Με ζηλευτές
αποδόσεις

Ι ΓΚΑΡΣΟΝΙΈΡΕΣ, τα μικρά στούντιο
και τα δυάρια για τους «μικρούς» και
τα αυτοτελή κτήρια με μικρότερα ή
μεγαλύτερα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments) για τους «μεγάλους»
είναι αυτή την περίοδο δύο από τις επενδυτικές
τάσεις που … τρεντάρουν στην αγορά ακινήτων.
Με ζηλευτές αποδόσεις και υψηλή αξία μεταπώλησης, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην
συμπρωτεύουσα, τα μικρά διαμερίσματα από 20
έως 60 τ.μ. είναι πλέον δυσεύρετα.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Λευτέρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών
– Αττικής, όσα μικρά διαμερίσματα κατασκευάζονται αυτή την εποχή έχουν ήδη πουληθεί από τα
σχέδια.
Βραχυχρόνια μίσθωση
Και ο λόγος είναι οι αποδόσεις που εξασφαλίζει ο
ιδιοκτήτης λόγω και της σημαντικής αύξησης των
ενοικίων. Με κόστος αγοράς περί τις 100-120
χιλ. ευρώ, η καθαρή απόδοση μπορεί να φθάσει
έως και 6%. Για παράδειγμα, το ενοίκιο μιας ανακαινισμένης γκαρσονιέρας στο Παγκράτι, σε πολυκατοικία 40 ετών, ξεπερνά τα 10 ευρώ ανά τ.μ.
μηνιαίως.
Η απόδοση για το ίδιο ακίνητο σε περίπτωση βραχυχρόνιας μίσθωσης ενισχύεται περαιτέρω και
μπορεί να φθάσει από 8% έως 12%, εάν εξασφαλίζονται τουλάχιστον 220 ημέρες πληρότητας σε
ετήσια βάση, δηλαδή περίπου 60%. Εκτιμάται
ότι εάν αφαιρεθούν οι φόροι, οι προμήθειες και οι
λοιπές δαπάνες από τη βραχυχρόνια μίσθωση, το
καθαρό κέρδος για τον ιδιοκτήτη είναι περίπου το
45% των συνολικών εσόδων.
Φοιτητικές κατοικίες
Από την άλλη, ο κλάδος των serviced apartments,
δηλαδή των πλήρως επιπλωμένων και εξοπλισμένων διαμερισμάτων, που παρέχουν μια σειρά από
υπηρεσίες εντός της τιμής ενοικίασης και μπορούν να διατεθούν τόσο για βραχυχρόνια όσο
και για μακροχρόνια χρήση, τουριστική ή μη, έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ξενοδοχειακών εταιρειών και ομίλων ακινήτων.
Για την Premia Properties τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα αποτελούν στρατηγική στόχευση και
ήδη έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδυτικές
κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Εκτός από το συγκρότημα των 58 πλήρως εξοπλισμένων διαμερισμάτων, επιφάνειας 3.600τ.μ.
στον Αγ. Διονύσιο του Πειραιά, το οποίο κατασκευάστηκε την Dimand και μισθώνεται από την
Teleperformance μέχρι το 2033 για να στεγάζει ερ-

γαζόμενους της, η ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση της εξαγοράς τριών ακινήτων φοιτητικών κατοικιών σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για 153 εξυπηρετούμενα διαμερίσματα
συνολικού εμβαδού 7.764 τ.μ. Το κτήριο των 8
ορόφων στη Θεσσαλονίκη ανήκει στην Εκκλησία
και μισθώνεται μακροχρόνια στην Premia.
Serviced apartments
Η Dimand στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου,
στον Πειραιά, πρόκειται να αναπτύξει ακόμη δύο
κτήρια στον τομέα των serviced apartments, με
την Premia να λέγεται ότι διατηρεί βλέψεις για την
απόκτησή τους.
Την ίδια ώρα, η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων
Hellenic Properties εξετάζει το ενδεχόμενο να μετατρέψει ακίνητο που κατέχει στη Λεωφόρο Συγ-

γρού, κοντά στο συγκρότημα γραφείων που αναπτύσσουν από κοινού η Dimand με την Prodea,
σε κτήριο serviced apartments λόγω της γειτνίασής του με το Πάντειο Πανεπιστήμιο αλλά και
με εγκαταστάσεις γραφείων. Να σημειωθεί ΄τοι
για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει εξασφαλιστεί
άδεια για χρήση γραφείων συνολικής δόμησης
10.000τ.μ.
Ταυτόχρονα, Radisson και Gnosis θα αναπτύξουν
μονάδα με 94 ενοικιαζόμενα μικρά εξυπηρετούμενα διαμερίσματα στην πλατεία Μητροπόλεως
στο κέντρο της Αθήνας.
Γραφειακοί χώροι
Επιπλέον η Noval Property ΑΕΕΑΠ έχει δρομολογήσει την ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου
στο Μετς, το οποίο σχεδιάζεται να μετατραπεί σε

συγκρότημα με διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και σύγχρονους γραφειακούς χώρους. Το
έργο αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του
2022 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024. Να
σημειωθεί ότι ένα από τα πρώτα κτήρια εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, το οποίο λειτουργεί τα
τελευταία χρόνια ο όμιλος Zeus International στην
οδό Αγ. Κωνσταντίνου, στην πλατεία Καραϊσκάκη, ανήκει στην Noval.
Υπενθυμίζεται πως οι ΑΕΕΑΠ δεν μπορούν να
επενδύσουν πάνω από το 25% του ενεργητικού
τους σε οικιστικά ακίνητα. Το τελευταίο διάστημα
βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για αλλαγές στο
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΑΕΕΑΠ, με το όριο
του 25% να είναι ένας από τους «περιορισμούς»
που ενδεχομένως να αλλάξουν.

Α
Ν
Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε

ΕΡ

Άλμα 8,6% στις τιμές των ακινήτων το πρώτο τρίμηνο

Την άνοδο των τιμών των ακινήτων τα δύο τελευταία έτη επιβεβαιώνουν τα στοιχεία διαφορετικών ερευνών ακινήτων που
αφορούν τόσο τα οικιστικά όσο και τα επαγγελματικά ακίνητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, καταγράφεται σημαντική αύξηση των τιμών
των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) στο σύνολο της
χώρας κατά 8.6% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περσινό. Από την άλλη, για το σύνολο του 2021
οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό
7.4% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 4,5% το 2020,
επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι η κτηματαγορά βρίσκεται σε

διαρκή ανοδική πορεία τόσο από πλευράς όγκου όσο και από
πλευράς τιμών.
Η αύξηση των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 10,3% για τα νέα διαμερίσματα, ηλικίας έως 5 ετών, και 7.4% για τα παλαιά, ηλικίας άνω
των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2021
ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7.9%, έναντι αύξησης 4.9% το 2020, ενώ ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 7%
το 2021, έναντι αύξησης 4.2% το 2020. Από την ανάλυση των
στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των

τιμών των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 9.7% στην Αθήνα, 8.3%
στη Θεσσαλονίκη, 8.2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6.4% στις
λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2021, η αύξηση
των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2020 ήταν 9.4%,
7.2%, 5.7% και 4,8% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Αξίζει, τέλος, να τονιστεί ότι για το σύνολο των αστικών περιοχών
της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά
9.2%, ενώ για το 2021 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο
7,8% (αναθεωρημένα στοιχεία).
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Ράλι τιμών στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ
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Α ΡΕΚΌΡ έχουν φτιαχτεί
για να καταρρίπτονται»,
δηλώνουν οι αναλυτές
της Morgan Stanley, καθώς ο δείκτης Case-Shiller που μετράει
τις τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ σημείωσε τον περασμένο μήνα ρεκόρ στο
+20%, για να το ξεπεράσει αυτόν τον
μήνα με +20,6%. Μπορεί το ράλι της
αγοράς να αρχίζει να θυμίζει τη φούσκα
της δεκαετίας του 2000, που προκάλεσε την παγκόσμια χρηματοοικονομική
κρίση, όταν έσκασε, όμως οι αναλυτές
του επενδυτικού οίκου βλέπουν σημαντικές διαφορές με τη σημερινή περίοδο.
Η Morgan Stanley, όπως αναφέρει το
money review, παραδέχεται ότι το ράλι
στις τιμές των ακινήτων, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων στα
στεγαστικά δάνεια (200 μονάδες βάσης
υψηλότερα σε ένα χρόνο στις ΗΠΑ),
σημαίνει ότι οι κατοικίες έχουν ακριβύνει τους τελευταίους δώδεκα μήνες
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
χρονιά στην Ιστορία. Ο οίκος αποδίδει
εν μέρει αυτή την εξέλιξη στο γεγονός
ότι οι κατοικίες που είναι διαθέσιμες για
πώληση κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Και παρότι οι
καταναλωτές δεν πιστεύουν ότι τώρα
είναι μια καλή στιγμή για να αγοράσει
κανείς σπίτι, τα ρεκόρ της αγοράς ση-

μαίνουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να
κοιτάζουν να τοποθετηθούν σε αυτήν,
σύμφωνα με τη Morgan Stanley.
Σε όσους ανησυχούν για μια επανάληψη των δραματικών γεγονότων της δεκαετίας του 2000, ο οίκος απαντάει ότι
σήμερα υπάρχουν βασικές διαφορές
σε σχέση με εκείνη την περίοδο:
– Το ράλι των ακινήτων πριν από την
παγκόσμια οικονομική κρίση πυροδοτήθηκε από τα χαλαρά στάνταρ δανεισμού των τραπεζών, τα οποία εκτόξευσαν τη ζήτηση σε μη διατηρήσιμα
επίπεδα και τελικά οδήγησαν σε ένα
τσουνάμι από defaults όταν οι δανειολήπτες με επισφαλή στεγαστικά δάνεια

δεν μπορούσαν να τα αναχρηματοδοτήσουν. Αυτή τη φορά τα στάνταρ του
δανεισμού έχουν παραμείνει αυστηρά,
ενώ η προσφορά ακινήτων βρίσκεται
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
– Σε σχέση με τη δεκαετία του 2000 τα
ακίνητα δεν έχουν ακριβύνει για όλους.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000
ένα μεγάλο μέρος των στεγαστικών
δανείων ήταν κυμαινόμενου επιτοκίου,
με αποτέλεσμα η αύξηση των επιτοκίων να πιέσει τόσο τους υποψήφιους
αγοραστές όσο και τους ιδιοκτήτες.
Αντιθέτως, σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των στεγαστικών δανείων είναι

σταθερού επιτοκίου με οικονομικά προσιτές μηνιαίες δόσεις που στηρίζονται
σε επιτόκια κατά 175 μονάδες βάσης
κατά μέσον όρο χαμηλότερα. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν μικρές
πρόσθετες πιέσεις γιατί έχουν «κλειδώσει» χαμηλότερα επιτόκια και την ίδια
στιγμή το γεγονός αυτό σημαίνει πως
έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να
βάλουν το σπίτι τους προς πώληση.
Πού πηγαίνει, λοιπόν, η αγορά ακινήτων; Η Morgan Stanley πιστεύει ότι οι
πωλήσεις θα μειωθούν, αλλά οι τιμές
θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Παρά
τη μείωση του όγκου των πωλήσεων,
η έλλειψη κατοικιών προς πώληση σε
συνδυασμό με τα ισχυρά στάνταρ δανεισμού αναμένεται να κρατήσουν τα
κόκκινα δάνεια και τις κατασχέσεις κατοικιών σε χαμηλά επίπεδα, και άρα να
προστατεύσουν τις τιμές.
Στην αμερικανική αγορά η Morgan
Stanley εκτιμά ότι η άνοδος των τιμών
των κατοικιών θα επιβραδυνθεί, αλλά
το 2022 θα κλείσει με αύξηση 10%, με
τις τιμές να αυξάνονται ακόμα 3% έως
το τέλος του 2023.
Αυτός ο συνδυασμός της περιορισμένης προσφοράς, του χαμηλού κινδύνου
κόκκινων δανείων και της στήριξης για
τις τιμές είναι μια τεράστια διαφορά σε
σχέση με τη δεκαετία του 2000, τονίζει
ο οίκος.

ΣΟΒΑΡΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

Άπιαστο όνειρο για τη μεσαία τάξη η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας
ΜΕ ΓΟΡΓΟΎΣ ρυθμούς συνεχίζεται στις ΗΠΑ, η εκτόξευση των τιμών στις κατοικίες αλλά και ο μικρός αριθμός διαθέσιμων οικιών, ως αποτέλεσμα των σοβαρών ελλείψεων που παρατηρούνται σε πρώτες ύλες εξαιτίας της πανδημίας.
Ως εκ τούτου, το όνειρο της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας φαίνεται πως στην
εποχή της πανδημίας μένει όνειρο για τη μεσαία τάξη στις ΗΠΑ, που βλέπει έτσι
κι αλλιώς το βιοτικό της επίπεδο να υποχωρεί.
Την ίδια στιγμή, πάντως, ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην Ευρώπη, όπου
οι τιμές των ακινήτων εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, με την Ισλανδία να
καταγράφει τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal επικαλείται νέα μελέτη της
εθνικής ένωσης μεσιτικών εταιρειών των ΗΠΑ (NAR), σύμφωνα με την οποία στα
τέλη του 2021 υπήρχε έλλειψη περίπου 411.000 κατοικιών για την κυρίως εισοδηματική κατηγορία Αμερικανών που ορίζονται ως μεσαία τάξη, δηλαδή για όσα
νοικοκυριά συγκεντρώνουν ετήσιο εισόδημα από 75.000 έως 100.000 δολάρια.
Η μελέτη της NAR διαπιστώνει μάλιστα πως το πρόβλημα είναι γενικότερο για
όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες αμερικανικών νοικοκυριών με εξαίρεση μόνο
τους πλούσιους.
Ρεπορτάζ της ιστοσελίδας BusinessInsider επικαλείται στοιχεία της βάσης δε-

δομένων Redfin, σύμφωνα με τα οποία τον Ιανουάριο η μέση τιμή κατοικίας στις
ΗΠΑ έφτασε τις 365.000 δολάρια καταγράφοντας ιστορικό υψηλό ρεκόρ.
Σε ό,τι αφορά τη Γηραιά Ηπειρο, σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg διαπιστώνει
πως το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι εξαιρετικά οξύ στην Ισλανδία, αλλά
σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η αιτία δεν είναι το υψηλό κόστος της
ενέργειας ούτε το έμφραγμα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά η «φούσκα» των
τιμών των κατοικιών. Η «μεγάλη έλλειψη» ακινήτων εξωθεί τις τιμές των κατοικιών
σε πολύ ταχύτερη άνοδο από εκείνη των μισθών, υπογραμμίζει ο Σνόρι Τζάκομπσον, ιδρυτής της συμβουλευτικής Jacobsson Capital, που προβλέπει πως «αν
συνεχιστεί αυτή η τάση θα δεχθεί πιέσεις η ισλανδική κορώνα και θα κινδυνεύσει
η οικονομική σταθερότητα στη χώρα». Οι μειώσεις των επιτοκίων που αποφάσισε
η Τράπεζα της Ισλανδίας εν τω μέσω της πανδημίας εκτόξευσαν τη ζήτηση και
οδήγησαν τις τιμές των κατοικιών στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ σε άνοδο 18%
μέσα στο περασμένο έτος. Είχε προηγηθεί σταθερή άνοδός τους όμως από τη
χρηματοπιστωτική κρίση και μετά. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 και
μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι τιμές των κατοικιών στη νησιωτική χώρα της
βόρειας Ευρώπης εκτοξεύθηκαν κατά 150%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη
αύξηση σε όλη την Ευρώπη.

Μέτρα για αντιμετώπιση της φούσκας παίρνει η Ελβετία
Προ του κινδύνου να σκάσει η φούσκα στα ακίνητα, η Ελβετία παίρνει μέτρα για αναχαίτηση των
τιμών και ζήτησε από τις τράπεζες να περιορίσουν τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων, ενώ
επίσης τις υποχρέωσε να διατηρούν πρόσθετα
κεφάλαια ως αποθέματα ασφαλείας έναντι των
κινδύνων που προκύπτουν από την έκρηξη των
τιμών στην αγορά ακινήτων. Οι τράπεζες θα
αναγκαστούν να κατέχουν ένα επιπλέον 2,5%
του σταθμισμένου ενεργητικού που συνδέονται
με εγχώρια στεγαστικά δάνεια κατοικιών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βέρνης. Οι κανόνες
ισχύουν από τις 30 Σεπτεμβρίου. Η άνοδος των
τιμών των κατοικιών είναι ένα σχεδόν παγκόσμιο
φαινόμενο, που συναρτάται κυρίως με τη χαλαρή
νομισματική πολιτική και την παροχή άφθονης και
φθηνής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες
στην αρχή για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους
και στη συνέχεια η πανδημία. Η ετήσια μελέτη UBS Global Real Estate Bubble Index 2021,

που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Επενδύσεων
(Chief Investment Office) της UBS Global Wealth
Management, επισημαίνει ότι, στη διάρκεια του
περασμένου έτους, ο κίνδυνος «φούσκας» αυξήθηκε κατά μέσον όρο, όπως αυξήθηκε και ο ενδεχόμενος βαθμός σοβαρότητας τυχόν διόρθωσης
των τιμών σε πολλές από τις πόλεις που παρακολουθεί ο δείκτης. Η Φρανκφούρτη, το Τορόντο
και το Χονγκ Κονγκ βρίσκονται στην κορυφή του
φετινού δείκτη UBS Global Real Estate Bubble
Index 2021, με τις τρεις πόλεις να δικαιολογούν
τις πιο τρανταχτές αξιολογήσεις για τον κίνδυνο
δημιουργίας «φούσκας» στις αγορές κατοικιών
υπό εξέταση, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη
που πραγματοποι¬εί η Διεύθυνση Επενδύσεων
(Chief Investment Office) της UBS Global Wealth
Management. Ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλός για
το Μόναχο και τη Ζυρίχη, ενώ το Βανκούβερ και
η Στοκχόλμη έχουν αμφότερες επανελθεί στη
ζώνη κινδύνου «φούσκας». Το Άμστερνταμ και το

Παρίσι ολοκληρώνουν τη λίστα των πόλεων που
διατρέχουν τον κίνδυνο αυτό. Όλες οι πόλεις των
ΗΠΑ που αξιολογήθηκαν -Μαϊάμι (που αντικαθιστά το Σικάγο στον φετινό δείκτη), Λος Αντζελες,
Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη και Νέα Υόρκη - βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη. Η στεγαστική
αγορά παρουσιάζει επίσης υψηλές ανισορροπίες
στο Τόκιο, στο Σίδνεί, στη Γενεύη, στο Λονδίνο,
στη Μόσχα, στο Τελ Αβίβ και στη Σιγκαπούρη.
Ωστόσο, οι επιπτώσεις της «φούσκας» ακινήτων
είναι περισσότερο ορατές απ’ οπουδήποτε αλλού ήδη στην Κίνα. Χιλιάδες διαμερίσματα είναι
άδεια και μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι καταρρέουν εξαιτίας της αδυναμίας να αποπληρώσουν
τα χρέη τους. Ο κίνδυνος να μεταφερθεί ο «ιός
της Κίνας» και σε άλλες περιοχές του πλανήτη,
καθώς οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες αργά
(όπως η ΕΚΤ) ή γρήγορα (όπως η Fed) θα υιοθετούν μια πιο συσταλτική νομισματική πολιτική,
ωθεί τις εποπτικές αρχές να λάβουν μέτρα.
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Η γιγάντωση
και η κρίση του
κατασκευαστικού
κλάδου
Η κρίση γύρω από την Evergrande με όλους
τους κραδασμούς που προκάλεσε αποτελεί αναμφίβολα επανάληψη ενός γνώριμου
μοτίβου στην Κίνα: Το Πεκίνο προσπαθεί να
αντιμετωπίσει μία από τις παθογένειες της
κινεζικής οικονομίας, για την ακρίβεια προσπαθεί να επανορθώσει σφάλματα και ακρότητες του μακρόπνοου σχεδιασμού του για
την ανάπτυξη, αλλά οδηγεί σε μεγαλύτερα
προβλήματα, πτωχεύσεις, επιβράδυνση και
κινδύνους. Και τελικά τις περισσότερες φορές αναγκάζεται σε αναδίπλωση.
Αν επαναληφθεί το σενάριο μέχρι τέλους,
ίσως η κινεζική ηγεσία αναγκαστεί να στηρίξει
τον κινεζικό κατασκευαστικό κολοσσό, για να
αποφύγει τα χειρότερα.
Εν προκειμένω, λίγους μήνες προτού βρεθεί
η Evergrande σε περιδίνηση και αναγκαστεί
προ ολίγων εβδομάδων να προειδοποιήσει για
τον κίνδυνο πτώχευσής της, είχε προηγηθεί
νέα προσπάθεια του Πεκίνου να τιθασεύσει
τον ανεξέλεγκτο δανεισμό ειδικότερα του κατασκευαστικού κλάδου. Το περασμένο έτος,
έθεσε τρεις κόκκινες γραμμές, όταν όρισε
πως οι κατασκευαστικές πρέπει να διατηρούν
τα επίπεδα του χρέους τους σε συγκεκριμένα
όρια, ώστε οι υποχρεώσεις τους να είναι κάτω
του 70% της αξίας των περιουσιακών τους
στοιχείων, το χρέος τους να είναι κάτω από
το 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου και
να διαθέτουν ρευστότητα που να ανέρχεται
τουλάχιστον στο 100% του βραχυπρόθεσμου
χρέους τους. Αναπόφευκτο συνεπακόλουθο
των νέων περιορισμών η έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι κινεζικές κατασκευαστικές, μολονότι υπήρξαν οι αγαπημένες ανάμεσα στην πελατεία των τραπεζών,
καθώς ήδη αντιπροσωπεύουν το 40% του
δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.
Και αν δεν αποφευχθεί τελικά η πτώχευση και
διάσπαση της Evergrande, όπως όλα έδειχναν
μέχρι τη στιγμή που συντασσόταν το παρόν,
πολλές από αυτές ενδέχεται να έχουν παρόμοια τύχη.
Η γιγάντωση του κατασκευαστικού τομέα είχε
ως αποτέλεσμα την υπερπροσφορά κατοικιών, με τα 65 εκατ. κενά σπίτια που υπάρχουν
σήμερα στην Κίνα και ολόκληρες συνοικίες να
χαρακτηρίζονται πλέον «πόλεις φαντάσματα». Ανάμεσα σε αυτές τις κενές κατοικίες
συγκαταλέγονται και ορισμένα συγκροτήματα
πολυκατοικιών που ανατινάχθηκαν τον περασμένο μήνα με ελεγχόμενες εκρήξεις, αφού
παρέμεναν ημιτελή από το 2013 οπότε κατέρρευσε η κατασκευαστική τους.
Την περασμένη Δευτέρα, όταν υποχωρούσαν τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο υπό
τον φόβο μιας ενδεχόμενης πτώχευσης της
Evergrande, ο προβληματισμός οικονομολόγων, αναλυτών και διεθνών ΜΜΕ επικεντρώθηκε στο κατά πόσον η κατάρρευση ενός
κινεζικού κολοσσού απειλεί να μεταδοθεί όχι
μόνο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της
Κίνας αλλά και στο παγκόσμιο. Σύντομα επικράτησε η άποψη πως δύσκολα θα μπορούσε να απειληθεί η παγκόσμια οικονομία από
την κατάρρευση μιας κινεζικής κατασκευαστικής, αφού η Everegrande έχει στην κατοχή
της ακίνητα και όχι επενδυτικά παράγωγα και,
επομένως, δεν μπορεί να μολύνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Armeftis Partners:
Παραδίδει πέντε νέα
έργα ξεχωριστής
αρχιτεκτονικής
στη Λεμεσό
Πέντε νέα έργα ξεχωριστής αρχιτεκτονικής του γραφείου Armeftis
Partners έχουν ολοκληρωθεί και παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους.
Τα κτήρια, τα οποία βρίσκονται στη
Λεμεσό, χαρακτηρίζονται από υψηλή
αισθητική και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διατηρώντας τη λειτουργικότητα
στο επίκεντρο του σχεδιασμού τους.
Τα τρία πρώτα έργα αφορούν σύγχρονους γραφειακούς χώρους, με
σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη τον
περιβάλλοντα αστικό ιστό, φροντίζοντας παράλληλα την ανάδειξη ξεχωριστών πτυχών τους. Συγκεκριμένα,
το κτήριο “MGO Offices”, ξεχωρίζει
για τη δυναμική του προσέγγιση, με
κίνηση και παιχνίδισμα στην πρόσοψη
που εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί
από τους κάτοικους της πόλης. Παράλληλα, το “Tryfonos Offices”, κτήριο γραφειακών εγκαταστάσεων πέντε ορόφων που βρίσκεται στην οδό
Σπύρου Κυπριανού, μέσω του δυναμικού του σχήματος στην πρόσοψη,
δημιουργεί εντύπωση στον περαστικό - οδηγό. Τέλος, το κτήριο “Semeli”,
το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των
δικαστηρίων, ξεχωρίζει για τη συνθετική του αρχή, που ακολουθεί το σχήμα του οικοπέδου. Σε πολλά σημεία
του, έχει επιλεγεί η χρήση εμφανούς
σκυροδέματος, ενώ ξεχωρίζουν τα
panels που είναι τοποθετημένα υπό
γωνία και λειτουργούν ως μεταβατικό
στοιχείο μεταξύ του εσωτερικού του
κτηρίου και του δημόσιου δρόμου,
προστατεύοντας παράλληλα τον
εσωτερικό χώρο από τον δυτικό ήλιο.
Τα άλλα δύο οικιστικά έργα, σχεδιάστηκαν με γνώμονα την άνεση
και ποιοτική διαβίωση των ενοίκων
τους. Ειδικότερα, το έργο “Highpoint
Residences” αποτελεί συνδυασμό
δύο πολυκατοικιών οι οποίες λειτουργούν ξεχωριστά. Τα κτήρια είναι
προσανατολισμένα προς την ακτογραμμή της Λεμεσού, με θέα στη
θάλασσα και το κέντρο της πόλης.
Το έργο “Arsinois”, αποτελεί κτήριο
διαμερισμάτων, με δύο οροφοδιαμερίσματα και ένα διαμέρισμα δύο ορόφων με roof garden. Οι όψεις από κάθετους κήπους προσφέρουν στους
ιδιοκτήτες ιδιωτικότητα, ενισχύοντας
παράλληλα την πράσινη πτυχή στην
ευρύτερη εικόνα της πόλης.
Σε δηλώσεις του, ο ιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου, Γιάννης Αρμεύτης, σημείωσε: «Η ολοκλήρωση των
τεσσάρων αυτών έργων μας γεμίζει
με ικανοποίηση, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς και
της τοπικής κοινωνίας στην Armeftis
Partners. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμών
κάθε έργου και η έμφαση στη λεπτομέρεια, επιβεβαιώνουν τη στροφή
που συντελείται προς κτήρια που
έχουν στο επίκεντρο τις ανάγκες των
ενοίκων για ποιοτική και ευχάριστη
χρήση, τόσο για επαγγελματικούς,
όσο και οικιστικούς σκοπούς. Θα ήθελα μάλιστα να επισημάνω τη σημασία
που πλέον οι ίδιοι οι πελάτες προσδίδουν στον σχεδιασμό των κτηρίων,
προκειμένου τα έργα τους να αποτελούν τοπόσημο της περιοχής που
οικοδομούνται».
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Οξυγόνο ο πολιτισμός
και οι νέοι μας!

η ΟΠΑΠ Κύπρου και το Ίδρυμα «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» ανακοίνωσαν
την ανανέωση της συνεργασίας τους. Συνεργασία η οποία από το 2020 καθιστά
την ΟΠΑΠ Κύπρου μεγάλο χορηγό τόσο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου,
όσο και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.
Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας έγινε την Πέμπτη, 12 Μάϊου 2022 στο Θέατρο Παλλάς στη διάρκεια της γενικής δοκιμής της παράστασης στην οποία η
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή
και Μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, Γιώργου Κουντούρη,
δίνει βήμα στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας δύο νεαρούς σολίστ: την χαρισματική
14χρονη βιολίστρια Έλα Καλλίδη και τον εκπληκτικό 16χρονο πιανίστα Παναγιώτη Δρακόπουλο.

ΜΑΡΊΝΑ ΑΓΊΑΣ ΝΆΠΑΣ

Με την Beach Villa 6 ξεκίνησε
η παράδοση των πολυτελών επαύλεων
Η ΜΑΡΊΝΑ ΑΓΊΑΣ ΝΆΠΑΣ, το εμβληματικό και βραβευμένο έργο μικτής
ανάπτυξης, έχει ξεκινήσει και επίσημα
την παράδοση των πολυτελών επαύλεων, με την Beach Villa 6 να έχει ήδη
παραδοθεί στην ιδιοκτήτριά της. Το
σημαντικό αυτό ορόσημο σηματοδοτεί
τη σταδιακή ολοκλήρωση και παράδοση των επαύλεων, αποδεικνύοντας για
ακόμη μια φορά την αξιοπιστία και την
άρτια τεχνογνωσία που διαθέτει η Μαρίνα Αγίας Νάπας.
Αποτελώντας μέρος των συνολικά 11
πλήρως ανεξάρτητων παραθαλάσσιων
επαύλεων, η εντυπωσιακή Beach Villa
6, η οποία βρίσκεται στη δυτική πλευρά της ανάπτυξης, διαθέτει ενιαίο ευρύχωρο καθιστικό, τέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, βεράντες και roof
terrace με θέα στο απέραντο γαλάζιο
και την βραβευμένη με μπλε σημαία
παραλία της Αγία Θέκλας. Μέσω του
σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής της
έπαυλης αποτυπώνεται το concept
του beachfront living συνδυάζοντας τη
σύγχρονη πολυτέλεια και τα εκλεπτυσμένα υλικά με το φυσικό περιβάλλον
της μαγευτικής παραλίας σε σχήμα ημισελήνου. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν απαλοί τόνοι και φυσικά
υλικά που ισορροπούν τον σύγχρονο
σχεδιασμό με το ζεστό περιβάλλον.

Οι εξωτερικοί χώροι της Beach Villa 6
έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν
στους ενοίκους ένα πραγματικά ιδιωτικό και μοντέρνο περιβάλλον, με καταπράσινους κήπους και πισίνα. Επιπρόσθετα, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
της έπαυλης ανεβάζουν το επίπεδο
της διαβίωσης αφού οι ένοικοι έχουν
τον πλήρη εξ’ αποστάσεως έλεγχο
της έπαυλης μέσω ειδικής εφαρμογής
για φορητές συσκευές. Παράλληλα,
με την παράδοση της εκάστοτε οικίας ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει ένα
Resident’s Kit το οποίο περιλαμβάνει
τα απαραίτητα έγγραφα σε ψηφιακή
μορφή, κλειδιά, χειριστήρια και ένα
Ipad.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας

Αγίας Νάπας, κ. Σταύρος Καραμοντάνης, σχολίασε σχετικά: «Η έναρξη
των παραδόσεων των παραθαλάσσιων
επαύλεων αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σταθερής και δυναμικής πορείας της Μαρίνας Αγίας Νάπας και της
εμπιστοσύνης που δείχνουν οι επενδυτές ακινήτων στο έργο μας. Οι κατασκευαστικές εργασίες προχώρησαν
βάσει του αναθεωρημένου πλάνου,
τηρώντας παράλληλα τις υψηλές προδιαγραφές και τα πρότυπα που είχαμε
θέσει. Οι επαύλεις αποτυπώνουν πλήρως την έννοια της παραθαλάσσιας
διαβίωσης, προσφέροντας στους ενοίκους μια πληθώρα επιλογών και υπηρεσιών σε κοντινή απόσταση.»
Το εμβληματικό έργο της Μαρίνας Αγί-

ας Νάπας περιλαβάνει συνολικά 35 πολυτελείς επαύλεις: 12 επαύλεις 3, 4 και
5 υπνοδωματίων στο τεχνητό ιδιωτικό
νησί μέσα στη λιμενολεκάνη της Μαρίνας, και 23 επαύλεις στη δυτική χερσόνησο της Μαρίνας. Να σημειωθεί ότι
24 από αυτές έχουν προσανατολισμό
εντός της μαρίνας - εκ των οποίων οι
18 διαθέτουν ιδιωτικές θέσεις ελλιμενισμού - και 11 με απευθείας πρόσβαση
στην τεχνητή παραλία.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Μαρίνα Αγίας Νάπας αναδείχθηκε ως
η καλύτερη μικτού τύπου ανάπτυξη
(Mixed-Use Development) στην Κύπρο,
αποσπώντας βραβείο 5 αστέρων στα
διεθνούς φήμης βραβεία International
Property Awards – European Property
Awards 2021 -2022, ενώ παράλληλα
απέσπασε διάκριση στην κατηγορία
Residential High-Rise Development.
Τα βραβεία αναγνωρίζουν το εξαιρετικά υψηλού επιπέδου κατασκευαστικό
έργο που αναμένεται να αναδείξει το
τουριστικό προφίλ της Κύπρου στο
εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://
marinaayianapa.com/ ή επικοινωνήστε
με το τμήμα πωλήσεων στο τηλέφωνο
23 300 550 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@marinaayianapa.com.

Η κατασκευή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
στο Limassol Blu Marine μέρα και νύχτα!
ΤΟ ΒΡΆΔΥ της 27ης Μαΐου 2022 σηματοδότησε μια στιγμή
ορόσημο για τη Limassol Blu Marine, καθώς ολοκληρώθηκε
το πρώτο μεγάλο στάδιο κατασκευής του Οικιστικού Πύργου
(Φάση Α) και η κατασκευή του Πύργου συνεχίζεται δυναμικά.
150 τόνοι χάλυβα, 1,500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος υψηλών επιδόσεων και 14 ώρες χύτευσης χρησιμοποιήθηκαν από
το προσωπικό κατασκευής 40 ανδρών που εργάζεται μέρα
και νύχτα στη «Νέα Ριβιέρα της Ευρώπης».
Τα ορόσημα κατασκευής που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, περιλαμβάνουν τη βαθιά θεμελίωση που αποτελείται
από 69 πασσάλους μήκους 20-25 μέτρων, το ενιαίο πέδιλο
του πύργου Ποσειδώνα ύψους 3 μέτρων, το ενιαίο πέδιλο των
νότιων υπόγειων χώρων στάθμευσης καθώς και το σκελετό
(structure) του πύργου Ποσειδώνα μέχρι τον 3ο από τους 35
ορόφους. Η κατασκευή του Limassol Blu Marine του Ομίλου Leptos, θα συμβάλει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τόσο στον
τομέα των κατασκευών όσο και στον τομέα των υπηρεσιών.
To Limassol Blu Marine έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον

από ξένους επενδυτές και μεγάλο αριθμό αγοραστών πολυτελών διαμερισμάτων καθώς στοχεύει να αναδείξει την περιοχή ως προνομιακή τοποθεσία για νέες κυπριακές και ξένες
εταιρείες που ασχολούνται με την καινοτομία, την τεχνολογία,
τη χρηματοδότηση κλπ. Η Λεμεσός μετατρέπεται ταχύτατα
σε έναν ακμάζοντα κεντρικό κόμβο με πληθώρα υπηρεσιών
και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο κατώφλι του. Στόχος
του Ομίλου Λεπτού είναι να αυξήσει την παρουσία του στη
Λεμεσό τα επόμενα χρόνια. Το Limassol Blu Marine θα αποτελέσει μοναδικό προορισμό για κάθε ανάγκη και θα αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένα γραφεία, πολυτελείς κατοικίες,
εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, καθώς και απρόσκοπτη
θέα στη θάλασσα. Πέραν αυτού, βρίσκεται μπροστά από την
Ακταία Οδό, μια περιοχή που περιλαμβάνει τη Μαρίνα Λεμεσού, το My Mall, το Dubai World Cruise Terminal, ένα διεθνές
γήπεδο γκολφ και την κατασκευή του μεγαλύτερου ολοκληρωμένου θέρετρου καζίνο στην Ευρώπη.
Στη φωτογραφία δεξιά: Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή
στο «Limassol Blu Marine» του Leptos Group
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πωλήσεις l ενοικιάσεις l αγορές l σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

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

28

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
ΚΥΠΡΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €6,000 Έγκωμη
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#20780
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ. Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#18123
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€3,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21895
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#24949
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30394
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι
€2,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33334
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34555
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,700
Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38301
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,000 Στρόβολος
ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#25868
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000
Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21951
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900
Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27298
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €8,000
Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35986
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,300
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19305
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπί-

τι €2,000 Έγκωμη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37611
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,900 Τσέρι
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17247
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29005

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,500 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29063
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700
Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31440
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €4,000 Γέρι ιδιωτική
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35957

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,500 Λακατάμεια
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16806

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι €4,000 Λευκωσία 21
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41153

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή
Κάτω Αμίαντος, 2 υπν., 90τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο,1 σαλόνι, 1 κουζίνα, τζάκι, wc, €160,000,
Code:1241373. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία πέτρινη στη περιοχή Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145 τ/μ
κ/χ, 145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρικές συσκευές, ανακαινισμένη, τζάκι, c/h, 3 wc
,2 μπάνια, τίτλος, €240.000 . Code:970236.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πελένδρι, 2 υπν. 80τ/μ κ/χ, 902τ/μ γη, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο, εντοιχισμένα, ηλ.συσκευές,
€120,000,Code:851151.25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Κ.
Πλάτρες ανεξάρτητη, 2 υπν.,100τ/μ κ/χ, 81
τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ.συσκευές,
βεράντα, 2 wc, €145,000, Code:1182597.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

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

525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Επιπλωμένη 3υπν., στη
περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, a/c,
ηλεκτρικές συσκευές,2 βεράντες, €2000.
Code: 1318334. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estates Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή
Αγία Φύλα, 3υπν., 1 επίπεδα, σαλόνι, κουζίνα,
1 wc, full a/c, 1 μπάνιο, καλυμμένα παρκινγκ,
αποθήκη. €1,700. Code:1312911, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (πολυτελές) στην περιοχή Εκάλη, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ενιαία, 2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συσκευές, 2 parking, κήπος, βεράντα, full a/c,
€2000. Code: 1312166, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, 3υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, αποθήκη, 2 επίπεδα, 2 wc, μπάνιο, ηλεκτρικές
συσκευές, €1050 Code:1289346. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία, στη περιοχή Τριμίκλινη,
3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές,
αποθήκη, 3 wc, a/c,c/h, πάρκινγκ, €1000.
Code:1306255, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (ανώγειος) στη περιοχή Κάτω Πολεμίδια, 3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι, πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη,
3wc, 1 μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1600.
Code:1308233, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κουζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές
συσκευές, €1,300. Code:980893, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200 Μονή κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39886
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40128
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800
Παρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19708
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26437
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

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

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

www.vilanosproperties.com.cy

www.vilanosproperties.com.cy

ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26438
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό
Λεμεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38689
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500
Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35510
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17567
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18627
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27955
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κέντρο
Πόλης, 3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι,
πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη, 3wc, 1 μπάνιο,
,ηλεκτρικές συσκευές, €3500. Code:8797
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κουζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές
συσκευές, €1,300. Code:980893, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ανεξάρτητη στη περιοχή Εκάλη, 4υπν., ηλεκτρικές συσκευές, 2
μπάνια,3 wc, 2 σαλόνια, αποθήκη, €1,500.
CODE: 978316, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Νεάπολη,
4υπν., διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα ανεξάρτητη, παρκινγκ, a/c, 3wc, 2 μπάνια, αποθήκη,
τζάκι, ηλεκτρικές συσκευές, €1,600. CODE:
883266, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €700 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#292
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €2,000 Μέσα
Γειτονιά a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#31353
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850
Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#15244
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#26438
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Λεμεσός Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#36921
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €4,000 Λεμεσός
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31644
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €10,000 Άγιος Τύχωνας ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#34765
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
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€5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#17567
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €6,000 Λεμεσός
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31615
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €6,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#35208
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#18627
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €15,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#36896
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#27955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΠΑΦΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες, πλήρως επιπλωμένο στον
Άγιο Ανδρέα. Ενοίκιο €700. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

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

22452040 www.21finder.com Ν#40114
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλαντζιά 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35868
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €950 Στρόβολος
7 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37835

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €900 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31261

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €900 Στρόβολος
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ. Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#17894

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος
3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17135

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλαντζιά 3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#17465

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα
€550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18044

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €800 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39395
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €800 Λευκωσία 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38664
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €620 Στρόβολος 1
όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39466

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €2,000 Παλλουριώτισσα 6 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40681
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €900 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41066
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €670 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40115
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €700 0 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40437
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Άγιος Δομέτιος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40442
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Έγκωμη
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41098
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €850 Στρόβολος
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41242
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €680 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής
Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολλώνια». Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος
κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ., (που
λειτουργούσε παλαιότερα σαν νυχτερινό
κέντρο διασκέδασης). Ιδεώδης χώρος
για Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο
(κλινικό), φροντιστήριο, κομμωτήριο, και
άλλα. Τουαλέτες ανδρών και γυναικών,
και άλλοι βοηθητικοί χώροι, parkings.
Ενοίκιο: €1,750 μηνιαίως. Πληροφορίες/
λεπτομέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”,
Τηλ:25 342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94,
email: kolatsisestates@gmail.com.
In the heart of Limassol Tourist area, close
to “Apollonia Hotel”. Fully air-conditioned
big basement of 319 sq.m. Ideal space
for beauty salon, institute, laboratory
(clinical), etc. Ladies and Gents toilets,
parkings, and many other useful facilities.
Rent: €1,750 p.m. “Kolatsis Estates
Agency”, Tel: 25 342466, Reg.No:310,
email: kolatsisestates@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Τσιρείου 2υπν, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc,
1 μπάνιο, a/c, €1200 . Code:1292165,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Νεάπολη 2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, αποθήκη, wc, μπάνιο, a/c, παρκινγκ,
ηλεκτρικές συσκευές, €2000. Code:1307085,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Γερμασόγεια, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
1μπάνια, 1 wc, ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη, a/c, €1,200. Code:879750, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Κάτω
Πολεμίδια,2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, κοινό πάρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές,
a/c, €1000. Code:1281926, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην Αγία Ζώνη,
3υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρκινγκ,
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1500.
Code:1317168, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,300
Πολεμίδια Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €1,200 Γερμασόγεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ. διαμ. €1,000 Μουτταγιάκα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41074
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35429
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35430
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €2,000 Λεμεσός
ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35424
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα
€6,500 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35420
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Λεμεσός 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39887
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40015
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,500 Άγιος Αθανάσιος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40072
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα
Γειτονιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38190
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολεμίδια
Κάτω 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21

Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €4,000 Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35418
3 υ/δ διαμ. €3,500 Γερμασόγεια 4 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,200
Λάρνακα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35754
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Τερσεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16238
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Πύλα ισόγειο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35509
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#31014
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38595
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,200 Λάρνακα 5 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ ρετιρέ διαμ. €3,000
Αγία Νάπα ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#27153
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39391
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100
Παραλίμνι 2 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Α δ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#9026
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39391

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#15443
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Ναάφη,
131τ/μ κ/χ ,κουζίνα, πάρκινγκ, wc, €1,900.
Code: 1286425. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγίας
Ζώνης 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,200 Code: 1282805, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Λεωφ.
Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €700
Code: 1305569. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο
Λεμεσού, 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, παρκινγκ,
κουζίνα, 2 wc, a/c €1,400 Code:1314410.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο
Λεμεσού 140τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, parking, κουζίνα,
αποθήκη, 5 wc, €1,500 Code:1278903.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Μονοβόλικος,1427 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα,
€6500 Code:1282965. Τηλ.25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Λιμάνι,
703τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, €3000, Code:1112085. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Αγία
Φύλα,160τμ κ/χ, Υπόγειο, 2wc, κουζίνα, a/c,
parking, €480 Code:1261931. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι,
405τμ κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία €1800 Code:10726. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος
Σπυρίδωνας, 300 τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €2,000
Code: 983596. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα, 2 wc, €1,500 Code: 981642, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Αγίας Τριάδας, 130τ/μ κ/χ, κουζίνα, πάρκινγκ,
wc, €1,950 Code: 971024. 25771188,Λε-

μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος Νεκτάριος, 180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γραφεία, παρκινγκ, κουζίνα, 1 wc, 2 a/c €1,800
Code:970225. 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο,
400 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000
Code: 796863. Τηλ.25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc,
τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code: 801345.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Άγιος
Σπυρίδωνας 250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, 8 διαχωρισμένα δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 parking,
κουζίνα, αποθήκη, 5 wc, €4,000 Code:93606.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38599

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ βιομηχανικό τεμάχιο 6261
τ.μ. στον Άγιο Σύλα στον Ύψωνα. Ζώνη
Βα4, ΣΔ90%, ΣΚ60%, με εγγεγραμμένο
δημόσιο δρόμο. Τιμή πώλησης: €150000
τη σκάλα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο διώροφο
σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο
Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο διώροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
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344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381

Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38586

Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο
σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο
Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €480,000
Λευκωσία 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38475

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €239,000 Κοκκινοτριμιθιά κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €75,000
Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.
& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37220

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Καϊμακλί κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30674

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €125,000
Πέρα Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#30403

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Καϊμακλί a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32166

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000
Έγκωμη 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιανεξάρτητη κατοικία 3 υπνοδωματίων κοντά στη οδο Περικλέους στο
Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα
με κήπο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης.
Τιμή 215,000. Α 103502. FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2 και
εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και βεράντες στα 32m2 σε προνομιούχα περιοχή στον
Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη του Μαγκλή
και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 3 μήνες.
Μοντέρνο σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές
και τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογία και
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά
δίπλα από χώρο πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757 https://www.
cyfieldgroup.com/real-estate-development/
houses-villas/limni-luxury-houses/limni-40-41house-1/ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2. LIMNI HOUSE 5
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με εσωτερικό
χώρο στα 225m2, εξωτερικούς καλυμμένους
χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνομιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από
την Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 6 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με
υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση,
βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email:
sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/houses-villas/limni-luxuryhouses/limni-5/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
σε ¾ οικοπέδου, 4 υπνοδωματίων με άνετους
χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης
και roof garden με πανέμορφη θέα το πράσινο. Μοντέρνες κατοικίες με υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία και
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκονται στην περιοχή ΓΣΠ και είναι ιδανικές για
ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά ζευγάρια
που ψάχνουν ήσυχες περιοχές για να ζήσουν.
Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estatedevelopment/houses-villas/alexandroupolihouses/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού
€415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €45,000
Μιτσερό κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38561
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €98,000
Παλαιομέτοχο 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39672

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Μάμμαρη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/ Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40550

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €155,000
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31722

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 6 υπνοδωματίων το καθένα
με το μπάνιο του 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα,
στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο.
Τιμή €750.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €200,000
Αγλαντζιά a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26153

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40930

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €255,000 Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27602
2 ΠΩΛΕΙΤΑΙ υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27598
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €81,000
Τεμβριά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39673
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€111,500 Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40813
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €115,000
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31718
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€175,000 Στρόβολος κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€299,000 Ψιμολόφου πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21185
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€300,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#18913
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €345,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33555
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €360,000
Αγία Βαρβάρα κήπο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17908
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31681
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€370,000 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35206
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €580,000 Έγκωμη a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26158

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000
Γέρι κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#36401

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €590,000
Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32666

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €283,000
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40929

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €113,000 Παλαιομέτοχο καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39781

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €290,000 Παλλουριώτισσα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26307

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€125,000 Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29772

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €295,000
Ευρύχου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30415

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €240,000 Δάλι 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37049
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€259,000 Λακατάμεια 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41371
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €279,000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα Παραλίμνι 2 δύο υπνοδωμάτια τιμή 65000 εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
τιμή συζητήσιμη
τηλέφωνο επικοινωνίας 99800108

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €201,600 Γέρι κήπο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40402
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €220,000
Δάλι Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17273
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €225,000 Τσέρι κήπο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41040
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€230,000 Αγλαντζιά συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ, 22452040
www.21finder.com Ν#28026
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €235,000 Λακατάμεια 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39741
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€239,000 Τσέρι κήπο, a/c πρύ νοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Ρ γγ.& Ρ δ/χο Κτημ.

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

w ww.vilanosproperties.com.cy

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

w ww.vilanosproperties.com.cy

Λακατάμεια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39409
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000
Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39043
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000
Κλήρου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16277
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €300,000 Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36127
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000
Τσέρι κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €380,000
Παλλουριώτισσα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21546
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €380,000 Στρόβολος συσκευές, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#34255
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €385,000
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16546
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Άγιος Δομέτιος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38029
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000
Έγκωμη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18085
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Στρόβολος
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#26202
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €470,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27568
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ξενόνας σπιτιού €600,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27574
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα
Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#34950
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000
Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33712
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#25562
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41126
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €900,000
Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33604
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,150,000
Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
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Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29766
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c, πρόνοια
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16024
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€340,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21785
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €420,000 Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19350
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33790
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30817
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Λατσιά κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#25601

Όμορφη και ανεξάρτητη υπο κατασκευή οικία
3 υπνοδωματίων στο χωριό Παρεκκλησιά στην
Λεμεσό. Η οικία θα προσφέρει 3 επίπεδα με
υπόστεγο στον χώρο της αυλής, με συνολικό
εσωτερικό χώρο τα 208τ.μ και 30τ.μ Βεράντες.
Το μέγεθος του οικοπέδου είναι 425τ.μ και διατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό
κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί με πλήρη
θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α.
330.000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties Ltd,
Τηλ. 99355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4
υπνοδωμάτια προς πώληση στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός. (κωδ 2-499) Υπο κατασκευή
ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 υπνοδωμάτια προς πώληση σε μια ήσυχη περιοχή στα
Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός. Το έργο πρόκειται
να ξεκινήσει σύντομα και διατίθεται η επιλογή
να τροποποιηθούν τα σχέδια εσωτερικά σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η οικία διαθέτει εσωτερικό χώρο τα 175 τ.μ και μπορεί να
επεκταθεί έως τα 195 τ.μ. Το μέγεθος οικοπέδου είναι ενδεικτικά 220 τ.μ. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής με ενεργειακή κλάση Α. Θα
προσφέρεται πλήρως θερμομόνωση και Φωτοβολταϊκό σύστημα 3 KW. 335,000+ΦΠΑ,
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99 355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €400,000 Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38404

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Αγλαντζιά Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#32350

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,900,000 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29063

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη
€4,500,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24641

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,500,000
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31099
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ /δ σπίτι €170,000 Ψιμολόφου Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26155
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000
Νικητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31281
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €450,000 Λευκωσία 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34512
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€550,000 Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30612

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€172,000 Αγρός κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#28727
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €89,000
Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37506
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000
Μανδριά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. Αρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37766
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€300,000 Μέσα Γειτονιά Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40230
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λιμνάτης κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#34740

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000
Πέρα Χωριό - Νήσου ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#14607

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000
Κορφή ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29841

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,100,000
Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#21795

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €800,000 Μέσα Γειτονιά συσκευές, a/c
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26578

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000
Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39265
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€600,000 Μέσα Γειτονιά a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com

Ν#28299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500,000
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35431
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €660,000
Σαϊττάς κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33238
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200,000
Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37496
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €315,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31940
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία Πετρόκτιστη 1υπν., 46τμ κ/χ,
στη περιοχή Αγία Φύλα, κουζίνα, μπάνιο, τίτλος, €195.000. Code:1304967. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Φασούλα,
ενωμένη, 140 τμ κ/χ, 234 τμ οικοπέδου, 2
επίπεδα, ξεχωριστή κουζίνα, wc, a/c, μπάνιο,
αποθήκη, τίτλο, €295.000 Code:1289311,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 2υπν., στη περιοχή Μονάγρι,100τμ κ/χ, 73τμ οικοπέδου, διαθέτει 1 σαλόνι, κουζίνα, 2wc, 1 μπάνιο, κήπος, €180.000,
Code:1242081, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Παλώδια,NEW,υπό-ανέγερση ,ανεξάρτητη, 155τμ
κ/χ, 222 τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, ηλ.
συσκευές, 3 wc,2 μπάνια, κουζίνα, πρόνοια
A/C, αποθήκη, κήπος, €290.000+ΦΠΑ ,
Code:1228915. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.,γωνιακή στη περιοχή
Εκάλη, 159 τμ κ/χ, 160 τμ οικοπέδου, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα ενιαία, κήπο, 3wc, 2 μπάνια,
πρόνοια για a/c & c/h,βεράντα, καλ. Παρκινγκ
€279.000+ΦΠΑ ,Code:915041. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3 υπν., στη περιοχή Παρεκλησιά, καινούργια υπο-ανέγερση, 137τμ κ/χ,

440τμ οικοπέδου, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, 2 μπάνια, αποθήκη, 2 wc, πρόνοια για
a/c & c/h, €390,000+ΦΠΑ. Code:1321942,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.(Ημιτελής), Καινούργια
στο χωριό Αψιού 115τμ κ/χ, 610τμ οικοπέδου,
2 wc, αποθήκη βεράντα 44τμ. ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, πρόνοια για a/c και c/h, €170,000.
Code:983934, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Συλίκου, 3 υπν., 108τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα,1 σαλόνι, 1
κουζίνα, τζάκι, wc, €155,000, Code:870467.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα
Πεδί, ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120 τ/μ
κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι, 3 wc, πλυσταριό, κουζίνα, αποθήκη,2 μπάνια €160,000,
Code: 933215, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Εκάλη,
NEW, Υπο-ανέγερση 160 τμ κ/χ, 200τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 3
wc, πρόνοια για a/c και c/h, €365.000+ΦΠΑ,
Code:1204417. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία, 3υπν., στη περιοχή Παλώδια, NEW, Υπο-ανέγερση,155 τμ κ/χ, 222τμ
οικόπεδο, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 3 wc, πρόνοιες για a/c και c/h.
€290,000+ΦΠΑ, Code:1228913. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 180 τμ κ/χ, 706τμ οικόπεδο, πέτρινη, σε 1 επίπεδο, στη περιοχή
Αγία Φύλα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μπάνιο, wc, βεράντα, τίτλο €300.000,
Code:826722. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 260τμ κ/χ, 567 τμ οικόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα ,2
επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα, πισίνα, 2 μπάνια, πλυσταριό, 3 wc, a/c
& c/h, €400.000, Code:827809. 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-

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

w ww.vilanosproperties.com.cy

τι €80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#27368
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Περβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#34023
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €65,000 Ψεματισμένος κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#39744
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €50,000 Αγίοι Βαβατσινίας κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39743
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€115,000 Ορόκλινη συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#30467
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000
Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#35993
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €317,850
Περιβόλια Λάρνακα συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#28226
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €400,000 Πύλα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €543,240
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, Η/Θ, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17637
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000
Τερσεφάνου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27367
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€225,000 Μενεού κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39330
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €160,000
Τερσεφάνου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39613
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €102,000 Ορμίδεια
κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#39869
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€160,000 Λάρνακα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#37448
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€185,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#29322
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€250,000 Κίτι καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#36902

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

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#20920
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €175,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
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Ορόκλινη κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Find er Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ 1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17867

21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#20901

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000
Αραδίππου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37145

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €390,000
Λάρνακα κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#40093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι
€199,000 Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41348

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €525,000 Πύλα κήπο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41291

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €215,000 Λειβάδια
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40317

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €580,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#35545

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €499,000
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#19734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €235,000
Αραδίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32554
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27553

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000
Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40667
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτη το σπίτι €1,100,000
Μοσφιλωτή a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#24964

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Ορόκλινη a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#21888

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30970
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €4,200 Ορόκλινη κήπο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΡ 505/Ε Ρ Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21462
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Κίτι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000
Ορόκλινη 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39881

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €2,500
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27791

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €260,000 Αραδίππου
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36737

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €1,250 Μενεού 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#36120

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#26734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Λειβάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38280

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €250,000 Τερσεφάνου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39420

4 υ/δ σπίτι €1,500 Ψευδάς κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40638

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#26312

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33551

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000
Ορόκλινη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#35790

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ μεζονέττα €420,000 Ορόκλινη Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#22186

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €275,000
Ξυλοτύμπου κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#20835

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Πύλα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30872
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €254,950
Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18491
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#20794

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €535,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#30855
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €71,000 Ορά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#39745
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €169,000
Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#35349
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €260,000 Ζύγι κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36770
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €280,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27528
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20794
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €375,000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#25414
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000
Αλαμινός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#37040
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €550,000
Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#38433
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €599,000
Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#26928
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €820,000
Κίτι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#25260
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23
χρόνων στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €165.000 FOX Smart Estate Agency Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E
Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#26343

χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31127
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €860,000
Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#28910

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39661
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,522,900
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#28876
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,018,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16136

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σχεδόν καινούργιο ισόγειο διαμέρισμα πολυτελείας 2 υπνοδωματίων με δύο
μπάνια, 83τ.μ. συν 13τ.μ. καλυμμένη βεράντα, στην Λακατάμια, πολύ κοντά στην Μακεδονίτισσα. Τιμή €225.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €89,000 Τσέρι 1 όροφο, a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Lt! d Εγγ..& Αδ/χο
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19664
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €95,000 Καϊμακλί 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#20715
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €100,000 Τσέρι 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37825
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €107,000 Λατσιά 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16734
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Καϊμακλί 4
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#33009
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €115,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40706
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €117,000 Έγκωμη 1
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19384
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €123,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40392
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Πέρα Χωριό
- Νήσου 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40512
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος
3 όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32501
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €220,000 Στρόβολος 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41171
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €95,000 Έγκωμη 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#292
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €114,000 Λευκωσία
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40413
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €118,000 Λακατάμεια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41151
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €130,000 Στρ όβολος
3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40352
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λακατάμεια
1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16027
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λακατάμεια ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#24795
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Στρόβολος
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40960
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38603
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Άγιος Δομέτιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39249
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40778
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40780
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39687
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40480
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €160,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39593
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος
ισόγειο, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26672
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38787
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λακατάμεια
2 όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40277
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €178,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41105
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €180,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40284
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3
υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ. καλυμμένες
βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Παύλο κοντά
στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €139.500 FOX Smart
Estate Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο κάτω εξαιρετικό διαμέρισμα
κοντά στο Σατιρικό θέατρο 3 υπνοδωματίων. Τιμή €243.000. Κωδικός A-114679 FOX
Smart Estate Agency Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel:
+357 22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €160,000 Λευκωσία 5
όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21978
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €163,000 Έγκωμη 2
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27118
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €165,000 Λατσιά
4 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39254
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €175,000 Στρόβολος
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37539

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €190,000 Δάλι Κωνστάντια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40806

€225.000, Code:1280315. 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €192,500 Λακατάμεια
1 όροφο, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41302

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50τμ κ/χ, στη
περιοχή Κάτω Πολεμίδια NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει σαλόνι, μπάνιο, πρόνοια
για a/c & c/h, κουζίνα ενιαία, παρκινγκ,
€150.000+ΦΠΑ Code:1255299, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €215,000 Λακατάμεια
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
ΕΡ γ.& ΑΡ /χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39600
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €219,000 Λατσιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41110

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €235,000 Αγλαντζιά 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38299
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €254,100 Στρόβολος
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39532
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €259,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν #38388
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €290,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17105
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €319,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35255
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €175,000 Δάλι 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37331
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €310,000 Έγκωμη
3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ρετιρέ διαμ. €190,000
Αγλαντζιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37270

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 36τμ
κ/χ, στην περιοχή Πέτρου και Παύλου,
a/c, αποθήκη, μπάνιο wc,τίτλο €115.000
Code:797954, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 45τμ κ/χ,
στην περιοχή Δικαστήρια, διαθέτει κουζίνα, ντους, μπάνιο, a/c, c/h, €100,000,
Code:10989, 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν., 75τμ κ/χ, στη
περιοχή Αγιος Τύχωνας, διαθέτει σαλόνι,
κουζίνα, wc, μπάνιο, a/c & c/h, παρκινγκ,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50 τμ κ/χ, στη
περιοχή Άγιος Ιωάννης, NEW, Υπο-ανέγερση ,διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, wc,
πρόνοια για a/c & c/h,παρκινγκ, αποθήκη,
€150.000+ΦΠΑ Code:1252985, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 90τμ κ/χ, στην
περιοχή Πάνθεα, καινούργιο, Υπο-ανέγερση, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, πρόνοια
για a/c & c/h, αποθήκη, παρκινγκ, τίτλος,
€305.000+ΦΠΑ, Code:1320373, 25771188,
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 99τμ κ/χ, στη
περιοχή Μέσα Γειτονιά, καινούργιο, διαθέτει
σαλόνι, κουζίνα, a/c, μπάνιο, wc, μεγάλη
βεράντα €310.000+ΦΠΑ, Code: 1316764,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν.,77 τμ κ/χ, στην
περιοχή Κάτω Πολεμίδια, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, βεράντα, παρκινγκ, αποθήκη, τίτλος, €160.000, Code:1322343.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 105τμ κ/χ,
στη περιοχή Λεωφ. Νίκου Παττίχη, διαθέτει σαλόνι, shutter, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2wc,
2 παρκινγκ τίτλος €190.000, Code:935470.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 119 τμ κ/χ,
περιοχή Γερμασόγεια, καινούργιο, διαθέτει
κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, ντούζ, 2 wc,πάρκινγκ, αποθήκη,€330.000, Code: 1313228,
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 97τμ κ/χ, στη
περιοχή Εκάλη, NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει
σαλόνι, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, αποθήκη,
ντούζ, παρκινγκ, αποθήκη, €250.000+ΦΠΑ,
Code:1251586. 25771188, Λεμεσός,Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα, 4 υπν. 178 τμ κ/χ, στη
περιοχή Αγ.Φυλάξεως, καινούργιο, πρόνοια
a/c και c/h, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, εντοιχισμένα, μεγάλες βεράντες
παρκινγκ, €320.000+ΦΠΑ. Code:935482.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφο-Διαμέρισμα 3υπν., 192 τμ
κ/χ, στη περιοχή Εκάλη, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα,2 μπάνια, θέα, 2 wc, εντοιχισμένα, a/c,
παρκινγκ, τίτλο, €320.000, Code:1105306.
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Λεμεσός (Κλονάρι - Κελλάκι) 121 σκάλες, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, τίτλο,
€300,000 Code:5679&854047. Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Τηλ:25771188 Λεμεσός

w ww.vilanosproperties.com.cy

Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μοντέρνο υπό κατασκευή πολυτελές Ρετιρέ 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια
ήσυχη περιοχή της Εκάλης στην Λεμεσό. Το
Ρετιρέ θα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, με το κυρίως να προσφέρει En-Suite. Στο ρετιρέ θα
υπάρχουν σύνολο 3 αποχωρητήρια. Διαθέτει
ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους 97τ.μ και
μια μεγάλη βεράντα 27τ.μ. με θέα. Το συγκεκριμένο ρετιρέ θα έχει επίσης ιδιωτικό Roof
garden 55τ.μ στην ταράτσα, με απεριόριστη
θέα πόλης και θάλασσας. Υπάρχει αποθήκη
4τ.μ και ένας καλυμμένος χώρος στάθμευσης.
Η ενεργειακή κλάση είναι Α. €270,000+ΦΠΑ,
SPm Land & Properties Ltd, Τηλ. 99355005
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €99,000 Λεμεσός 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39256
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 1
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35114
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39176
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35113
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39178
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €115,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35115
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35117
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς
ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder L td Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39179

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Τερσεφάνου
2 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40379
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €79,000 Ορόκλινη
1 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39398
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €136,000 Λάρνακα
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36204
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/ δ διαμ. €60,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40364
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια
Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#36989
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €78,000 Λάρνακα 3
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.

22452040 www.21finder.com Ν#32396
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Λάρνακα 3
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32074
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €109,000 Λάρνακα 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40220
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 Περιβόλια Λάρνακα 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#22173
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €128,000 Τερσεφάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39888
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €135,000 Αραδίππου 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40588
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λειβάδια 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41326
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27379
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40141
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Αραδίππου
ισόγειο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40544
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21924
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €150,000 Λειβάδια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40876
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λάρνακα 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40934
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €199,000
Πύλα 1 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24694
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €225,000 Λάρνακα
ισόγειο, κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32151
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#22006
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €100,000 Αλεθρικό
ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39464
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €105,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40367
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €115,000 Λάρνακα
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39462
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €150,000 Λάρνακα 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40657
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €158,000 Αραδίππου
ισόγειο, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#18023
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €195,000
Ορόκλινη 2 όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39839
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμίδεια ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20745
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 3 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29324
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ διαμ. €380,000 Ορόκλινη 5
όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#21922
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη ισόγειο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26093
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €26,000 Τερσεφάνου 1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40167
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €59,000 Κίτι
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40429

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΦΟΣ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βεράντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές.
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική
θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415 C.I.

SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Κάππαρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με
μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική αυλή,
κοινόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και γήπεδο τέννις, €159,000 Ref. 2438 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγίας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά
από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I.
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E
ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139
https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με βεράντα και δίπλα από όλες
τις απαραίτητες ανέσεις, €115,000 Ref.
2558 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλη
βεράντα, €155,000 Ref. 2347 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, 200μ από τον κυκληκό κύμβο της
Αγίας Τριάδας, με βεράντα και κοινόχρηστη πισίνα, €68,000 Ref. 2672 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με κήπο δώματος που έχει θέα
θάλασσα, 5 λεπτά οδήγημα από τη θάλασσα, €185,000 Ref. 655 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027,
99729494, 23834139 https://sweethome.
cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά περπάτημα από τη θάλασσα, 5 λεπτά από τη
καινούργια μαρίνα του Πρωταρά, €235,000
Ref. 895 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με ιδιωτική πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση
περπατήματος από τη θάλασσα και της παγκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του
Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά
περπάτημα από τη θάλασσα και πισίνα,
€470,000 + ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά, μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα,
με πισίνα σε ήσυχη τοποθεσία, €375,000
Ref. 1734 C.I. SWEET HOME (REALTORS)
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα
το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ. και αυλή
κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή €174.000 το καθένα. FOX Smart Estate Agency. Registered
& Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα
το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ. και αυλή
κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή €174.000 το καθένα. FOX Smart Estate Agency. Registered
& Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22
873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.
σε εμπορικό κτήριο σε μία από τις πιο
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας.
Τιμή €161.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα 2
ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό
χωράφι στη Δευτερά 2346τ.μ. στο δρόμο του Grammar School, με συντελεστή
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων.
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιομηχανικό τεμάχιο 4683 τ.μ.,
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιά.
Τιμή €300.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εμπορικό οικόπεδο σε εμπορικό
πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία 551τ.μ.,
με συντελεστή δόμησης 200% και δυνατότητα 6 ορόφων. Τιμή €1250.000. FOX Smart
Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στο Γέρι
718τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, με
συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €153.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα 2
ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22

873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Κοκκινοτριμιθιά 576τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή,
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €110.000. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό
χωράφι στη Δευτερά 2346τ.μ. στο δρόμο του Grammar School, με συντελεστή
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων.
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Λακατάμια
566τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή
δόμησης 100% και δυνατότητα 3 ορόφων.
Τιμή €150.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 2855τ.μ. στο
Παλιομέτοχο κοντά στο Β’ Δημοτικό σχολείο,
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων. Τιμή €136.500. FOX Smart
Estate Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό
Κελλακίου 10,490 τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ,
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.
σε εμπορικό κτήριο σε μία από τις πιο
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας.
Τιμή €161.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 /
Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345
τ/μ(2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000.
CODE:904445, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Αρακαπάς, 4869 τ/μ,6% Σ/Δ, επίπεδο, με δρόμο,
€69,000 CODE:971018, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Παρεκλησιά,
1208 Τ/μ, 20% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος,
€170,000, Code:983572, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λιμάνι, 360τμ κ/χ, 2wc, κουζίνα, a/c, parking,
€1200 Code: 808008. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

€1800 Code:10726. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Κέντρο Λεμεσού, 180τ/μ κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc,
παρκινγκ €1,200 Code: 795891. 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό
Κελλακίου 10,490τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ,
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Λάνεια,
3345τ/μ (2 Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο,
τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000. CODE:
904445, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια 117τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπεδα, τίτλος, 2 w/c, €160,000, Code:914200,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο Απ.Ανδρέας, 272τ/μ. κ/χ,
6 w/c, 1 κουζίνες, 2 επίπεδα, 15 γραφεία
διαχωρισμένα, τίτλο, parking Code:823606
€270,000 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Αγίου Ανδρέου, 192τ/μ. κ/χ, 3 επίπεδα, 4 wc, a/c VRV,
τίτλο, 11 γραφεία, reception. €550,000,
Code: 812171 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ,
2 επίπεδα, τίτλος €640,000, Code:8874
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι,
405τμ κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΆ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ
ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΆ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ
ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ, ΣΤΡΌΒΟΛΟ,
ΛΑΚΑΤΆΜΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑΣ, ΈΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΏΝ. «FOX SMART ESTATE

AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΎΧΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ.
488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΕΝΌΣ ΔΥΟ, ΤΡΙΏΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΊΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΎΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΈΝΑ Ή ΜΗ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΑΚΡΌΠΟΛΗΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆΣ,
ΣΤΡΟΒΌΛΟΥ, ΛΑΚΑΤΆΜΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑΣ, ΈΓΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΏΝ. «FOX
SMART ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΎΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΌ
ΓΡΑΦΕΊΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε»,
ΤΗΛ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ 1&2 ΚΑΙ
ΤΡΙΏΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΊΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΊΑΣΗ ΑΠΌ ΞΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ. «FOX SMART
ESTATE AGENCY, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΎΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ, ΑΡ. ΕΓΓΡ. 488, ΑΡ. ΑΔ. 344/Ε», ΤΗΛ.
800 800 82
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς αγορά μεταχειρισμένα μέχρι 10 χρονών για
σοβαρούς μας πελάτες στην Ακρόπολη,
Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, Άγιοι
Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικίαση
στην περιοχή Λατσία, Δασούπολη, Ακρόπολη, Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη,
Άγιοι Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 900 ευρώ στις
περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγ-

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς,
Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς,
Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας,
Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα προς ενοικίαση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας
και κοντά στα Πανεπιστήμια. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά διαμερίσματα καινούργια και παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ενοικίαση διαμερίσματα
ενός, δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ
στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς,

Στροβόλου, Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κατοικίας σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και
Έγκωμης «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγωγείο στην περιοχή Έγκωμης. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικιστικά οικόπεδα στο κέντρο
της Λευκωσία για ανάπτυξη. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

Προκατασκευασμένα σπίτια
Στα Μέτρα σας

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

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

• Πωλούνται 3 συνεχόμενα προνομιούχα οικόπεδα στο Στρόβολο,
περιοχή JUMBO, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €195.000
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT1488 • Εμβαδόν 579,00 m² Τιμή
€195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1489 • Εμβαδόν 576.00 m²
Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1490
• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλοιδιοκτησίας
Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000
ΚΩΔ. STEL 504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο ιδιοκτησίας • Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν
552.00 m² Τιμή €200,000 ΚΩΔ. STEL. 512
• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €115,000
ΚΩΔ. R-2048
• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρομο, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000
ΚΩΔ. LAK702

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

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

Πωλείται

• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ.
DAL647

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

• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 540.00 m² Τιμή €130,000
ΚΩΔ. YER5D

Πωλείται

• Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000
ΚΩΔ. YER517
• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 30% • Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή €135,000
ΚΩΔ. KAL 2541

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

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

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

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

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

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

διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα
από γρανιτοπλακάκια, θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
με ατομικό λέβητα, εξωτερικό κέλυφος
θερμοπρόσοψης 10 cm, ηλεκτρικά ρολά
και σίτες, σύστημα θυροτηλεόρασης,
προεγκατάσταση συναγερμού, ηλιακού
συλλέκτη τριπλής ενέργειας, ηλεκτρικών
τεντών, κλιματιστικών, εφαρμογές smart
home. Συνοδεύεται από δύο στεγασμένες
θέσεις στάθμευσης pilotis και αποθήκη 12
τμ υπογείου. Όλοι οι χώροι της κατοικίας
διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό
και έχουν πρόσβαση σε εξώστη. Πρόκειται
για μία σύγχρονη κατοικία, σε προνομιούχο σημείο της πόλης ικανή να καλύψει τις
ανάγκες μίας μοντέρνας οικογένειας. Αναμένεται στα μέσα του 2023 . Κλείστε ραντεβού στα γραφεία μας και ανακαλύψτε
την σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το remax-ktiriodesign.
gr/231711001-1276.
Αναλαμβάνουμε
αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων
νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις,
σε συνεργασία με την KALLASarchitects.
http://kallasarchitects.gr, τιμή 370.000€
(231711001-1276). RE/MAX Κτήριο
Design, 2104914908
ΑΜΕΡΙΚΗΣ διαμέρισμα 31 τ.μ., 1 επίπεδο,
ημιυπόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘78, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, καλή κατάσταση, ΑΘΗΝΑ,
Διαμέρισμα, 31 τ.μ, κατασκευή 1978, 1
δωμάτια, Ημιυπόγειο, Ενεργειακή κλάση:
Ε, Διάφορα Χαρακτηριστικά: μπάνιο, μπάνιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: καλή κατάσταση, Μέσα μαζικής μεταφοράς: πλησίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική θέρμανση πετρελαίου, κωδικός ακινήτου: 29838,
www.realestateone.gr, τιμή 26.000€ (ID:
29838). Real Estate One.

ΠΩΛΕΊΤΑΙ μεζονέτα 2 επιπέδων, στη
Ραφήνα Αττικής. Δίπλα στο πάρκο Καραμανλή, 200m από την θάλασσα, 3’ από το
λιμάνι, 20’ από το αεροδρόμιο. 140τ.μ.,3
υπνοδωμάτια, 2 καθιστικά, βοηθητικοί
χώροι, μπάνιο και wc. Σε συγκρότημα κατοικιών κυκλαδίτικης τεχνοτροπιας. Έτος
κατασκευής 1986.Με αυλές (μπροστά και
πίσω) Αυτονομία θέρμανσης με λέβητα
πετραιλαιου, ηλιακό θερμοσίφωνα, τζάκι,
διπλά τζάμια, πάρκινγκ. 320.000 €
ΑΝΑΛΗΨΗ διαμέρισμα ρετιρέ 68,4 τ.μ., 1
επίπεδο, 3ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘88, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Δ, καλή κατάσταση, 1 κουζίνα/
ες, χαρακτηριστικά: Φωτεινό. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ημ: 15/06/2022 https://www.
eauction.gr/Auction/Details/154982 Κωδικός Ακινήτου: 0218_GAL0122_54 Τιμή:
90.000€ 20/1/2022 10:29 πμ, διαθέσιμο από Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, τιμή
90.000€ (e-agents1298934). Retama Real
Estate.
Δ. ΠΑΛΛΉΝΗΣ μεζονέτα 150 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, 5 υ/δ, κατασκευή ‘12, 3
μπάνια, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, τέντες, θέα θάλασσα, ανοικτό

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

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

atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέφωνο: 2610-620180 & 2610-226723 Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
το atrealestate.gr/26093, τιμή 37.000€
(26093). ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,
2610620180.
ΕΞΑΡΧΕΙΑ διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, κατασκευή ‘70, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, καλή
κατάσταση, ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ). Διαμέρισμα 52τμ., 1ου ορόφου, με 1 υ/δ,
ανεξάρτητη κουζίνα, 1 μπάνιο. Διαθέτει
κλιματισμό, ανελκυστήρα, πόρτα ασφαλείας και κεντρική θέρμανση πετρελαίου.
Είναι κατασκευής του 1970 και έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2018., τιμή 150.000€
(231101162-5).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ

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

τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 2651021857 - 6909081843 - 6946466300
- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθεσή
σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περιγραφής του ακινήτου είναι σύμφωνες με τα
στοιχεία που έχει δώσει ο εντολέας στο
γραφείο μας. τιμή 300€ (N644).
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 42 τ.μ., 1ου, διαμπερές, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή
‘80, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ελεύθερο,
ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘18, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 42 τ. μ. 1 ου ορόφου στην
περιοχή Καλλίπολη του Πειραιά. Είναι κατασκευής του 1980 αλλά ανακαινισμένο
το 2018 (μπάνιο - κουζίνα) και αποτελείται
από 1 σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο και
1 μπαλκόνι περιμετρικά. Διαθέτει δάπεδα από μάρμαρο και ξύλο, κουφώματα
αλουμινίου με μονά τζάμια και κεντρική
θέρμανση πετρελαίου. Τα κοινόχρηστα
κυμαίνονται στα 15 € και δεν επιτρέπονται
τα κατοικίδια. Ιδανική κρίνεται η τοποθεσία του, καθώς πλησίον βρίσκονται ΜΜΜ,
πλατείες, πάρκα, εμπορική αγορά, μάρκετ
κ.α., τιμή 350€ (25865). ΜΕΣΙΤΙΚΟ eakinita.
com.
ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 137-139, Πάτρα
262 21, Ελλάδα, γκαρσονιέρα 34 τ.μ., 1
επίπεδο, 3ου, εσωτερική, 1 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση,
ελεύθερη, ενεργ. κλ. Γ, ιδανική για φοιτητές, Πάτρα, Πάτρα - Κέντρο: Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα 34τ.μ. στον 3ο όροφο με
ασανσέρ με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου. Αποτελείται από 1 υπνοδωμάτιο, 1
κουζίνα, και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη
το 1993, βαμμένη και διαθέτει κουφώματα
αλουμινίου, ενεργειακή κλάση Γ, δάπεδα
από πλακάκι, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι
ιδανική για φοιτητές ή εργαζόμενους χωρίς
μηνιαία κοινόχρηστα. Τιμή 300€ | Κωδικός
Ακινήτου: 26096 Κτηματομεσιτικό γραφείο
Αγγελόπουλος Τσεκούρας AT Real Estate
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@
atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέφωνο : 2610-620180 & 2610-226723.
ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό,
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός,
τέντες, απεριόριστη θέα, ενεργ. κλ. Β,
ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου: 22670
- Πάτρα Νοσοκομείο Δημοτικό πάρκινγκ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. στον 1o
όροφο. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζίνα, μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1993 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινίστηκε το 2021. Διαθέτει
θέρμανση αυτόνομη - πετρελαίου, θέα σε
πάρκο, κουφώματα αλουμινίου, πατώματα
από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας με τρίαινα,
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, τέντες, σίτες,
διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, σκαλιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 τ.μ.
απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα απόσταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 460
€ Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου Αικατερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότερα ακίνητα μπορείτε να δείτε στο site μας www.
idealproperty.gr. IDEAL Property.
ΓΛΥΦΑΔΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 120
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή ‘87, μπάνιο, επιπλωμένο, αυτόνομη
θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, τζάκι,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη θέα, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ.
κλ. Β+, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘19, Πρόσθετα χαρακτηριστικά: φωτεινό, ηλιακός,
μεγάλες βεράντες, εντοιχισμένες συσκευές,
κουφώματα αλουμινίου, διπλά τζάμια, τύπος
δαπέδων πλακάκι & ξύλο, νυχτερινό ρεύμα, επιτρέπονται κατοικίδια, οικιστική ζώνη,
προσανατολισμός νοτιοδυτικός, πρόσβαση:
άσφαλτο, πλησίον θάλασσα (έως 500μ),
πλησίον πλατεία (έως 100μ), πλησίον τράπεζες (έως 200μ), πλησίον αγορά (έως 100μ).
HK CAPITAL INVESTMENTS REAL ESTATE
IK ΤΗΛ: 210 0108293, 6987221138, 698
287 2320, τιμή 1.600€ (2937-M).
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