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ΑΠΛΗΣΊΑΣΤΑ ΤΑ ΕΝΟΊΚΙΑ
στις περιοχές της Λευκωσίας
ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΑ έχουν καταστεί τα
ενοίκια σε όλες τις περιοχές της
Λευκωσίας, με αποτέλεσμα οικογένειες που ψάχνουν στέγη για
ενοικίαση να βρίσκονται σε πολύ
δύσκολη θέση.
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, για ενοικίαση ενός διαμερίσματος ηλικίας πέραν των
15 ετών, απαιτείται ένας μέσος
μηνιαίος μισθός.
Πιο ακριβές περιοχές είναι η
Έγκωμη, η Αγλαντζιά, το Πλατύ,
οι Αγίοι Ομολογητές και η Μακεδονίτισσα και γενικά οι περιοχές
που βρίσκονται κοντά σε πανεπιστήμια.
Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση με τα ενοίκια σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι
τα Λατσιά και η Λακατάμια, όπου
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν διαμέρισμα για ενοικίαση σε
πιο προσιτές τιμές.
Σελ. 4
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«24 χρόνια
δουλειάς για
ένα δυάρι»

Σελ. 22

ΠΌΡΤΟ ΧΈΛΙ:

Η Ελληνική
Ριβιέρα με τιμές
…Μονακό

ΛΥΣΗ σε δύο πυλώνες ώστε να αναχαιτιστεί η μάστιγα
των ψηλών ενοικίων.
προτείνει ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος
του
Παγκύπριου
Συνδέσμου Επαγγελματιών Ανάπτυξης
Γης Γιάννης Μισιρλής. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη μετατροπή των ενοικιαστών σε
αγοραστές, ώστε να συμβάλουμε, με αυτό
τον τρόπο, στην αναχαίτιση της ανοδικής
πορείας των ενοικίων.
Σελ. 7

ΘΕΜΑΤΑ
• Αξιοποίηση
δημοτικών
ακινήτων

Του Πάνου Δανού
Σελ. 21

• Πρόβλημα με τους
συνοικισμούς που
κτίστηκαν σε τ/κ γη
Σελ. 4

• Μειωμένες σε σχέση με
το 2010 οι τιμές ακινήτων
στην Κύπρο
• Ανοδική πορεία
ακολούθησαν οι
υποθηκεύσεις τον Ιούνιο
Σελ. 8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΡΧΟΥ Λ/ΣΙΑΣ

Επιτέλους, σωματείο
ο ΣΚΕΚ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι ενοικιαστές
να μετατραπούν
σε αγοραστές

Ανεφάρμοστη η
εξαγγελία για άδειες
οικοδομής σε δέκα μέρες
ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ, στα χαρτιά, παραμένει η εξαγγελία της κυβέρνησης για έκδοση των αδειών οικοδομής σε διάστημα αδειών οικοδομής δέκα ημερών, αφού πολλοί δήμοι δεν την εφαρμόζουν.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες συμπολίτες μας, που κάνουν
τον προγραμματισμό τους, με βάση την εξαγγελία να παραμένουν
εκτεθειμένοι.
Το ίδιο συμβαίνει και με πολλούς εργολάβους οικοδομών.
Σελ. 3

Κτίζαμε χωρίς πρότυπα
μέχρι το 1985
ΚΑΙ όμως είναι πραγματικότητα.
Μέχρι το 1985 στην Κύπρο χρησιμοποιούσαμε υλικά χωρίς πρότυπα, με
αποτέλεσμα φυσικά και τα κτήρια να
ανεγείρονται και να είναι χωρίς πρότυπα. Και όπως αντιλαμβάνεται ο
καθένας σ’ αυτό οφείλεται η τραγική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται
σήμερα πολλά κτήρια, πολλά από τα
οποία είναι ετοιμόρροπα. Από την πλευρά του το ΕΤΕΚ φωνάζει εδώ και χρόνια ζητά να θεσμοθετηθεί η τακτική επιθεώρηση των οικοδομών.
Σελ. 8

Σελ. 9

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

• Δραστικά μέτρα εναντίον
ιδιοκτητών επικίνδυνων
οικοδομών
• Επίρριψη ευθυνών για τις
επικίνδυνες οικοδομές
στον Υπ. Εσωτερικών

Σελ. 20

ΔΙΕΘΝΗ

Ρώσοι
αγοράζουν
πολλά ακίνητα
στην Τουρκία

Σελ. 25
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Σελ. 23
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Απλησίαστα τα ενοίκια
στη Λευκωσία
ΤΡΑΓΙΚΗ είναι η κατάσταση αφού
είναι απλησίαστα τα ενοίκια στις
περιοχές της Λευκωσίας. Απαιτείται ένας μέσος μηνιαίος μισθός για
ενοικίαση ενός διαμερίσματος. Ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες για
την εξεύρεση φοιτητικής στέγης που
μπορείτε να διαβάσετε στο αφιέρωμα μας για τη φοιτητική στέγη. Άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, οι πληροφορίες ότι στην Κύπρο κτίζαμε
μέχρι το 1985 χωρίς πρότυπα, το γεγονός ότι έμεινε στα χαρτιά η εξαγγελία για άδειες οικοδομής σε δέκα
μέρες, με την ευθύνη να φέρουν οι
δήμοι. Από τα διεθνή το «καμπανάκι» που εκπέμπεται παγκοσμίως από
τις φούσκες στην αγορά στέγης και
το γεγονός ότι οι Ρώσοι αγοράζουν
πολλά ακίνητα στην Τουρκία είναι
δύο ενδιαφέρουσα θέματα.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

•

Σελ. 6

•

4

Εκτεθειμένοι πολλοί
συμπολίτες μας λόγω
της στάσης των δήμων.
Στα χαρτιά η εξαγγελία
για έκδοση των αδειών
οικοδομής σε δέκα
μέρες.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν
οι εργασίες του δρόμου Λεμεσού –
Σαιττά.

ΚΥΠΡΟΣ

Επιτέλους, ας ληφθούν μέτρα πριν
θρηνήσουμε θύματα.
Η ανέγερση κατοικιών σε βράχους στην Σελ. 9
Αγλαντζιά.
• Επιτέλους, σωματείο ο ΣΚΕΚ.
• Το υπόμνημα που κατέθεσε ο ΣΚΕΚ
Άρθρο του Θ. Πολυβίου
στη Βουλή.
Σελ. 7
Ο περί κτηματομεσιτών νόμος – τέλη.
• Γιάννης Μισιρλής: Μετατροπή των
ενοικιαστών σε αγοραστές
Σελ. 10
Λύση σε δύο πυλώνες για αναχαίτιση
Αφιέρωμα: Φοιτητική στέγη.
των ψηλών ενοικίων.
• Αγώνας δρόμου για στέγη από
Κύπριους φοιτητές σε πόλεις της
Ελλάδας.
Σελ. 8
• «Βασίλισσα» στα ψηλά ενοίκια η Αττική.
• Υποχωρεί η δραστηριότητα στις
οικοδομές.
Μειωμένες σε σχέση με το 2010 οι
Σελ. 11
τιμές ακινήτων στην Κύπρο.
• Σε οκτώ χρόνια διπλασιάστηκε ο
αριθμός των φοιτητών από την ΕΕ.
• Το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή από τις
16 Μαΐου.
Δημοφιλής φοιτητικός προορισμός η
Κύπρος.
Επιτέλους, ανάπτυξη στις βρετανικές
βάσεις.
• Τραγική η κατάσταση σε Κύπρο και
Ελλάδα.
• Ανοδική πορεία ακολουθούν οι
υποθηκεύσεις τον Ιούνιο.
Στα ύψη τα ενοίκια για φοιτητική στέγη.
• Την εκτέλεση του έργου ανέλαβε η
Σελ. 12
Cyfield.
• Συμβουλές προς τους φοιτητές.

χρηστικά

•

Προτιμάτε τα παλαιότερα κτίσματα.
Ακριβές και φθηνές πόλεις στο
εξωτερικό.

Σελ. 13

•

Σπουδές χωρίς σκοτούρες.
Οι ευέλικτες δανειοδοτικές λύσεις της
τράπεζας Κύπρου.

•

•
•

Απαιτείται ένας μέσος μηνιαίος μισθός για ενοικίαση ενός
διαμερίσματος.
Τραγική η κατάσταση με τα ενοίκια στη Λευκωσία.
Προβλήματα με τους συνοικισμούς που κτίστηκαν σε τ/κ
γη.
Κτήρια και υλικά χωρίς προδιαγραφές μέχρι το 1985 στην
Κύπρο.

Σελ. 18

Σελ. 25

•

•

•

Ολιγωρία στη χρήση δικαστικών
μέτρων.
Άρθρο του Γ. Κουκούνη
Περιβαλλοντική και επενδυτική
αναγκαιότητα για πράσινα κτήρια.
Άρθρο της Ν. Φανοπούλου

•
•

«Πακέτα» φοιτητικής στέγης από
εταιρείες ακινήτων.
Διαμερίσματα σε προσιτές τιμές στην
Κομοτηνή.

•
•

Σελ. 15

Αναδυόμενες αξίες (;)
Άρθρο του Αντώνη Λοΐζου
Επικίνδυνες οικοδομές και δημόσια
ασφάλεια.
Άρθρο του Β. Φακοντή

ΣΕΛ. 22

•
•

Τα ψηλά ενοίκια οδηγούν στη
Σελ. 20
συγκατοίκηση.
• Δίλημμα: Φοιτητική εστία ή διαμέρισμα; • Δρομολογούνται με βάση νομοσχέδιο
που ετοιμάζει το Υπ. Εσωτερικών
Σελ. 16
Δραστικά μέτρα εναντίον ιδιοκτητών
επικίνδυνων οικοδομών.
• Αγώνας δρόμου για μια γκαρσονιέρα.
• Δύσκολη η εξεύρεση φοιτητικής
• Επίρριψη ευθυνών στον Υπ.
στέγης.
Εσωτερικών για τις επικίνδυνες
οικοδομές.
Η ζήτηση ανέβασε τις τιμές.
Σελ. 17

Η οικονομική κρίση και ο
κατασκευαστικός τομέας.
Άρθρο του Χρ. Πετσίδη

Σελ. 21

•

«24 χρόνια δουλειάς για ένα δυάρι».
Μαζικές αυξήσεις στα επιτόκια των
στεγαστικών δανείων.

Σελ. 23

•

•

Μέτωπο κατά της Airbnb από τους
Γάλλους δημάρχους.
«Καμπανάκι» από τις φούσκες στην
αγορά στέγης παγκοσμίως.
Ρώσοι αγοράζουν πολλά ακίνητα στην
Τουρκία.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σελ. 19

Σελ. 14

•

•

Αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων.
Του Π. Δανού

•
•
•

Τι δείχνει η σχέση των τιμών ακινήτων και
ενοικίων.
Το σχέδιο για φθηνά δάνεια και στέγη σε
νέα ζευγάρια.
Πόρτο Χέλι: Η ελληνική Ριβιέρα με τιμές
…Μονακό.

Σελ. 24

•
•

Έκρηξη στις κατασκευές με πόρους 27
δις ευρώ.
Την πενταετία 2022 – 2026.
Αυξημένη ζήτηση για βραχυχρόνιες
μισθώσεις και 27%.

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

Ρετρό ιστορίες από την Αθήνα μιας άλλης εποχής
Η Αθήνα του 19ου αιώνα είναι μια πόλη γοητευτική. Όχι λόγω της ρομαντικής εικόνας
που έχουμε στο μυαλό μας για τους αιώνες
που προηγήθηκαν του 20ου, επειδή αγνοούμε το γεγονός ότι για κάθε κυρία με τα κρινολίνα της υπήρχε ένας αχθοφόρος που την
κουβαλούσε στην πλάτη για να μην πατήσει
τις λάσπες και τα αίματα που πλημμύριζαν
τους δρόμους έξω από τα σφαγεία. Κυρίως
γατί οι ιστορίες της ασκούν τη μυστηριακή
εκείνη γοητεία μιας πόλης και μιας εποχής για
τις οποίες δεν ξέρουμε πολλά. Πέντε τέτοιες
ιστορίες συγκεντρώσαμε, για να σας τηλεμεταφέρουμε στην Αθήνα του Όθωνα, του
Σουρή και του Μπαρμπα-Γιάννη του Κανατά.
Ο Μπαρμπα-Γιάννης ο Κανατάς: Κάτοικος
της οδού Υπερείδου στην Πλάκα, ο μπαρμπα-Γιάννης εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1860 με το γαϊδουράκι του φορτωμένο με κανάτια και άρχισε να γυρίζει όλη
την Αθήνα. Το επίθετό του ήταν και παρέμεινε άγνωστο, όπως και η καταγωγή του. Τις
Κυριακές, μεταμφιεσμένος σε αριστοκράτη,
σύχναζε στα καφενεία Η Ωραία Ελλάς και
Σολωνείον. Οι εφημερίδες ασχολούνταν συχνά μαζί του, ενώ η ορχήστρα της Φρουράς
τον υποδεχόταν με το γνωστό γι’ αυτόν άσμα
τα απογεύματα στην Πλατεία Συντάγματος.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, ο μπαρμπα-Γιάννης εξαφανίστηκε μυστηριωδώς,
ακριβώς όπως είχε εμφανιστεί, προκαλώντας όργιο φημών.
Τα Χαφτεία: Και όχι «Χαυτεία», όπως έχει επικρατήσει να τα γράφουμε, πήραν το όνομά
τους από τον Γιάννη Χάφτα, που είχε εδώ
(στο τελευταίο τμήμα της οδού Αιόλου, ανάμεσα στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου)
το περίφημο καφενείο του από τις αρχές της
δεκαετίας του 1840. Περιοχή κακόφημη ως
τα τέλη του 19ου αιώνα, τα Χαφτεία φιλοξένησαν τα δημοφιλέστερα καφενεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το Σολώνειον, όπου
σύχναζαν οι αντι-οθωνικοί, και συναντιούνταν
μάρτυρες μονομαχιών και… μαγκουρομα-

χιών, οι οποίες συγκαλούνταν για λόγους
πολιτικής ευθιξίας, τιμής αλλά και επίδειξης
ανδρείας, και αποτελούσαν το αγαπημένο
κουτσομπολιό των Αθηναίων της εποχής.
Οι λούστροι της Ομόνοιας: Νεαροί, με καταγωγή οι περισσότεροι από την Μεγαλόπολη,
απέδιδαν τα κέρδη τους στον «αρχηγό» τους,
ο οποίος ήταν συμπατριώτης τους που είχε
νοικιάσει τα παιδιά από τους γονείς τους.
Ζούσαν πολλοί μαζί σε άθλιες συνθήκες, θύματα σκληρής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από τους εκμισθωτές τους, τους λεγόμενους «μαστόρους».
Χαρακτηριστικά, μάλιστα, ο Ιωάννης Κονδυλάκης στους Άθλιους των Αθηνών αναφέρει ότι «Και ανεγνωρίζετο εξίσου θεμιτόν να
πουλά κανείς τον γάιδαρόν του και το παιδί
του. Το περίεργον δε είναι ότι ένας γάιδαρος επωλείτο πολλάκις ακριβότερα από ένα
παιδί, ώστε να καταντά να αισθάνεται ο λαμπρός πατήρ μείζονα αγαλλίασιν όταν εγέννα
η γαϊδούρα του, παρά όταν εγέννα η σύζυγός
του». Οι λούστροι ήταν επίσης και οι συνήθεις
ταχυδρόμοι των Αθηναίων, για σημειώματα
και ερωτικά ραβασάκια –«το πήγαιναν και το
γράμμα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Β. Αττικός στο βιβλίο του «Τα λουστράκια».
Το Μετς: Μια από τις ωραιότερες αθηναϊκές
γειτονιές, αραιοκατηκημένη έως το 1880,
πήρε το όνομά της από την ομώνυμη μπυραρία που άνοιξε εδώ ο Κάρολος Φιξ (της γνωστής βαυαρικής οικογενείας του εργοστάσιου μπύρας) και την οποία βάφτισε έτσι σε
ανάμνηση της μάχης στη γαλλική πόλη Μετς,
όπου οι συμπατριώτες του νίκησαν τους Γάλλους το 1870. Μέχρι το 1900, η μπυραρία
του ήταν το απόλυτο κέντρο αναψυχής για
τους Αθηναίους της καλής κοινωνίας.
Αργότερα παρήκμασε, μαζί με την υπόλοιπη
περιχή, η οποία απέκτησε το προσωνύμιο
«Παντρεμενάδικα», από τις ξύλινες πρόχειρες κατασκευές που στέγαζαν τα παράνομα
ραντεβού των παντρεμένων Αθηναίων. Το
1908, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε

να αλλάξει το όνομα της περιοχής, καθότι
το Μετς ακουγόταν πολύ γερμανικό και το
Παντρεμενάδικα πολύ υποτιμητικό, σε «συνοικία του Αρδηττού», το οποίο όμως ποτέ
δεν επικράτησε.
Η Αγία Ειρήνη: Η πρώτη μητρόπολη της Αθήνας ήταν η εκκλησία στην οποία γινόταν η
ανάδειξη του δημάρχου της πόλης και εκείνη
που φιλοξένησε τον εορτασμό της ενηλικίωσης του Όθωνα –ο οποίος δεν φορούσε
στέμμα και δεν κρατούσε σκήπτρο κατά τη
διάρκεια της τελετής, γιατί το καράβι που θα
τα έφερνε δεν έφτασε εγκαίρως στην Αθήνα. Ήταν, επίσης, εδώ που εορτάστηκαν για
πρώτη φορά η 25η Μαρτίου, όταν ορίστηκε
ως επέτειος της Επανάστασης, το 1838, και
η πρώτη επέτειος του Συντάγματος.
Ακριβώς απέναντι από την εκκλησία, επί της
οδού Αιόλου, το Καφενείο της Ευρώπης,
που λειτουργούσε στα πρώτα χρόνια της
βασιλείας του Όθωνα, ήταν το πρώτο στην
πόλη που διέθετε μπιλιάρδο. Σχεδόν δίπλα
του, τη δεκαετία του 1830 άνοιξε τις πόρτες
του το πρώτο εστιατόριο της Αθήνας, η Πετρούπολις. Μέχρι τότε, εστιατόρια διέθεταν
μόνο τα ξενοδοχεία. Από χρονικογράφο της
εποχής, μάλιστα, έχει γραφτεί ότι οι πελάτες
σκούπιζαν τα χέρια τους στο πίσω μέρος της
φουστανέλας του γκαρσονιού –το μπροστινό
το χρησιμοποιούσε μόνο ο ίδιος, για τα δικά
του χέρια. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1841,
μερικά μέτρα πιο πάνω, στη συμβολή της
Αιόλου με την οδό Βύσσης, ο Σπυρίδων Παυλίδης άνοιξε το Γλυκισματοποιείον του, τον
πρόδρομο της σοκολατοποιίας που αργότερα στεγάστηκε στο μεγάλο εργοστάσιο της
Πειραιώς. Εδώ παρασκευάστηκε, το 1861,
για πρώτη φορά σοκολάτα στην Ελλάδα.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο των Θανάση Γιοχάλα και Τόνιας Καφετζάκη, «Αθήνα- Ιχνηλατώντας την Πόλη με
οδηγό την Ιστορία και τη λογοτεχνία», εκδόσεις ΕΣΤΙΑ, 2012

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
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Στα χαρτιά η εξαγγελία της κυβέρνησης για
έκδοση των αδειών οικοδομής σε δέκα μέρες

ΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ παραμένει η εξαγγελία της Κυβέρνησης
για έκδοση άδειας οικοδομής σε διάστημα δέκα ημερών,
αφού οι δήμοι δεν την εφαρμόζουν με αποτέλεσμα να
ταλαιπωρούνται και να παραμένουν εκτεθειμένοι εκατοντάδες συμπολίτες μας.
Οι επηρεαζόμενοι ανέμεναν έκδοση της άδειας οικοδομής, στο σύντομο διάστημα των 10 ημερών, όπως ήταν η εξαγγελία της κυβέρνησης προχωρώντας στον κατάλληλο προγραμματισμό, ο οποίος,
δυστυχώς, δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με
το Υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να τονώσουν την
οικονομία, εν μέσω ανάπτυξης, προχώρησε στην ανακοίνωση της
καινοτομίας – για τα δεδομένα της Κύπρου – τον Ιούλιο του 2020
με ισχύ τον Ιανουάριο του 2022, νέα πολιτική αδειοδότησης που
προνοεί έκδοση πολεοδομικής σε 20 μέρες και οικοδομικής σε 10.
Οι Δήμοι, όμως, όπως και οι αδειοδοτικές αρχές, δεν άφησαν εκτεθειμένους μόνο τους πολίτες, αλλά ακόμη χειρότερα, αγνοούν και
δεν εφαρμόζουν, ουσιαστικά μια πολιτική εξαγγελία που για την
οικονομία του τόπου, σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή είναι αναγκαία
ώστε να συγκρατηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.
Παράλληλα η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα
έλυνε τα χέρια στις κατά τόπους αρχές και θα έβαζε ένα φρένο
στην ταλαιπωρία των πολιτών που περιμένουν μήνες ολόκληρους
για να ξεκινήσουν εργασίες στη γη τους.
Και είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που η μεταρρύθμιση των Δήμων
θεωρείται επιτακτική ανάγκη, για ένα κράτος που θέλει να λέγεται
ευρωπαϊκό. Σύμφωνα με έρευνα, διαπιστώνεται ότι στους Δήμους
που καθίστανται ως αδειοδοτικές αρχές, καταγράφεται σοβαρή
υποστελέχωση, κενωθείσες θέσεις που δεν πληρώνονται, αλλά και
αντιεπαγγελματισμός, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται
ότι άτομα σε νευραλγικά τεχνικά πόστα για την έκδοση άδειας οικοδομής, απολαμβάνουν συνεχώς το δικαίωμα της άδειας!

φονται στους πιο κάτω Δήμους: Τσερίου, Ιδαλίου, Γερίου, Γερμασόγειας, Έγκωμης, κ.α.
Προβλήματα και στους εργολάβους
Η καθυστέρηση στην άδεια οικοδομής δημιουργεί πρόβλημα και
στους εργολάβους λόγω της καθυστέρησης της παράδοσης του
έργου, αφού ελέω συμβολαίων αναγκάζονται να πληρώνουν ρήτρες των συμβολαίων με τους πελάτες τους, όπως η χρηματοδότηση ενοικίου στους ιδιοκτήτες.

Καθημερινά είναι τα παράπονα επηρεαζόμενων για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξασφάλιση οικοδομικής άδειας.
Παρενθετικά να αναφέρουμε και να σημειώσουμε ότι οι πολεοδομικές άδειες εκδίδονται κανονικά στο χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εντύπωση, πάντως, προκαλεί και το παράπονο επηρεαζομένων
που η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι έγγραφο το οποίο κατέθεσε
για εξασφάλιση άδειας, δεν ήταν υπό μορφή PDF αλλά jpg. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το αλαλούμ που δημιουργήθηκε μέχρι η μία
υπηρεσία να ενημερώσει την άλλη και η χρονική καθυστέρηση που
παρατηρήθηκε μέχρι να φτάσει το φιρμάνι στον παραπονούμενο.
Σύμφωνα με την έρευνα πάντως, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις
τόσο στην έκδοση άδειας, όσο και στις τελικές εγκρίσεις καταγρά-

Ευρωβαρόμετρο & διαφθορά
Καθόλου τυχαίο άλλωστε τα αποτελέσματα του τελευταίου ευρωβαρόμετρου, που γίνεται λόγος για πλοκάμια διαφθοράς και ρουσφέτια στην έκδοση άδειας οικοδομής.
Σε επικοινωνία με αρκετούς τοπικούς άρχοντες και ερωτώντας
τους σχετικά με τη διαφθορά και ξεκάθαρα εάν υπάρχουν περιπτώσεις χρηματισμού ώστε να εκδοθούν άδειες, μας απάντησαν
στην πλειοψηφία τους πως παλαιότερα ήταν αρκετά διαδεδομένο,
αλλά πλέον το φαινόμενο έχει μειωτική τάση.
Ωστόσο οι Κύπριοι πολίτες έχουν άλλη άποψη. Απατώντας σε
ερώτηση με πολλαπλές επιλογές, και δυνατότητα πέραν της μιας
επιλογής για το πού θεωρούν πως είναι διαδεδομένη η τακτική «να
δίνεις και να παίρνεις δωροδοκίες / φακελάκια» και «κατάχρηση
εξουσίας για προσωπικό κέρδος’, πρώτη επιλογή στην Κύπρο ήταν
τα πολιτικά κόμματα (70%, αύξηση 7% σε σχέση με το 2022), και
ακολουθεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (60%, αύξηση
1%), οι λειτουργοί που κατακυρώνουν δημόσιους διαγωνισμούς
(58%, αύξηση 6%), οι λειτουργοί που εκδίδουν οικοδομικές άδειες
(57%, αύξηση 4%), οι πολιτικοί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο (54%, αύξηση 6%) και η αστυνομία και τα τελωνεία (54%,
αύξηση 1%).

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
ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ Η
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Προβλήματα
με τους
συνοικισμούς
που κτίστηκαν
σε τ/κ γη
ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ βρίσκεται απόφαση που
πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο για αγορά
από το κράτος τουρκοκυπριακών εκτάσεων
όπου έχουν ανεγερθεί προσφυγικοί οικισμοί.
Αυτό προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση
στους επηρεαζόμενους, αφού κατά καιρούς
καλούνται να εγκαταλείψουν τις οικίες τους
και να γίνουν, για δεύτερη φορά, πρόσφυγες,
όταν τις διεκδικούν οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες τους.
Να αναφέρουμε ότι το Υπουργικό πήρε απόφαση να συνεχιστεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με ιδιοκτήτες Τουρκοκύπριους, που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό
πριν το 1974 ή βρίσκονται εγκατεστημένοι
μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές.
Στόχος είναι η απόκτηση από την Κυπριακή
Δημοκρατία εκείνων των τουρκοκυπριακών
περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς
απαλλοτρίωση για την ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών.
Η απόφαση του Υπουργικού κατατέθηκε στη
Βουλή και σύμφωνα με αυτή «ο Κηδεμόνας
είναι δυνατό με αιτιολογημένη απόφαση του
και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και
υπό όρους να άρει τη διαχείριση τ/κ περιουσίας και για ιδιοκτήτες που είχαν μεταβεί
μόνιμα στο εξωτερικό και μετά την Τουρκική
Εισβολή του 1974».
Να αναφέρουμε ότι μετά την τουρκική εισβολή, από τους 69 προσφυγικούς συνοικισμούς που αναγέρθηκαν, οι 32 βρίσκονται σε
τουρκοκυπριακή περιουσία.
Όπως είναι γνωστό, το θέμα είχε συζητηθεί
επανειλημμένες φορές στη Βουλή και με
βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, 5867
που βρίσκονται σε συνοικισμούς αυτοστέγασης κτίστηκαν σε τουρκοκυπριακή γη, ενώ
3145 οικίες κτίστηκαν και αυτές σε τουρκοκυπριακή γη αλλά σε κυβερνητικούς οικισμούς.
Για αυτές συνολικά τις 9012 οικιστικές μονάδες δεν μπορεί να εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας.
Απλώς εκδίδονται γι’ αυτές πιστοποιητικά μίσθωσης, που είναι μάλιστα και κληρονομικά.
Να αναφέρουμε τέλος, ότι οι τουρκοκυπριακές περιουσίες, στις ελεύθερες περιοχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας, χρησιμοποιούνται
από 20621 συμπατριώτες μας.
Από αυτές οι 4737 είναι μόνιμες κατοικίες, οι
1342 εξοχικά, 2831 επαγγελματικά υποστατικά, 8894 είναι γεωργικές εκτάσεις για τις
οποίες συνάπτονται ειδικά συμβόλαια και καλύπτουν 30179 εκτάρια και 2817 διάφοροι
άλλοι χώροι.
Από τους 20621 χρήστες τουρκοκυπριακών
περιουσιών οι 17836 ή ποσοστό 86,5% είναι
πρόσφυγες και οι 2785 ή ποσοστό 13,5% μη
πρόσφυγες.
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Τραγική η κατάσταση με τα ενοίκια στη Λευκωσία

Η

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που έχει δημιουργηθεί
με την οικονομική κρίση, τον πόλεμο
στην Ουκρανία και την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, δεν επηρέασε μόνο τις τιμές αγοράς οικίας ή διαμερίσματος
αλλά και τα ενοίκια.
Οι τιμές ενοικίασης, νοουμένου ότι θα βρεις το
κατάλληλο διαμέρισμα ή οικία, έχουν εκτοξευθεί
στα ύψη.
Η κατάσταση είναι τραγική σε όλες τις πόλεις της
Κύπρου, με τη Λεμεσό να κρατεί τα σκήπτρα.
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει, μια οικογένεια που δεν έχει ιδιόκτητη στέγη
και πρέπει να ενοικιάσει, χρειάζεται να καταβάλει
περίπου ένα μέσο μηνιαίο μισθό για την ενοικίαση
ενός διαμερίσματος μέτριας ποιότητας.
Την κατάσταση επιτείνει και η αυξημένη ζήτηση,
αυτή την περίοδο, από φοιτητές στις πόλεις που
λειτουργούν τα πανεπιστήμια και ειδικότερα στη
Λευκωσία και Λεμεσό, σε πρώτο λόγο και στην
Πάφο σε δεύτερο.
Στοιχεία για τα φοιτητικά διαμερίσματα θα βρείτε
στο αφιέρωμα μας «φοιτητική στέγη».
Στο παρόν ρεπορτάζ θα δούμε που κυμαίνονται
τα ενοίκια στην περιοχή της Πρωτεύουσας.
Πιο ακριβές περιοχές είναι αυτές που γειτνιάζουν
με πανεπιστήμια όπως είναι η Αγλαντζιά, το Πλατύ, η Έγκωμη, η Ακρόπολη και η Μακεδονίτισσα.
Να αναφέρουμε ότι τις τιμές των ενοικίων στη
Λευκωσία επηρεάζει και η κάθοδος πολλών ξένων
εταιρειών σε αυτή, οι οποίες και αναζητούν στέγη
για τους υπαλλήλους τους.
Να πούμε χαρακτηριστικά ότι η τρομερή αύξηση στις τιμές των ενοικίων έχει επιφέρει σοβαρό πλήγμα στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά
στρώματα.
Για την ενοικίαση ενός καινούριου τριαριού διαμερίσματος, που είναι απαραίτητο για μια οικογένεια με τρία παιδιά, το ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τις
30.000 ευρώ. Για ένα δυάρι, ηλικίας πέραν των 15
των το ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τις 10 000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά η κατάσταση με τα ενοίκια είναι η
παρακάτω:

Κ

• Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, καλής
ποιότητας, από 550 μέχρι 700 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.
• Δύο υπνοδωματίων από 750 μέχρι 900
ευρώ.
• Τριών υπνοδωματίων από 900 μέχρι 1500
ευρώ, πάντα με τις προϋποθέσεις που
αναφέραμε για το μονάρι.
Από έρευνα σε ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται
διαμερίσματα προς ενοικίαση, εντοπίσαμε κάποια
ενδιαφέροντα στοιχεία.
• Διαμέρισμα στούντιο 35 τ.μ. κοντά στο
πανεπιστήμιο Λευκωσίας ενοικιάζεται 400
ευρώ τον μήνα.
• Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στην οδό
Διγενή Ακρίτα ενοικιάζεται προς 750 ευρώ
το μήνα.
• Στην Έγκωμη, διαμέρισμα 85 τ.μ. ενοικιάζεται 900 ευρώ τον μήνα.
Υπάρχουν φυσικά και άλλες περιπτώσεις με
διαμερίσματα, που σίγουρα δεν μπορεί να τα
ενοικιάσει μια μέση οικογένεια.
Για παράδειγμα, καινούριο διαμέρισμα, τριών
υπνοδωματίων, 190 τ.μ. στους Αγίους Ομολογητές, ενοικιάζεται προς 2700 ευρώ το μήνα, ενώ
στην ίδια περιοχή για διαμέρισμα 280 τ.μ. ζητείται
ενοίκιο 1600 ευρώ το μήνα.
Να αναφέρουμε ακόμη μερικά ενδεικτικά παραδείγματα με διαμερίσματα που προσφέρονται
προς ενοικίαση σε περιοχές της Λευκωσίας.
• Διαμέρισμα 145 τ.μ. τριών υπνοδωματίων
στην Ακρόπολη νοικιάζεται προς 730 ευρώ
το μήνα.
• Διαμέρισμα 180 τ.μ. τεσσάρων υπνοδωματίων στην Ακρόπολη έχει ενοίκιο 1000
ευρώ το μήνα.
• Διαμέρισμα 150 τ.μ. στους Αγίους Ομολογητές νοικιάζεται 800 ευρώ το μήνα.
• Καινούριο διαμέρισμα στον Στρόβολο νοικιάζεται 2.450 το μήνα, διαμέρισμα 270 τ.μ.
στον Στρόβολο ενοικιάζεται 1.200 ευρώ το
μήνα.
• Διαμέρισμα 60 τ.μ. ενοικιάζεται 500 ευρώ

το μήνα.
• Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην περιοχή Λυκαβητός ενοικιάζεται 1000 το μήνα.
• Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην Παλουριώτισσα
νοικιάζεται 850 το μήνα.
Φθηνή θεωρείται η περιοχή Λακατάμιας. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στη συγκεκριμένη περιοχή
το ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κυμαίνεται μεταξύ 500 και 650, δύο υπνοδωματίων
από 700 ως 850 και τριών υπνοδωματίων από
900 ως 1000.
Για ενοικίαση οικίας, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, ίδια περιοχή, το κόστος ενοικίου είναι από
1000 μέχρι 1500.
Κτηματομεσίτες με τους οποίους συνομιλήσαμε,
θέτοντας το θέμα των ενοικίων και αναφερόμενοι
γενικά στο όλο θέμα μας δήλωσαν ότι η αγορά
των ακινήτων, ανακάμπτει και κατά συνέπεια είναι
φυσιολογικό να ανεβαίνουν και οι τιμές των ενοικίων, αν και σε κάποιες περιοχές η αύξηση στις
τιμές των ενοικίων είναι υπερβολικές, όπως μας
ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, που
αφορούν όλες τις πόλεις, μας τόνισαν ότι στη
Λεμεσό ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κυμαίνεται από 800 – 900, ένα διαμέρισμα δύο
υπνοδωματίων ενοικιάζεται περίπου 1300 και ένα
τριάρι από 1700 μέχρι 1800 περίπου. Στη Λευκωσία, ένα μονάρι διαμέρισμα έχει τιμή ενοικίασης
μεταξύ 500 – 600, η μέση τιμή για ένα δυάρι είναι
γύρω στα 800 – 900 το μήνα και για ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων γύρω στα 900 – 1000.
Στη Λάρνακα και στην Πάφο οι τιμές είναι πιο
χαμηλές. Στη Λάρνακα η τιμή για ένα διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου κυμαίνεται από 400 μέχρι 500
ευρώ και για τριών υπνοδωματίων είναι γύρω στα
700 – 800 ευρώ.
Περίπου στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται και οι τιμές
ενοικίασης στην Πάφο, αφού ένα μονάρι διαμέρισμα ενοικιάζεται από 350 – 450, ένα δυάρι από
500 – 600 και ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων γύρω στα 700 – 800 ευρώ το μήνα.

Κτήρια και υλικά χωρίς πρότυπα
μέχρι το 1985 στην Κύπρο

ΤΗΡΙΑ και υλικά χωρίς πρότυπα υπήρχαν
στην Κύπρο μέχρι το 1985. Σε αυτό οφείλεται η τραγική κατάσταση που υπάρχει σε
πολλά κτήρια, πολλά από τα οποία είναι
ετοιμόρροπα. Το θέμα της ασφάλειας των κτηρίων
ήλθε ξανά στην επικαιρότητα μετά την κατάρρευση
των δύο μπαλκονιών στην Πάφο και τον τραυματισμό
επτά ανθρώπων. Το γεγονός ότι κανένας δεν ανέλαβε
την ευθύνη της κατάρρευσης των μπαλκονιών, και ότι
υπουργός Εσωτερικών και δήμαρχος Πάφου έμειναν
μόνο στην ανταλλαγή πυρών, φαίνεται πως έχει προβληματίσει σημαντικά, αφού όλες οι επαρχίες είναι γεμάτες με κτήρια πολλών δεκαετιών, για την ασφάλεια
των οποίων δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένας. Το ΕΤΕΚ
απ’ την πλευρά του εξακολουθεί να φωνάζει και να
ισχυρίζεται ότι εδώ και χρόνια ζητά να θεσμοθετηθεί η
τακτική επιθεώρηση των οικοδομών, δεχόμενο ωστόσο κατηγορίες ότι προσπαθεί να δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας στους μηχανικούς. Ο πρόεδρος του
ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής, τόνισε ότι υπάρχει
μία σχετική κινητικότητα η οποία είναι πολύ καλή, πριν
θρηνήσουμε θύματα. Υπογράμμισε δε ότι ελπίζει να
μην είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο μόλις σβήσουν τα
φώτα της δημοσιότητας θα σβήσει και αυτό, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Δεν
είμαστε στο παρά πέντε, αλλά στο και πέντε. Μέχρι
στιγμής ήμασταν τυχεροί που δεν έχει υπάρξει θάνατος. Μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία».
Χωρίς πρότυπα μέχρι τα μέσα ‘80
Ο πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Λατο-

μείων (UEPG), Αντώνης Αντωνίου Λατούρος, εξήγησε
τι ακριβώς συμβαίνει με τα προϊόντα που διοχετεύει
το κάθε λατομείο, ποιος τα πιστοποιεί και βάσει ποιων
προτύπων χτίζονταν από το παρελθόν μέχρι σήμερα
όλες οι οικοδομές στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον ίδιο,
τα πρώτα πρότυπα εισήχθησαν στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 και ήταν μόνο κυπριακά, δηλαδή ίσχυαν
μόνο στην Κύπρο. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν επίσημα
πρότυπα βάσει των οποίων θα έπρεπε να χτίζονταν
οι οικοδομές, με αποτέλεσμα οι μέθοδοι και τα υλικά
τα οποία χρησιμοποιούνταν να είναι αμφιβόλου ποιότητας.
Κομβικό το 2005
Τα πράγματα άλλαξαν μετά την είσοδο της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα το 2005

όταν εισήχθησαν στη χώρα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Δηλαδή, τα πρότυπα τα οποία ακολουθούσαν και οι
υπόλοιπες χώρες της Ένωσης.
Ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι πάνω σε αυτές τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές κάθε χώρα εισαγάγει και τις
δικές της παραμέτρους, ανάλογα με το ανάγλυφο, το
πέτρωμα του εδάφους κ.λπ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πράγματα σχετικά με την
πιστοποίηση των υλικών και τις προδιαγραφές ανέγερσης οικοδομών άρχισαν να γίνονται πολύ καλύτερα
απ’ τη στιγμή που εισήχθησαν στην Κύπρο οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και αυτο γιατί οι έλεγχοι άρχισαν να γίνονται πολύ συχνότερα απ’ ό,τι παλιότερα.
Συγκεκριμένα, πλέον εφαρμόζεται η διαδικασία της
Επιτήρησης Αγοράς, κατά την οποία αρμόδιοι επισκέπτες μία με δύο φορές τον μήνα παίρνουν δείγματα
απ’ τα προϊόντα που διοχετεύει το κάθε λατομείο. Εάν
κάποιο απ’ τα υλικά είναι εκτός προδιαγραφών, τότε
το λατομείο προειδοποιείται και καλείται να κάνει διορθωτικές ενέργειες.
Εάν ληφθεί επαναληπτικό δείγμα και ακόμα υπάρχει
παρέκκλιση των προδιαγραφών, τότε απαγορεύεται το συγκεκριμένο υλικό. «Αυτό», αναφέρει ο ίδιος,
«δείχνει ότι γίνονται πολύ προσεχτικές κινήσεις, ότι οι
διαδικασίες έχουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και
πως ό,τι χτίζεται σήμερα έχει ελεγχθεί από πολλές παραμέτρους».
Ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε επίσης ότι η Κύπρος έχει
πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες για την ανέγερση οικοδομών απ’ ό,τι άλλες -μεγάλες- χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ
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στο στόχο

Με τον Θέμη Πολυβίου

ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ, ΑΣ ΛΗΦΘΟΎΝ ΜΈΤΡΑ ΠΡΙΝ ΘΡΗΝΉΣΟΥΜΕ ΘΎΜΑΤΑ

Η ανέγερση κατοικιών σε βράχους στην Αγλαντζιά
ΠΡΩΤΑ, ήταν η περίπτωση με την περιοχή Πισσουρίου, όπου ανεγείρονταν κατοικίες σε προβληματικό έδαφος, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια,
ακόμη και νεόκτιστα, να κινδυνεύουν με κατάρρευση.
Τώρα ήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της περιοχής Σκαλί στην Αγλαντζιά όπου κτίζονται σπίτια πολυτελείας πάνω σε ετοιμόρροπους βράχους.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή Σκαλί Αγλαντζιάς, το κράτος ήλθε και ενέταξε σε ζώνες ανάπτυξης βράχους και σπηλιές.
Παρά το γεγονός ότι το όλο πρόβλημα άρχισε να παρουσιάζεται περίπου
πριν 20 χρόνια με την ύπαρξη προβλημάτων λόγω κατολισθήσεων, συνεχίζονται οι ανεγέρσεις κατοικιών.
Μόλις πριν πέντε χρόνια άρχισαν να επιβάλλονται όροι ώστε να λαμβάνονται ενισχυτικά μέτρα για την ανέγερση κτηρίων στη συγκεκριμένη
περιοχή.
Μέχρι σήμερα σημειώθηκαν τρεις κατολισθήσεις, ευτυχώς χωρίς να θρηνήσουμε θύματα, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Πρόσφατα
αυτό το θέμα απασχόλησε και την Κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών, η οποία δια του Προέδρου της, Βουλευτή Άριστου Δαμιανού κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στη δαπάνη 500.000 ευρώ, ώστε να
εκτελεστούν έργα σταθεροποίησης. Σίγουρα τα σταθεροποιητικά έργα
τόσο στο Σκαλί Αγλαντζιάς όσο και στην περιοχή Πισσουρίου πρέπει να

εκτελεστούν, πριν θρηνήσουμε θύματα.
Όμως, για μας το θέμα δεν τελειώνει εδώ.. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει
να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πήραν τις αποφάσεις και προχώρησαν
στην παραχώρηση αδειών ώστε να ανεγερθούν κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές.
Για τη σοβαρότητα της κατάστασης χαρακτηριστικά είναι και τα όσα
ανέφερε ο δήμαρχος Αγλαντζιάς ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.
Είπε συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας Κωνσταντίνου:
«Καθημερινά ξυπνάμε και βάζουμε τον σταυρό μας περιμένοντας την
επόμενη κατολίσθηση». Ανέφερε επίσης, πως μια μέρα μετά τον σεισμό
του Ιανουαρίου 2022, ζητήθηκε βοήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών για αποκατάσταση των ζημιών ιδιωτικών περιουσιών, αλλά δόθηκε
απάντηση πως «η πτώση της βροχομάζεις δεν σχετίζεται με τον σεισμό,
καθώς έγινε την επομένη του σεισμού». Σημείωσε δε, πως απαιτήθηκε
η χρήση 30 φορτηγών για την απομάκρυνση χώματος και βράχων από
την κατολίσθηση.
Τα λόγια του δημάρχου, καθώς και η συνοπτική έκθεση που κατέθεσε
στη Βουλή ο Δήμος Αγλαντζιάς αντικατοπτρίζουν την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο που
διατρέχει η ζωή όσων διαμένουν στις συγκεκριμένες κατοικίες.

Άσε που ο εκπρόσωπος του τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ότι προβλήματα στο έδαφος διαπιστώθηκαν από την περιοχή του Aluminium
Tower, καλύπτοντας και την περιοχή ΚΕΜΑ μέχρι και το Σκαλί. Η σχετική
μελέτη είχε εκπονηθεί το 1987.
Και διερωτώμαστε:
Αφού υπήρχε η μελέτη από το 1987, γιατί επιτράπηκε η ανέγερση οικιών, χωρίς να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα;
Ποια οικονομικά ή άλλα συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή την
ανευθυνότητα, γιατί περί ανευθυνότητας πρόκειται.
Για μας είναι μονόδρομος, έστω και σήμερα με όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και συνεχίζουν να παρουσιάζονται, να ληφθούν
άμεσα διορθωτικά μέτρα από το κράτος.
Παράλληλα, πρέπει να γίνει έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες για όλους
αυτούς που προχώρησαν στην παραχώρηση αδειών, χωρίς να λάβουν
μέτρα, παίζοντας με τη ζωή των συνανθρώπων μας.
Η οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη μέτρων θα είναι ανευθυνότητα.
Θα είναι αργά αν ληφθούν μέτρα, όταν θρηνήσουμε μέτρα και μετά.
Μέτρα, λοιπόν, εδώ και τώρα, πριν είναι αργά. Μέτρα πρώτα, χωρίς
καθυστέρηση και παράλληλα απόδοση ευθυνών…

το κλειδί

Κύπρος το μεγαλείο σου…
ΜΌΝΟ στην Κύπρο θα μπορούσαν να συμβαίνουν
τέτοιες σκανδαλώδεις παραδοξότητες. Ιδιοκτήτες προσπαθούν να μετακινήσουν πεζοδρόμιο που
ενοχλεί παράνομες επεμβάσεις τους σε κρατική ή
Τουρκοκυπριακή γη και οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Η καταγγελία έγινε από το 2018 αλλά τέσσερα σχεδόν χρόνια, μετά την καταγγελία, τίποτε δεν
έγινε για να σταματήσει η συγκεκριμένη παρανομία.
Εμείς τι να πούμε; Κύπρος το μεγαλείο σου…

Ο Οργανισμός
Χρηματοδότησης Στέγης
«ΜΕ την ακυβερνησία που επικρατεί στον Οργανισμό
Χρηματοδοτήσεως Στέγης τους τελευταίους μήνες
φαίνεται πως καθυστερεί και το σχέδιο «ΟΙΚΙΑ» που
είχε εξαγγείλει ο Οργανισμός πριν κάποιο χρονικό διάστημα και αφορά την επίλυση του προβλήματος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία ανέρχονται
γύρω στο 35%». Απόσπασμα από την εφημερίδα
«Πολίτης» με το οποίο συμφωνούμε απόλυτα. Ο διορισμός Γεν. Διευθυντή και Προέδρου του Οργανισμού
πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί το έχει πολλά να προσφέρει στον ζωτικό τομέα της απόκτησης στέγης.

Τα κτήρια του Συνεργατισμού
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η αγορά ακινήτων του Συνεργατισμού και η αξιοποίησή τους από κοινότητες.
Σε συνεδρία του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
την αγορά τριών ακινήτων για το συνολικό ποσό του
1.649.000 ως ακολούθως:
• Το κτήριο της πρώην ΣΠΕ Στρουμπιού για το
ποσό των 300.000, το οποίο θα εκμισθωθεί στο
Κοινοτικό Συμβούλιο.
• Το κτήριο της πρώην ΣΠΕ Δευτεράς για το ποσό
των 790.000, το οποίο θα εκμισθωθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο.
• Το κτήριο της πρώην ΣΠΕ ΚΙΤΙΟΥ για το ποσό
των 559.000, μέρος του οποίου θα παραχωρηθεί
για στέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Κιτίου.
Σωστές ενέργειες, όμως το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό, ειδικά για τα κτήρια
που βρίσκονται σε κοινότητες, ώστε να αξιοποιηθούν για το συμφέρον των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών.

Ακούει κανείς τον Πρόεδρο
του ΕΤΕΚ;
ΟΡΘΩΣ ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος
Κωνσταντή Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα
επικίνδυνα κτήρια ώστε να μη θρηνήσουμε θύματα.
Ναι, πρέπει να θεσπιστεί η επιτήρηση κτηρίων και
δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας των οικοδομών.
Υπάρχουν κτήρια που χρήζουν επειγόντως φροντίδας γιατί αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, τόσο στις
πόλεις όσο και στα χωριά. Με αυτά τα δεδομένα είναι μέγιστη ανάγκη η καθιέρωση του πιστοποιητικού
επιθεώρησης κτηρίων. Για να δούμε αν θα ληφθούν
μέτρα ή θα ξαναθυμηθούν οι αρμόδιοι το θέμα, όταν
θα έχουμε παρόμοια περιστατικά με αυτά που συνέβησαν στην Πάφο.

Θα καταδικαστούν;

Ο δρόμος Λεμεσού – Σαϊτά
ΤΡΈΧΕΙ με χίλια ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊτά, καθώς οι κατασκευαστικές του εργασίες που
ξεκίνησαν τον Σεπτεμβρίου του 2020 συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φάση (φάση Α1) του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.
Την κατασκευή ανέλαβε η εταιρεία CYFIELD, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες που αποδεικνύουν την
πρόοδο των εργασιών. Συγχαρητήρια στην CYFIELD. Το έργο της ας έχει μιμητές και για άλλες περιπτώσεις εκτέλεσης οδικών αλλά και άλλων έργων.

Αδικία…
ΘΕΩΡΟΎΜΕ απόλυτα δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες των κοινοτήτων που βρίσκονται σε περιοχές
των αγγλικών βάσεων, αναφορικά με την αξιοποίηση τεμαχίων γης. Συγκεκριμένα, ενώ άρχισε να προγραμματίζεται η αξιοποίηση τεμαχίων γης σε περιοχές των βάσεων με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο
ανάπτυξης γης, στην Πύλα και τη Δεκέλεια, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να αξιοποιήσουν συγκεκριμένα τεμάχια, γιατί συνορεύουν με στρατιωτικές
εγκαταστάσεις. Είναι άδικο και η κυβέρνηση οφείλει
να αναλάβει τις ευθύνες της ώστε να τεθεί τέρμα σ’
αυτή την αδικία.

Σημαντική εξέλιξη
ΘΕΩΡΟΎΜΕ σημαντική εξέλιξη το ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την αναγέννηση του Ιστορικού Βερεγγάρια. Ήδη κατατέθηκαν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και σχέδια στην Πολεοδομική

αρχή και οι εργασίες θα κοστίσουν 35 εκ. ευρώ.
Τους πρώτους πελάτες θα τους δεχτεί το 2026
και σίγουρα η λειτουργία του θα δώσει σημαντική
ώθηση στην περιοχή του Προδρόμου. Ευχή μας η
προσπάθεια να βρει μιμητές και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Θα ληφθούν μέτρα;
ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ, είναι καιρός να προβληματιστούμε
και να πάρουμε μέτρα, ως κράτος, για τα ακατάλληλα και ετοιμόρροπα κτήρια με τα οποία είναι γεμάτες οι πόλεις μας και αποτελούν κίνδυνο θάνατο για
όλους. Με το περιστατικό με την κατάρρευση των
μπαλκονιών στην Πάφο και τον τραυματισμό τριών
συνανθρώπων μας, το ποτήρι έχει ξεχειλίσει.
Όλοι πάλι φωνάζουν και ζητούν τη λήψη μέτρων.
Θα ληφθούν, επιτέλους, μέτρα ή μόλις περάσουν
λίγες μέρες θα ξεχαστεί το περιστατικό μέχρι να
συμβεί το επόμενο;

Τι γίνεται με τα γήπεδα;
ΕΝΏ η έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου πλησιάζει, συνεχίζουν να εκκρεμούν ακόμη αδειοδοτήσεις γηπέδων.
Ανοικτά παραμένουν ακόμη θέματα ασφάλειας με προβλήματα στις υποδομές.
Τι θα γίνει τελικά, θα ξεκινήσει και το νέο πρωτάθλημα με όλες αυτές τις εκκρεμότητες;
Πότε θα συγκινηθούν οι αρμόδιοι; Όταν θρηνήσουμε θύματα;

ΣΥΜΦΩΝΑ με πληροφορίες που είδαν το φως
της δημοσιότητας, δικηγόρος και επιχειρηματίας θα
οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για απάτη με
«χρυσά» διαβατήρια. Σύμφωνα με το πόρισμα της
Επιτροπής Νικολάτου, ο επιχειρηματίας ανάπτυξης
γης φέρεται να είναι συνεργός στην απάτη για καταδολίευση του κράτους, με τη συμβολή και του δικηγόρου που εκπροσωπούσε τους Αιγύπτιους. Αυτά
όλα τα ακούμε συνεχώς, αλλά στο τέλος κάτι γίνεται
και δεν πληρώνει κανένας. Για να δούμε τι θα γίνει
αυτή τη φορά; Θα καταδικαστούν οι συγκεκριμένοι;

Η αγορά κτηρίων
από το κράτος
ΕΙΝΑΙ από τις περιπτώσεις που διερωτάσαι ποιος έχει
δίκαιο και ποιος άδικο. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε με επιστολή του στις 5/4/2022 από τη Βουλή
την αποδέσμευση 33.3 εκατομμυρίων ευρώ, για να
προχωρήσει στην αγορά δυο κτηρίων στο κέντρο της
Λευκωσίας, για να στεγαστούν Κυβερνητικές υπηρεσίες. Η Βουλή αρνείται να εγκρίνει τη συγκεκριμένη
συμφωνία και εδώ και τρεις μήνες το θέμα παραμένει
σε εκκρεμότητα. Δεν γίνεται από τη μια να κατηγορείται το κράτος ότι πληρώνει κάθε χρόνο δεκάδες
εκατομμύρια για ενοικίαση κτηρίων και τώρα που λήφθηκε η απόφαση η Βουλή να βάζει εμπόδια.

Παράνομες αναπτύξεις
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αναπτύξεις προωθούνται στην περιοχή θαλασσινές σπηλιές στην Πέγεια της Επαρχίας Πάφου με κατασκευή και λειτουργία ταβέρνας,
αυθαίρετη διάνοιξη πρόσβασης σε βραχώδη ακτογραμμή και αδειοδότηση νέων επαύλεων. Τελικά, τι
θα γίνει με τις παράνομες αναπτύξεις; Οι αρμόδιες
αρχές θα συνεχίσουν να λειτουργούν με δυο μέτρα και δυο σταθμά και σε κάποιες περιπτώσεις θα
επεμβαίνουν, ενώ σε κάποιες άλλες θα κλείνουν τα
μάτια; Εδώ και τώρα απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική
και ο καθένα να αναλάβει τις ευθύνες του ώστε να
τερματιστούν τέτοιου είδους παρανομίες.

ΘΕΜΑ
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Λύση σε δύο πυλώνες για αναχαίτιση
των ψηλών ενοικίων

A

ΛΛΑΓΉ δεδομένων για τον τομέα του real estate στη Λεμεσό. Η ενισχυμένη ζήτηση που καταγράφει το τελευταίο
διάστημα η τοπική αγορά για οικιστικές αναπτύξεις, στρέφει σιγά σιγά το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης προς την κατεύθυνση της κατασκευής πιο προσιτών ακινήτων, παραμερίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία high-end
αναπτύξεων.
Αναλύοντας, ενώπιον του 2ου Limassol Business and Investment
Summit το οποίο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο
Park Lane Luxury Resort στη Λεμεσό, τις
τάσεις που επικρατούν σήμερα στον τομέα
των ακινήτων, ο ιδρυτής και Διευθυντής της
Imperio και Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών
Ανάπτυξης Γης, Γιάννης Μισιρλής, σημείωσε
ότι η περίοδος της πανδημίας και οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο
στην Ουκρανία έχουν τονώσει τη ζήτηση
Γιάννης
για πιο προσιτά ακίνητα, ενώ την ίδια ώρα,
Μισιρλής
παραμένει σταθερό το ενδιαφέρον για highend οικιστικά ακίνητα. «Η έλευση πολλών ξένων -επαγγελματιών
και μη- στη Λεμεσό, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη πλέον αγοραστική δύναμη των ντόπιων και τα ελκυστικά, λόγω χαμηλών επιτοκίων, προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρουν τα τοπικά
τραπεζικά ιδρύματα, έχουν δημιουργήσει μια σημαντική ζήτηση για
ακίνητα που απευθύνονται στον μέσο αγοραστή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μισιρλής.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το κυπριακό real estate τα προηγούμενα χρόνια είχε στραφεί αποκλειστικά στη δημιουργία πολυτελών
ακινήτων, ο κ. Μισιρλής εξήγησε ότι την περίοδο που ακολούθησε
του κουρέματος καταθέσεων το 2013, πολλοί εν δυνάμει αγοραστές αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους και να μετατραπούν σε ενοικιαστές. Η ζήτηση των ντόπιων για αγορά ακινήτων
είχε, τότε, μειωθεί κατακόρυφα, στρέφοντας έτσι το ενδιαφέρον
των εταιρειών ανάπτυξης γης σε ξένες αγορές. Η εξέλιξη αυτή,
πρόσθεσε ο κ. Μισιρλής, άφησε την τοπική αγορά ανεκμετάλλευτη. «Αφήσαμε πίσω ένα μεγάλο κενό, στο οποίο σιγά σιγά το τελευταίο διάστημα κάποιες εταιρείες του τομέα έχουν στρέψει ξανά το
ενδιαφέρον τους», τόνισε ο κ. Μισιρλής. Πρόσθεσε, επίσης, πως
«η Imperio είναι μια από τις πρώτες εταιρείες που εστίασε εκ νέου
στο κομμάτι αυτό της αγοράς, εξού και τον Ιούλιο παραδίδεται στο
κοινό η πρώτη φάση της οικιστικής μας ανάπτυξης Sunset Gardens
στη δυτική Λεμεσό, ένα gated community με περισσότερα από 300
διαμερίσματα που απευθύνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία αγοραστών».
Ο Διευθυντής της Imperio αναφέρθηκε επίσης και στην αγορά ενοικίων, επιβεβαιώνοντας ότι την περίοδο αυτή το ύψος των ενοικίων
βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων. Όπως
εξήγησε, τα ενοίκια στην Κύπρο ήταν έτσι κι αλλιώς υψηλά, εξαιτίας της μειωμένης προσφοράς κατάλληλων ακινήτων. Ωστόσο,
πρόσθεσε, το φαινόμενο εντάθηκε το τελευταίο διάστημα λόγω
αφενός της μετεγκατάστασης πολλών ξένων (Ουκρανών, Ρώσων
λόγω του πολέμου) στην Κύπρο, και δη στη Λεμεσό, και αφετέρου
της προτίμησης πολλών Millennial, που αποτελούν τη νεαρότερη

ηλικιακά ομάδα ενοικιαστών, να παραμένουν για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα στο ενοίκιο.
Μεταφέροντας τη θέση του αναφορικά με τον κατάλληλο τρόπο
για αναχαίτιση του φαινομένου, ο κ. Μισιρλής τάχθηκε εναντίον της
εισήγησης κάποιων ομάδων για καθορισμό πλαφόν ενοικίου (rent
controls) καθώς, όπως τόνισε, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ακίνητα
δύο ταχυτήτων, ενώ θα έβαζε ταφόπλακα στα όποια σχέδια ιδιοκτητών για ανακαινίσεις και βελτιωτικές εργασίες.
Ο Διευθυντής της Imperio εξέφρασε την άποψη ότι για την επίλυση
του προβλήματος θα πρέπει να δοθούν από το κράτος τα κατάλληλα κίνητρα, τα οποία θα ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα (ιδιώτες επενδυτές) να επενδύσει σε περισσότερα ακίνητα, για τα οποία
υπάρχει έντονη ζήτηση, όπως τα διαμερίσματα, με τη δέσμευση
ότι αυτά θα διατεθούν προς ενοικίαση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, π.χ. 10 χρόνια. Παρόμοιες φορολογικές ελαφρύνσεις
προσφέρονται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.
Ταυτόχρονα και με στόχο τη μείωση της ζήτησης στα ενοίκια, ο
κ. Μισιρλής εισηγείται την εισαγωγή σχεδίων τύπου Help-to-Buy,
ώστε να ενθαρρυνθούν οι ενοικιαστές να αγοράσουν το δικό τους
ακίνητο. «Ο στόχος θα πρέπει να είναι να δοθεί ευκαιρία σε ενοικιαστές να αγοράσουν το δικό τους ακίνητο. Τέτοια σχέδια λειτουργούν με επιτυχία σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως για
παράδειγμα τη Γερμανία, και θα ήταν, θεωρώ, καλή ιδέα να μελετήσουμε τα παραδείγματα αυτά για να δημιουργήσουμε το δικό
μας σχέδιο, προκειμένου να συμβάλουμε και με τον τρόπο αυτό
στην αναχαίτιση της ανοδικής πορείας των ενοικίων», κατέληξε ο
κ. Μισιρλής.

ΘΕΜΑΤΑ
Υποχωρεί
η δραστηριότητα
στις κατασκευές
ΣΥΡΡΊΚΝΩΣΗ της ανάπτυξης της δραστηριότητας στις κατασκευές, την ώρα
που το κόστος στον τομέα ακολουθεί ανοδική πορεία, καταδεικνύουν τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο
Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις
175,4 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας μείωση 6,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Πρόκειται για το
τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο όπου καταγράφεται μείωση στον Δείκτη σε ετήσια βάση.
Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της
τάξης του 7,1% στα κτήρια και μείωση
3,4% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Ο Δείκτης
Παραγωγής είναι δείκτης όγκου που προσεγγίζει τις μεταβολές της προστιθέμενης
αξίας σε σταθερές τιμές και μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη του ρυθμού ανάπτυξης
του τομέα των Κατασκευών σε σχέση με
μια συγκεκριμένη χρονιά αναφοράς, το
έτος βάσης.
Ανοδικά κινείται
ο πληθωρισμός στον τομέα
Παράλληλα, σύμφωνα με τη Στατιστική
Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού το
ίδιο τρίμηνο παρουσίασε μεγάλη αύξηση,
τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων,
φτάνοντας στις 124,90 μονάδες, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 10,1%. Πρόκειται
για το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το
οποίο καταγράφεται ετήσια αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Cystat. Σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (δ’
τρίμηνο 2021) ο Δείκτης κατέγραψε άνοδο
3%. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος
κατά 11,7% στα κτήρια και κατά 4,8% στα
έργα πολιτικού μηχανικού κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης αυτός καταγράφει τη μεταβολή στις μεταβολές στις
τιμές μονάδας που χρεώνονται σε πελάτες
κατασκευαστικών έργων και μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη του ύψους του πληθωρισμού στις Κατασκευές σε σχέση με μία
συγκεκριμένη χρονιά αναφοράς, το έτος
βάσης.

Μειωμένες σε
σχέση με το
2010 οι τιμές
ακινήτων Κύπρου
ΜΕΙΩΜΈΝΕΣ καταγράφονται οι τιμές σπιτιών και ενοικίων στην Κύπρο σε σχέση με
το 2010, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε η Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
η χώρα είναι μία από τις τρεις που παρουσίασαν μείωση στις τιμές σπιτιών κατά τους
μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο του 2022 κατά
8% σε σχέση με το 2010. Αντίθετα, η Εσθονία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση που
έφθασε το 174%. Στις τιμές των ενοικίων,
η Κύπρος σημείωσε μείωση κατά 1%, η μοναδική μαζί με την Ελλάδα όπου παρουσιάζεται μείωση 25% Σύμφωνα με τη Eurostat,
οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν πέραν του
διπλάσιου σε δεκαεννέα κράτη – μέλη από
το 2010 με αύξηση κατά 45%, ενώ οι τιμές
των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 17%. Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές
των ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 10,5%
και των ενοικίων 1,4%.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
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Επιτέλους, ανάπτυξη στις Βρετανικές βάσεις

Μ

ΠΗΚΕ σε εφαρμογή από τις 16 Μαΐου το
σχέδιο που επιτρέπει την ανάπτυξη γης
στις Βρετανικές βάσεις καταργώντας στην
ουσία πολλούς περιορισμούς και επιτρέποντας την ανάπτυξη γης. «Καθορίζει ζώνες σχεδιασμού
στη βάση των πολιτικών που εφαρμόζονται και στην
Κυπριακή Δημοκρατία, με εξαίρεση περιοχές οι οποίες
σχετίζονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις και ανάγκες
ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση των βρετανικών
βάσεων.
Κριτήρια επιλεξιμότητας
Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στους κανονισμούς
αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύσταση μιας
νέας επιχείρησης. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, ένας
ιδιοκτήτης επιχείρησης δεν θα χρειάζεται πλέον να επιδεικνύει τοπική ή στρατιωτική ανάγκη για να ιδρύσει μια
επιχείρηση στις περιοχές των Βάσεων. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα μπορούν να λάβουν επιχειρηματική άδεια βάσει μιας νέας νομοθεσίας των Βάσεων,
η οποία θα τεθεί σε ισχύ όταν εφαρμοστεί η ΜΣΑ. Η
ικανότητα ρύθμισης ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα μέσω της νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών
ανησυχιών, του νέου συστήματος σχεδιασμού και ορισμένων στρατιωτικών παραγόντων θα είναι στη συνέχεια
οι κύριοι παράγοντες που θα λάβει υπόψη η Διοίκηση
των Βρετανικών Βάσεων κατά την εξέταση μιας αίτησης για έκδοση άδειας. Σε τελική ανάλυση, όταν αυτό
το νέο σύστημα λειτουργήσει πλήρως, θα ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους υφιστάμενους κανονισμούς
στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα ανοίξει τις περιοχές

των Βάσεων σε περισσότερους τύπους επιχειρηματικής
δραστηριότητας με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ορισμένες επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να μην μπορούν να αποκτήσουν άδεια κατά
την εφαρμογή της ΜΣΑ, έως ότου η διοίκηση των
Βάσεων εισαγάγει το σχετικό πλαίσιο, το
οποίο θα κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα επόμενα χρόνια. Μέχρι
το πλαίσιο να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, η διαδικασία αίτησης για
άδεια επιχείρησης που ισχύει επί
του παρόντος θα παραμείνει
σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη,
προστίθεται. Το σχέδιο συνεχίζει να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των ιδιοκτητών γης
και ακινήτων, ανεξάρτητα από το
που κατοικούν, αλλά και να περιορίζει την ανάπτυξη εντός ή κοντά σε
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Αναφέρεται ότι περίπου 50% του συνόλου της γης
στις Βάσεις είναι περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας – συμπεριλαμβανομένης της Αλυκής Ακρωτηρίου,
της παραλίας Lady’s Mile, των ελών και των τοποθεσιών
φωλεοποίησης πουλιών, και θα έχουν αυστηρούς περιορισμούς στους τύπους ανάπτυξης που θα επιτρέπονται
εκεί. Η συμφωνία αποτέλεσε αλλαγή χρήσης και ανάπτυξης στην Κύπρο», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, καθώς
το 80% του εδάφους των Βρετανικών Βάσεων, εκτάσεως
περίπου 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, από σύνολο 255,
αλλάζουν καθεστώς και εντάσσονται σε πολεοδομικές

ζώνες. Από αυτό θα επωφεληθούν τέσσερις Δήμοι και
23 Κοινότητες που εμπίπτουν είτε μερικώς είτε στην
ολότητα τους εντός των περιοχών των Βάσεων, όπως
σημείωσε. Η εν λόγω Συμφωνία, επεσήμανε, «το πρώτο εν τη ουσία Σχέδιο Ανάπτυξης που θα
εφαρμοστεί στις Βάσεις,» αναμένεται
να φέρει σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης, δραστηριοποίησης
και πολλαπλασιαστικά οφέλη,
όχι μόνο για τους κατοίκους
που διαβιούν ή έχουν περιουσία στις Βάσεις, αλλά
και στην οικονομία και κοινωνία, ευρύτερα, σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
ένεκα της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος
ανάφερε ότι για πρώτη φορά
επιτυγχάνεται η οριστική και ολιστική ρύθμιση για την ανάπτυξη γης
και περιουσιών εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων. Είπε ότι 6.150 εκτάρια θα μπορούν
να αξιοποιηθούν για σκοπούς οικιστικής, τουριστικής,
εμπορικής, κτηνοτροφικής και γεωργικής ανάπτυξης,
ενώ η υπόλοιπη περιοχή εντάσεται σε ζώνες προστασίας
ή ήπιας ανάπτυξης. Από την πλευρά του, ο ύπατος αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο Στίβεν Λίλι
είπε πως η συμφωνία δεν θα ήταν κατορθωτή, «χωρίς
την απίστευτα σκληρή δουλειά» των αξιωματούχων της
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, των Βάσεων και
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το 80% του
εδάφους, έκτασης 200
τετραγωνικών χιλιομέτρων,
αλλάζει καθεστώς
και εντάσσεται στις
πολεοδομικές ζώνες

ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ανοδική πορεία ακολούθησαν οι υποθηκεύσεις τον Ιούνιο

Α

ΝΟΔΙΚΗ πορεία ακολούθησαν οι υποθηκεύσεις τον περασμένο Ιούνιο, σε
σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες Μάη και Απρίλη.
Σε παγκύπρια κλίμακα ανήλθαν στα 295.189.931 ευρώ σε σχέση με
235.528.714 τον Μάη και 179.280.394 τον Απρίλη.
Την πρωτιά τόσο σε ακίνητα όσο και αξία συνεχίζει να κατέχει η Λευκωσία. Υποθηκεύτηκαν 466 ακίνητα, συνολικής αξίας 90.055.088 ευρώ.
Ακολουθεί η Λεμεσός με 314 ακίνητα συνολικής αξίας 88.860.673 ευρώ.
Να αναφέρουμε ότι συνολικά για τους πρώτους έξι μήνες του 2022 οι υποθηκεύσεις
κυμαίνονται γύρω στο 1.6 δις ευρώ.
Για τον Ιούνιο, σε ψηλά επίπεδα, κυμαίνονται και οι υποθηκεύσεις που έγιναν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.
Υποθηκεύτηκαν 95 ακίνητα συνολικής αξίας 63.970.100 ευρώ.
Στη Λάρνακα είχαμε 241 υποθηκεύσεις συνολικής αξίας 36.396.576 ευρώ.
Τέλος, στην Πάφο είχαμε 152 υποθηκεύσεις συνολικής αξίας 15.907.493 ευρώ.
Όλες οι υποθηκεύσεις που έγιναν τους πρώτους έξι μήνες του 2022 φαίνονται στον
σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΗΚΩΝ -2022

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ Η CYFELD

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες
στο δρόμο Λεμεσού – Σαϊττά

Μ

Η Φάση Α2 αφορά την περιοχή Παλώδια – Άλασσα, συνολικού μήκους 8 χλμ., με εκτιμώμενο κόστος €77,35 εκατ. περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Φάση Β αφορά το τμήμα Άλασσα-Σαϊττάς, 10,8 χλμ. όπου έχει υποβληθεί η προκαταρκτική
τελική μελέτη και αναμένεται ότι περί τα τέλη του 2022 θα
υποβληθεί η τελική έκθεση μελέτης. Το χρονοδιάγραμμα για
την έναρξη της φάσης Β θα οριστικοποιηθεί μετά την προώθηση της φάσης Α2 και το κόστος της εκτιμάται στα €89,25
εκατ. περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ε ΓΟΡΓΟΎΣ ρυθμούς προχωρεί η εκτέλεση των έργων για την κατασκευή του
δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά. Υπενθυμίζεται
ότι, το κόστος υλοποίησης της Φάσης Α1
ανέρχεται στα €31,09 εκατ. περιλαμβανομένου του
ΦΠΑ, ενώ το συνολικό κόστος εκτιμάται στα €198 εκατ.
συπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Τι θα περιλαμβάνει
Ο νέος αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Σαϊττά θα είναι
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με κεντρική διαχωριστική νησίδα. Το συνολικό του μήκος θα ανέρχεται στα
22,5 χλμ. και ο σχεδιασμός του μεγάλου αυτού έργου,
προωθείται σε τρεις φάσεις.
Η Φάση Α1 αφορά το τμήμα Πολεμίδια – Παλώδια, μήκους 3,6 χλμ περίπου, από το Αθλητικό Κέντρο Σπύρος
Κυπριανού (Palais de Sport) μέχρι την πρόσβαση προς
την κοινότητα Παλώδιας και αποτελεί συνέχεια της Λεω-

φόρου Γιάννου Κρανιδιώτη.
Το έργο περιλαμβάνει ένα δευτερεύον οδικό δίκτυο επτά
χιλιομέτρων, τέσσερις κυκλικούς κόμβους και διάβαση
πεζών και υπόγεια διάβαση και υποστηρικτικούς τοίχους.

Τι προηγήθηκε
Στις 11 Μαΐου 2020, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έδωσε το πράσινο φως για τη φάση Α1 του αυτοκινητόδρομου,
με την ανάθεση του έργου στην Cyfield Construction Ltd. Στις
5 Ιουνίου 2020 υπογράφτηκε στο Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, το συμβόλαιο για την κατασκευή
της Φάσης Α1 του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Σαϊττά.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
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ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Τίθεται και
επίσημα τέρμα
στη συμπαιγνία που
ξεκίνησε πριν δύο
χρόνια

Επιτέλους, σωματείο ο ΣΚΕΚ

M

Ε ΑΠΟΦΑΣΗ του Επάρχου Λευκωσίας, Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων της επαρχίας Λευκωσίας, ο
Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ)
είναι επίσημα σωματείο
με αριθμό μητρώου 448.
Όπως είναι γνωστό το
πρόβλημα προέκυψε πριν
δύο χρόνια, όταν μια μικρή
ομάδα κτηματομεσιτών, με
την καθοδήγηση του Συμβουλίου Εγγραφής ΚτημαΟ Πρόεδρος του
τομεσιτών (ΣΕΚ), παρουΣΚΕΚ Α. Καουρής
σιάστηκε ως ηγεσία του
ΣΚΕΚ, διεκδικώντας τον
Σύνδεσμο. Τότε ο ΣΚΕΚ προχώρησε σε επικαιροποίηση του καταστατικού του ώστε να συνάδει
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ύστερα από αίτημα
της κυβέρνησης. Ουσιαστικά με την ενέργεια αυ-

τής της μικρής ομάδας κτηματομεσιτών, που όπως
προαναφέραμε καθοδηγείτο από το ΣΕΚ, ο ΣΚΕΚ
παρουσιαζόταν να έχει δύο Συμβούλια.
Μετά από αυτή την ενέργεια, το νόμιμο συμβούλιο
του ΣΚΕΚ απέστειλε σχετική επιστολή στον έπαρχο
Λευκωσίας,
μέσω του δικηγόρου του και τελικά
έλαμψε η αλήθεια
και απεδείχθη η
παρανομία
της
μικρής
ομάδας
των κτηματομεσιτών. Με την απόφαση του Επάρχου Λευκωσίας,
ως Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας
Λευκωσίας, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022, ο ΣΚΕΚ
αναγνωρίστηκε ως επίσημο σωματείο, που εκπροσωπεί τους κτηματομεσίτες της Κύπρου, με τη σημερινή του ηγεσία. Όπως είναι γνωστό, το σημερινό συμβούλιο του ΣΚΕΚ εκλέγηκε σε εκλογές που

πραγματοποιήθηκαν στις 20 του Νιόβρη του 2011
με πρόεδρο τον Ανδρέα Καουρή.
Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν οι
παρακάτω:
Γεώργιος Χατζηαντωνίου, Α’ Αντιπρόεδρος, Κυριάκος Ολύμπιος, Β’ Αντιπρόεδρος, Έλλη Ανδρέου, Γ. Γραμματέας, Βύρων Χριστοφόρου, ταμίας,
και μέλη οι Ηλίας Αθανασίου, Ρένα Καλότυχου,
Μαρία Νίκη Θωματίδου, Γιώργος Μουσκίδης, Μιράντα Στυλιανάκη Μουσκίδου, Χαράλαμπος Πίτρος, Χρυστάλλα Κυριακίδη, Αντρούλλα Κυριακίδη και Σωτήρης Δημητρίου.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΣΚΕΚ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Σ

Ο Περί κτηματομεσιτών νόμος – τέλη

Ε ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ παραμένει το
θέμα του εκσυγχρονισμού των κανονισμών περί κτηματομεσιτών που
αφορά τη μείωση εγγραφής στο
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ).
Το θέμα συζητήθηκε και στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, μετά την κατάθεση σχετικής
πρότασης από το ΣΕΚ, χωρίς προηγουμένως να
διαβουλευτεί με τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών
Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), όπως έπρεπε να
γίνει.
Για τον σκοπό αυτό ο ΣΚΕΚ κατέθεσε στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής υπόμνημα με τις
θέσεις του, το οποίο και παραθέτουμε αυτούσιο.
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και Μέλη Kοινοβουλευτικής
Eπιτροπής Εσωτερικών.
Ημερήσια Διάταξη στη συνεδρία 24 Μαρτίου
2022
Θέμα: Οι περί Κτηματομεσιτών ( τέλη) Κανονισμοί του 2022
• Ο Σύνδεσμος Kτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) ιδρύθηκε στις 24 Αυγούστου 1985 με αριθμό εγγραφής 446, ως
φαίνεται στo μητρώο του Εφόρου Σωματείων, και αριθμεί πέραν των 150 μελών. Ο Σύνδεσμoς εξακολουθεί να υφίσταται με πλούσια
δραστηριότητα και κυρίως συνέβαλε ενεργά
στη θεσμοθέτηση για κατοχύρωση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη με τη θέσπιση
για πρώτη φορά του περί Κτηματομεσιτών

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ
Τέλη κτηματομεσιτών

Εισήγηση ΣΚΕΚ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

				

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1

Εισήγηση ΣΕΚ

καταχώρηση αίτησης εγγραφής φυσικού προσώπου

€100

€ 100

€100

2

καταχώρηση αίτησης εγγραφής νομικού προσώπου

€200

€200

€200

3

καταχώρηση αίτησης εγγραφής βοηθού κτηματομεσίτη

€50

€ 50

4

Δικαιώματα εξετάσεων

€150

€150

5

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής φυσικού προσώπου

€350

€150

6

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής φυσικού προσώπου

€350

€150

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής βοηθού κτηματομεσίτη

€100

€ 80

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής			
7

Έκδοση ετήσιας Άδειας			
8

Έκδοση ετήσιας Άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικού προσώπου

€200

9

Έκδοση ετήσιας Άδειας άσκησης επαγγέλματος νομικού προσώπου

€150

Έκδοση ετήσιας Άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού κτηματομεσίτη

€130

10

€250

€80

11

Έκδοση αντιγράφου ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος

€20

€20

12

Έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας

€20

€20

πιμότητα η κίνηση αυτή;
• Η ως άνω αναφορά γίνεται καθότι ως προκύπτει από τη μελέτη των εγγράφων που μας
αποστείλατε μαζί με την πρόσκληση να παρευρεθούμε στην Επιτροπή Εσωτερικών της
Βουλής για συζήτηση του θέματος «Οι περί
Κτηματομεσιτών (τέλη) Κανονισμοί του 2022»
έχουμε διαπιστώσει τα ακόλουθα:
Εις το παράρτημα 2 το οποίο τιτλοφορείται «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εις το σημείο 3, εις τη σελίδα
4, υπό τον τίτλο Κοινωνικός Διάλογος με άμεσα
εμπλεκόμενους φορείς- Κοινωνική συμμετοχή,
έχει καταγραφεί ότι κανέναΣ διάλογος έγινε Για
το λόγο
ως αναφέρεται «Δεν έχει γίνει κοινωνικός διάλογος εφόσον κατά τον καταρτισμό
των Κανονισμών δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε
εγκριμένα οργανωμένα σύνολα της επηρεαζόμενης ομάδας (Κτηματομεσίτες) με τα οποία θα
μπορούσε να γίνει διάλογος. Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι αλλαγές στα τέλη αφορούν μειώσεις
οι οποίες επηρεάζουν θετικά την εν λόγω επαγγελματική ομάδα».
• Είναι άξιον απορίας πώς δεν εντοπίστηκε ο
Σύνδεσμός μας εφ΄ όσον είναι πολύ καλά γνωστός εις όλα τα μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής και πώς έχει εντοπιστεί, μετά την έγκριση

€350

€100

Έκδοση αντιγράφου			

Νόμου Ν.66/1987.
• Η ύπαρξη του Συνδέσμου ήταν γνωστή εις το
Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και ο
οποίος αρκετές φορές κλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για συζήτηση θεμάτων που αφορούσαν το επάγγελμα του κτηματομεσίτη, πλην όμως, το σημερινό Συμβούλιο
έχει προβεί ανεπιτυχώς σε ενέργειες είτε προς
διάλυση του Συνδέσμου είτε προς εκφοβισμό
των μελών του, όπως αδικαιολόγητων ποινικών
διώξεων. Επίσης επέμβαινε εις τα εσωτερικά
του Συνδέσμου και προς τούτο χρησιμοποιούσε τον επιθεωρητή του Συμβουλίου, αντί το
Συμβούλιο και ο επιθεωρητής να ασχολούνται
με τα θεσμοθετημένα καθήκοντα τους. (Σχετικές επιστολές καταγγελίας απεστάλησαν τόσο
στο Συμβούλιο για να τοποθετηθεί όσον και
εις το Υπουργείο Εσωτερικών πλην όμως μέχρι
σήμερα καμιά απάντηση έχουμε λάβει).
• Περαιτέρω θέλουμε να θέσουμε υπόψη της
Επιτροπής, μια σημαντική παρανομία που έγινε από το Συμβούλιο Εγγραφής. Εδώ και δύο
χρόνια το Συμβούλιο με απόφαση του, μείωσε
τα τέλη των κτηματομεσιτών αυθαίρετα, χωρίς
οποιαδήποτε τροποποίηση των κανονισμών
και τώρα με την κατάθεση αυτών των τροποποιήσεων έρχεται να τα νομιμοποιήσει. Ως προ
τι αυτή η παρανομία; Mήπως είχε κάποια σκο-

€150

€20

των κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο
για να εκθέσει τις απόψεις του στη Βουλή
μετά και την αναβολή της συζητήσεως του
θέματος.
• Μετά την παρέμβαση και διαμαρτυρία του
Συνδέσμου, προς τη γραμματεία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, στάληκε η πρόσκληση και προς τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών
και ως αντιλαμβανόμαστε η μη ύπαρξη διαλόγου με το Συμβούλιο ήταν ακόμη μια κακόπιστη προσπάθεια του Συμβουλίου και του
προέδρου του από το να μας αποκλείσει από
οποιαδήποτε συζήτηση και να μας περιθωριοποιήσει, καθότι οι προσπάθειες των για εκλογή
προσφιλών των προσώπων εις το διοικητικό
συμβούλιο του Συνδέσμου μας, για να έχει τον
πλήρη έλεγχο των κτηματομεσιτών, απέτυχαν
παταγωδώς.
Επί της ουσίας του θέματος ο σύνδεσμός μας διαφωνεί ως προς τα τέλη ως έχουν καθοριστεί
και εισηγείται ως ο επισυναπτόμενος πίνακας
τελών.
Παραμένουμε στη διάθεση σας.
Με Εκτίμηση.
Ανδρέας Καουρής
Πρόεδρος
Εκ του Δ.Σ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Αγώνας δρόμου για στέγη από Κύπριους
φοιτητές σε πόλεις της Ελλάδας
Ενοίκια από 300 ευρώ
στον Πειραιά
Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ είναι μια ξεχωριστή πόλη πολύ κοντό στην Αθήνα. Όσοι μένουν Πειραιά δεν έχουν
λόγο να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας, αφού
τα έχει όλα εκτός από καλές συγκοινωνίες για
την Αθήνα. Έχει βέβαια το τραμ, τον ηλεκτρικό και τα λεωφορεία, αλλά η περιοχή δεν έχει
ακόμα καθόλου μετρό, κάτι που δυσχεραίνει τις
μεταφορές. Παρόλα αυτά έχει πολλή φοιτητική
ζωή, και καταστήματα και χώρους αναψυχής.
Οι τιμές των ενοικίων ξεκινούν από 300 ευρώ
και φτάνουν μέχρι τα 800 ευρώ, ενώ υπάρχουν
πολλά διαμερίσματα σε σχέση με κεντρικές περιοχές της Αθήνας που επιλέγουν οι φοιτητές. Ο
Πειραιάς είναι η καλύτερη λύση μόνο για όλους
όσοι πρόκειται να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο
του Πειραιά, αφού οι περισσότερες περιοχές
του βρίσκονται πολύ κοντά με αυτό, ενώ οι
εσωτερικές του συγκοινωνίες επιτρέπουν τη μεταφορά των φοιτητών προς το πανεπιστήμιο.

Μικρά διαμερίσματα
στα Γιάννενα
ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ θεωρούνται η πόλη των
φοιτητών και προσφέρονται αρκετά μικρά
διαμερίσματα. Διαμερίσματα 40 τ.μ. επιπλωμένο με αυτόνομη θέρμανση έχει ενοίκιο €380. Διαμέρισμα 98 τ.μ., κοντά στο
κέντρο της πόλης, έχει ενοίκιο €600.
Επιπλωμένο διαμέρισμα 80 τ.μ., στο κέντρο
της πόλης, έχει ενοίκιο €450 και 42 τ.μ. έχει
ενοίκιο €400. Διαμέρισμα 36 τ.μ. ανακαινισμένο έχει ενοίκιο €300. Φοιτητική κατοικία,
στην κεντρική πλατεία, 30 τ.μ. έχει ενοίκιο
€380 και 28 τ.μ. νοικιάζεται €350. Στην περιοχή Πλάτανος των Ιωαννίνων γκαρσονιέρα
45 τ.μ. νοικιάζεται €350 τον μήνα. Γκαρσονιέρα 30 τ.μ., στην κεντρική πλατεία νοικιάζεται €320 τον μήνα.

Δύσκολη υπόθεση
η εξεύρεση στέγης
στα Χανιά

ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ η εξεύρεση στέγης για φοιτητές είναι δύσκολη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελλαδικού Τύπου, πολλοί φοιτητές
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές
τους, ακόμα και στο πτυχίο, ενώ άλλοι δεν
δηλώνουν καν τα Χανιά πλέον, επειδή ξέρουν
πως δεν θα βρουν σπίτι.
Όπως αναφέρεται, πολλοί έχουν νοικιάσει
σπίτια πανάκριβα σε κακή κατάσταση και
μακριά από το κέντρο, ενώ άλλοι νοικιάζουν
από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο. Διαμέρισμα 42
τ.μ. νοικιάζεται €520 τον μήνα και 38 τ.μ. έχει
ενοίκιο €530. Διαμέρισμα 90 τ.μ. επιπλωμένο
έχει ενοίκιο €600.

ΣΕ ΑΓΩΝΑ δρόμου για την εξεύρεση
φοιτητικού διαμερίσματος στις πόλεις
της Ελλάδας έχουν επιδοθεί οι φοιτητές και οι γονείς τους, σε μια δύσκολη
περίοδο, όπου τα ενοίκια έχουν ανέβη στα ύψη.
Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση
για τους πρωτοετείς φοιτητές.
Οι τιμές των ενοικίων ποικίλλουν για
ένα φοιτητικό διαμέρισμα, ανάλογα
με την πόλη, την περιοχή, την ηλικία, αν έχει γίνει ανακαίνιση και αν το
διαμέρισμα είναι επιπλωμένο. Μια
γεύση στους Κύπριους γονείς που θα
ασχοληθούν για την ανεύρεση διαμερίσματος για το πώς κυμαίνονται οι τιμές ενοικίων στις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις της Ελλάδας δίνουν
τα στοιχεία που θα παραθέσουμε στη
συνέχεια. 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.
Στην Αθήνα οι περιοχές Αμπελόκηποι
και Ζωγράφου είναι δύο πολύ κοντινές περιοχές, που γειτνιάζουν και
που χαρακτηρίζονται για την έντονη
φοιτητική τους ζωή. Με βάση την
έρευνα, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου και 80 τ.μ στην περιοχή Ζωγράφου έχει ενοίκιο €600, διαμέρισμα
50τ.μ στην ίδια περιοχή νοικιάζεται
€430. Διαμέρισμα στα Ιλίσια πλησίον του άλσους και πανεπιστημιακών
σχολών με δυο υπνοδωμάτια έχει
ενοίκιο €700. Διαμέρισμα στην περιοχή Ζωγράφου ενός υπνοδωματίου
έχει ενοίκιο €460 τον μήνα και δυο
υπνοδωματίων €750. Διαμέρισμα δυο
υπνοδωματίων στην περιοχή Αμπελόκηπους νοικιάζεται €650 τον μήνα και
προς την Μεσογείων διαμέρισμα 52
τ.μ έχει ενοίκιο €500 τον μήνα.

ευρώ/τ.μ. στο Ρέθυμνο. Στον Βόλο
η μέση τιμή ενοικίασης διαμερισμάτων είναι στα 7,7 ευρώ/τ.μ. και στη
Λάρισα στα 7,1 ευρώ/τ.μ., περίπου 1
ευρώ/τ.μ.
Σύμφωνα με την Pricefox, η αυξητική τάση των ενοικίων οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στη μειωμένη ανοικοδόμηση των τελευταίων ετών. Ως
αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση δεν
συμβάδισε με αυξημένη προσφορά
με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε απότομες
αυξήσεις των τιμών ενοικίων για να
περιορίσουν και τις απώλειες από την
οικονομική κρίση.

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. Στούντιο 25 τ.μ στο κέντρο της
πόλης έχει ενοίκιο €340, διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου επιπλωμένο δίπλα στα πανεπιστήμια στην περιοχή
Αγίου Δημητρίου έχει ενοίκιο €420
τον μήνα.
Στούντιο/γκαρσονιέρα
28τ.μ στην περιοχή Αγίου Δημητρίου
νοικιάζεται €280 τον μήνα. Στούντιο
30τ.μ για φοιτητή στο κέντρο της πόλης νοικιάζεται €350 και γκαρσονιέρα
40 τ.μ έχει ενοίκιο €580, διαμέρισμα
56 τ.μ στην Καμάρα έχει ενοίκιο €450
τον μήνα. Γκαρσονιέρα κοντά στα
πανεπιστήμια νοικιάζεται €450 τον
μήνα.
Στην Πάτρα, όπου αποτελεί διαχρονικά φοιτητική πόλη, σύμφωνα με την
έρευνα διαμέρισμα 40 τ.μ για φοιτητές νοικιάζεται €270 τον μήνα, διαμέρισμα 50 τ.μ προσφέρεται με ενοίκιο

€350. Και τα Ιωάννινα θεωρούνται
πόλη των φοιτητών. Διαμέρισμα 44
τ.μ στο κέντρο της πόλης έχει ενοίκιο €450 τον μήνα, διαμέρισμα 50 τ.μ
έχει ενοίκιο €400 τον μήνα, διαμέρισμα 35 τ.μ σε φοιτητικό συγκρότημα
έχει ενοίκιο €330 τον μήνα.
Αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης
διαμερισμάτων
Μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται
στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων
σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έρευνας του Pricefox.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση,
στην Αττική η μέση τιμή για ενοικίαση διαμερισμάτων κυμαίνεται στα 9,3
ευρώ/τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη μέση τιμή είναι 8,1 ευρώ/τ.μ.
Στην επαρχία ακριβότερες τιμές
ενοικίων παρατηρούνται στην Κρήτη
και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο με 8
ευρώ/τ.μ. Με αρκετή διαφορά χαμηλότερα οι τιμές στην υπόλοιπη Κρήτη
κινούνται στα 6,7 ευρώ/τ.μ. στα Χανιά, 6,6 ευρώ/τ.μ. στο Λασίθι και 6,2

Οικονομικές θυσίες για τα έξοδα
φοιτητικής κατοικίας
Απίστευτες οικονομικές θυσίες θα
κληθούν να κάνουν και φέτος χιλιάδες οικογένειες με παιδιά, τα οποία
θα εισαχθούν σε πανεπιστημιακές
σχολές και τμήματα που βρίσκονται
μακριά από τον τόπο κατοικίας τους
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα
έξοδα της φοιτητικής στέγης. Σε μια
εποχή ακρίβειας και πληθωριστικών
πιέσεων ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα πρέπει να σηκώσει και αυτό
το κόστος. Πέρα από σπουδές στην
Κύπρο, αρκετοί νέοι και νέες επιλέγουν, πανεπιστήμια στην Ελλάδα, γεγονός που σηματοδοτεί μεγαλύτερα
έξοδα με κυρίαρχο αυτό των ενοικίων. Η αυξημένη ζήτηση διαμερισμάτων στην Ελλάδα δεν έχει συμβαδίσει
με αυξημένη προσφορά, όπως συμβαίνει στην Κύπρο όπου αρκετά νέα
διαμερίσματα είναι διαθέσιμα στην
αγορά. Στην Ελλάδα η νέα οικοδομική δραστηριότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη για αυτό οι φοιτητές μένουν
σε διαμερίσματα καμία φορά άνω των
30 ή 50 ετών.

«Βασίλισσα» στα ψηλά ενοίκια η Αττική
«ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ» στα υψηλά ενοίκια αναδεικνύεται για
άλλη μια φορά η Αττική, με τις τρεις πιο ακριβές περιοχές να είναι η Βουλιαγμένη, το Κολωνάκι και το
Ψυχικό. Στον αντίποδα, ο Ασπρόπυργος και τα Άνω
Λιόσια αποτελούν τις πλέον οικονομικές περιοχές του
λεκανοπεδίου. Αναφορικά με τις υπόλοιπες περιοχές
της Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης
ακολουθούν την Αττική στα υψηλά ενοίκια, σύμφωνα
με νέα έρευνα του Pricefox που αποκαλύπτει μεγάλες
αυξήσεις στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων σε όλη
την χώρα. Η έρευνα αναλύει, για τις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Βόλου και Κρήτης τις μέσες τιμές ανά τ.μ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το
βάρος που έχουν να σηκώσουν πλέον τα μέσα νοικοκυριά για την ενοικίαση στέγασης αγγίζει σε πολλές
περιπτώσεις και το 50% του διαθέσιμου εισοδήματος.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανάλυση, στην
Αττική η μέση τιμή για ενοικίαση διαμερισμάτων κυμαίνεται στα 9,3 ευρώ/τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη
μέση τιμή είναι 8,1 ευρώ/τ.μ. Στην επαρχία ακριβότερες τιμές ενοικίων παρατηρούνται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο με 8 ευρώ/τ.μ. Με αρκετή
διαφορά χαμηλότερα οι τιμές στην υπόλοιπη Κρήτη
κινούνται στα 6,7 ευρώ/τ.μ. στα Χανιά, 6,6 ευρώ/τ.μ.
στο Λασίθι και 6,2 ευρώ/τ.μ. στο Ρέθυμνο. Στον Βόλο
η μέση τιμή ενοικίασης διαμερισμάτων είναι στα 7,7 ευρώ/τ.μ. και στη Λάρισα στα 7,1 ευρώ/τ.μ., περίπου 1
ευρώ/τ.μ. φθηνότερα σε σχέση με την Θεσσαλονίκη.
Στην Πάτρα οι ενοικιαστές πληρώνουν κατά μέσο όρο
7,5 ευρώ/τ.μ.

Η εικόνα στην Αττική
Στην Αττική τα νοικοκυριά θα πληρώσουν για ενοικίαση
διαμερίσματος κατά μέσο όρο από 3,8 ευρώ/τ.μ. στην
οικονομική περιοχή του Ασπρόπυργου ενώ η μέση τιμή
φτάνει τα 18,5 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο στην Βουλιαγμένη. Παραδοσιακά ακριβή η περιοχή του Κολωνακίου
στην ενοικίαση διαμερισμάτων με την μέση τιμή να αγγίζει τα 16 ευρώ/τ.μ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ψυχικό όπου για να γίνεις κάτοικος θα πρέπει να πληρώσεις
14,9 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο για την ενοικίαση ενός
διαμερίσματος. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν Γλυφάδα
και Παλαιό Φάληρο με μέση τιμή ενοικίασης 12,2 ευρώ/τ.μ. και 11,5 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Στον αντίποδα,
οικονομικότερη περιοχή όπως προαναφέρθηκε είναι ο
Ασπρόπυργος, ακολουθούν τα Άνω Λιόσια με 5,9 ευρώ/τ.μ. ενώ λίγο πιο πάνω από 6 ευρώ/τ.μ. κινούνται
τα ενοίκια σε Σπάτα, Ελευσίνα και Αχαρνές.
Γιατί οι τιμές ενοικίων παραμένουν υψηλές
Η αυξητική τάση των ενοικίων οφείλεται σε μεγάλο

βαθμό στη μειωμένη ανοικοδόμηση των τελευταίων
ετών της οικονομικής κρίσης. Ως αποτέλεσμα η αυξημένη ζήτηση δεν συμβάδισε με αυξημένη προσφορά με
αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν
σε απότομες αυξήσεις των τιμών ενοικίων για να περιορίσουν και τις απώλειες από την οικονομική κρίση. Επιπλέον συνέβαλε σε αυτό και η μείωση των υποψήφιων
αγοραστών ακινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης οι
οποίοι κατέφυγαν σε λύσεις ενοικίασης. Κατά μέσο όρο
στην Ελλάδα 17000 νοικοκυριά αναζητούν κατοικία. Αν
αναλογιστεί κανείς την οικονομική κρίση που έχει διαρκέσει πλέον μια δεκαετία ο συνολικός αριθμός των
νοικοκυριών αυτών φτάνει τις 170000. Ωστόσο μέσα
σε αυτή τη δεκαετία η ανοικοδόμηση ήταν ιδιαίτερα
μειωμένη με αποτέλεσμα οι τιμές των ενοικίων να αυξηθούν περαιτέρω. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει
στις τελευταίες ενημερωμένες τιμές που προκύπτουν
από την έρευνα για τον Ιούνιο του 2022.
Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για ενοίκιο
Διανύουμε μια περίοδο που μετά την οικονομική κρίση έχει προστεθεί η ενεργειακή κρίση με αποτέλεσμα
την αύξηση του πληθωρισμού. Το καλάθι της νοικοκυράς έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές
περιπτώσεις άνω του 10%. Το βάρος που έχουν να
σηκώσουν πλέον τα μέσα νοικοκυριά για την ενοικίαση
στέγασης αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις και το 50%
του διαθέσιμου εισοδήματος. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτή η κατάσταση επηρεάζει σημαντικά και την
εξεύρεση φοιτητικού διαμερίσματος, όπου τα ενοίκια
και στον τομέα αυτό έχουν ανέβει στα ύψη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Δημοφιλής φοιτητικός προορισμός η Κύπρος

Σ

Ε ΔΗΜΟΦΙΛΗ φοιτητικό προορισμό εξελίσσεται η Κύπρος. Τα τελευταία οκτώ
χρόνια σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες της ΕΕ
και διπλασιάστηκαν αυτοί που προέρχονται από τρίτες χώρες.
Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά)
και οι σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει την πορεία
τους εδώ και μόλις τρεις δεκαετίες, αποτελούν σήμερα τα διαμάντια του νησιού. Τα τελευταία χρόνια η
Κύπρος έχει μετατραπεί σε κέντρο φοιτητών, αφού
παρέχει εκατοντάδες επιλογές, διαθέτοντας τρία
δημόσια πανεπιστήμια, έξι ιδιωτικά και περίπου πενήντα σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εξαιρετικές επιδόσεις τους και η συνεχής άνοδος που σημειώνουν στα παγκόσμια rankings είναι πραγματικά
αξιοσημείωτες. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
αλλά και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι
μέσα στη λίστα των «Times Higher Education World
University Rankings» με τα 1.000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Διπλασιάστηκαν οι φοιτητές
Η αυξητική πορεία όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών στα πανεπιστήμια της Κύπρου φαίνεται και
απ’ τα επίσημα στοιχεία που έδωσε προ ημερών στη
δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΠΑΝ). Συγκεκριμένα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
ο συνολικός αριθμός των ατόμων που φοιτούσε σε
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου ανερχόταν σε 54.235, εκ των οποίων οι 42.519 (78%)
φοιτούσαν σε πανεπιστήμια και οι 11.716 (22%) σε

νο ακαδημαϊκό έτος (2019 – 2020). Η μείωση αυτή
πιθανόν να οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού και στις δυσκολίες μετακίνησης που ενδεχομένως αντιμετώπιζαν οι φοιτητές από Τρίτες Χώρες
που φοιτούσαν στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Ωστόσο, η μείωση ήταν παροδική αφού την αμέσως επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά,
δηλαδή το 2020 – 2021, ο αριθμός των φοιτητών
αυξήθηκε.
Λίγα προγράμματα στα αγγλικά
Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μέσα σε αυτήν την επταετία οι φοιτητές
από την ΕΕ που ήρθαν στην Κύπρο για σπουδές
διπλασιάστηκαν και έφτασαν σε αριθμό τους ΚύπριΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021
ους φοιτητές. Την ίδια ώρα, σχεδόν διπλασιάστηκαν
Δημόσια/ιες
Ιδιωτικά/ές
Σύνολο
και οι φοιτητές από Τρίτες Χώρες, γεγονός που καΙδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης 			 ταδεικνύει ότι πλέον τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
Πανεπιστήμια
12337
30182
42519
της Κύπρου έχουν μπει για τα καλά στον παγκόσμιο
29.02
70.98
100
χάρτη των πανεπιστήμιων.
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης			 Ωστόσο, πολλοί ξένοι φοιτητές έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η γκάμα των προγραμ963
10753
11716
μάτων (ιδίως των προπτυχιακών) που προσφέρονται
8.22
91.78
100
στα αγγλικά είναι περιορισμένη. Τη θέση του υπέρ
Σύνολο
13300
40935
54235
της εισαγωγής περισσότερων προγραμμάτων στα
24.52
75.48
100
αγγλικά έχει δηλώσει και ο υπουργός Παιδείας ΠρόΣχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρά το γεγο- μός των φοιτητών έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
δρομος Προδρόμου.
νός ότι το προηγούμενο έτος (2020-2021) σημειώΗ Κύπρος έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν σύγθηκε μικρή αύξηση (2%) στον συνολικό αριθμό των Επηρέασε ο κορωνοϊός
χρονο εκπαιδευτικό κόμβο παγκόσμιας εμβέλειας.
φοιτητών σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδη- Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στις Σχολές ΤριτοΤόσο τα κρατικά πανεπιστήμια, Κύπρου και ΤΕΠΑΚ,
μαϊκό έτος (2019-2020) -πιθανότατα λόγω της παν- βάθμιας Εκπαίδευσης με εξαίρεση το ακαδημαϊκό
όσο και τα ιδιωτικά προσφέρουν υψηλού επιπέδου
δημίας-, η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι τα τελευταία έτος 2020 – 2021, κατά το οποίο για πρώτη φορά
εκπαίδευση, αλλά και πλούσια και ολοκληρωμένη
επτά χρόνια, δηλαδή από το 2013 και μετά, ο αριθ- παρατηρήθηκε μείωση σε σχέση με το προηγούμεφοιτητική ζωή.

ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη τα ενοίκια
για φοιτητική στέγη

H

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ είναι τραγική. Τα φοιτητικά διαμερίσματα σε Κύπρο και
Ελλάδα, που είναι οι δύο χώρες που
φοιτά η συντριπτική πλειοψηφία των
Κυπρίων φοιτητών είναι δυσεύρετα και πανάκριβα. Η πανδημία δεν μείωσε, αλλά αντίθετα αύξησε τις τιμές των ενοικίων.
Οι φοιτητές ειδικά στην Κύπρο αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια κατά 80%.
Αυτό, σε συνδυασμό με το πρόβλημα της εξεύρεσης στέγης, αλλά και λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητικών εστιών, συνεχίζει να διατηρεί τις τιμές των ενοικίων στα ύψη.
Σημαντικές οι αυξήσεις των ενοικίων τα τελευταία δύο χρόνια
ΣΤΑ ΥΨΗ βρίσκονται οι τιμές για ενοικίαση φοιτητικού διαμερίσματος και η αυξημένη ζήτηση
υποχρεώνει, τόσο τους γονείς όσο και τους φοιτητές να αναζητήσουν άλλες λύσεις.
Ειδικά οι ξένοι φοιτητές, λόγω της δυσκολίας
στην εξεύρεση διαμερίσματος, στρέφονται προς
τη συγκατοίκηση.
Οι δυσκολίες στην εξεύρεση φοιτητικής στέγης
παρουσιάζονται τόσο στην Κύπρο, όσο και στην
Ελλάδα.
Ειδικά στην Κύπρο, όπως τονίζει και ο Επίτιμος
Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου Σολομών Κουρουκλίδης, η
κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.
Όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» σε προηγούμενες εκδόσεις τους, τα ενοίκια έχουν σημειώσει, τα τελευταία χρόνια, μια γενική αύξηση της
τάξης του 70%.

Στα φοιτητικά διαμερίσματα, που βρίσκονται
κοντά στα πανεπιστήμια, όπως τονίζει ο κ. Κουρουκλίδης, η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να αναζητήσουν στέγη σε πιο μακρινές περιοχές.
Λόγω αυτής της κατάστασης, πολλοί φοιτητές
προτιμούσαν τη συγκατοίκηση ώστε να μοιράζονται τα έξοδα.
Τώρα με την πανδημία δημιουργείται και πρόβλημα με τη συγκατοίκηση.
Για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο σοβαρό πρόβλημα της εξωτερικής φοιτητικής στέγης, καθώς και τις τιμές που επικρατούν σε κάθε
περιοχή μπορείτε να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στο αφιέρωμα της εφημερίδας μας.
Η κατάσταση φέτος έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης και του
πολέμου στην Ουκρανία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Ακριβές και φτηνές πόλεις στο εξωτερικό
Οι φοιτητές πραγματοποιούν πλέον,
πιο στοχευμένες αναζητήσεις και
συγκρίσεις τιμών κατά τη διάρκεια
της έρευνας τους για εύρεση
φοιτητικής στέγης

A

ΛΛΑΓΉ δεδομένων για τον τομέα του real estate στη Λεμεσό. Η ενισχυμένη ζήτηση που καταγράφει το τελευταίο
διάστημα η τοπική αγορά για οικιστικές αναπτύξεις, στρέφει σιγά σιγά το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης προς την κατεύθυνση της κατασκευής πιο προσιτών ακινήτων, παραμερίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία high-end
αναπτύξεων.
Ακριβά πληρώνουν τα ενοίκια και οι φοιτητές του εξωτερικού. Η
Student.com, η μεγαλύτερη πλατφόρμα εύρεσης φοιτητικής στέγης παγκοσμίως, δημοσίευσε την ετήσια έρευνα σχετικά με τη
δαπάνη ενοικίου για τους φοιτητές. Η έρευνα, που αφορούσε το
κόστος ενοικίου των φοιτητών σε 125 πόλεις, αποκαλύπτει ότι οι
φοιτητές στο Αλμπαθέτε, στο Γιοχάνεσμπουργκ και στη Σιγκαπούρη ξοδεύουν τα λιγότερα χρήμα για το ενοίκιο τους ανά βδομάδα.
Οι τρεις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο, στις οποίες οι φοιτητές
ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα για το ενοίκιο τους, είναι η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Η πιο ακριβή χώρα είναι η
Αυστραλία, όπου οι φοιτητές ξοδεύουν 19% περισσότερα χρήματα
από το παγκόσμιο μέσο όρο ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο
και οι ΗΠΑ.
Στοχευμένη αναζήτηση
Ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της Student.com, Luke Nolan
δήλωσε σχετικά: «Οι φοιτητές πραγματοποιούν, πλέον, πιο στοχευμένες αναζητήσεις και συγκρίσεις τιμών κατά τη διάρκεια της
έρευνας τους για εύρεση φοιτητικής στέγης. Η πρόσβαση τους
σε πληροφορίες και πηγές είναι ανεξάντλητη και κατανοούν καλύτερα τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν στην πόλη όπου θα
σπουδάζουν. Σε πόλεις όπου υπάρχει πληθώρα επιλογών διαμονής, παρατηρούμε ότι οι ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων κατοικιών
συνειδητοποιούν καλύτερα την ανάγκη για ανταγωνιστικές τιμές και
παροχή επιπρόσθετων κινήτρων, όπως εκπτώσεις και επιστροφή
χρημάτων». Εκτός από την παγκόσμια κατάταξη, η ανάλυση περιλαμβάνει, επίσης, δεδομένα για χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ με βάση
το τοπικό τους νόμισμα.
Στη Βρετανία
Εκτός από την παγκόσμια κατάταξη, η ανάλυση περιλαμβάνει, επίσης, δεδομένα για χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία,
η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ με βάση το τοπικό
τους νόμισμα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο
επιλέγουν πάρα πολλοί Κύπριοι φοιτητές, οι πιο ακριβές πόλεις είναι το Λονδίνο, το Όξφορντ και το Κέιμπριτζ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν Ρίντινγκ και Γιορκ. Τα λιγότερα λεφτά θα τα δώσουν
οι φοιτητές που θα σπουδάσουν Ντέρμπι, Σάντερλαντ, Πρέστον
και Μπράντφορντ.
Μεθοδολογία
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συλλέχθηκαν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σε περισσότερους από 12.000 φοιτητές
που ενοικίασαν το φοιτητικό τους δωμάτιο σε 125 πόλεις ανά τον
κόσμο μέσω της Student.com, από την 1η Νοεμβρίου 2016 έως τις
31 Οκτωβρίου 2017. Οι τιμές ενοικίων στην παγκόσμια κατάταξη
μετατράπηκαν σε δολάρια ΗΠΑ τη στιγμή της κράτησης, με βάση
την τρέχουσα τιμή συναλλάγματος. Η Student.com αποτελεί
τη μεγαλύτερη πλατφόρμα εύφιλείς πόΟι 10 πιο δημο
ρεσης φοιτητικής στέγης παείναι:
λεις παγκοσμίως
γκοσμίως και φιλοξενεί περισ1. Λονδίνο
σότερα από 800.000 δωμάτια
2. Σίδνεϋ
σε 400 πόλεις σε ολόκληρο
3. Μελβούρνη
τον κόσμο. Η εταιρεία έχει
4. Μάντσεστερ
ως στόχο να διευκολύνει την
5. Γλασκώβη
κράτηση φοιτητικής διαμονής
6. Λίβερπουλ
παγκοσμίως μέσω μιας δωρε7. Νότιγχαμ
άν υπηρεσίας, η οποία δίνει
8. Σέφιλντ
προτεραιότητα στην ασφά9. Λος Άντζελες
λεια και την ευκολία χρήσης.
10. Μπέρμιγχαμ
«Τα δεδομένα της πλατφόρμας αποδεικνύουν ότι

Τύπος διαμερίσματος
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Αμμόχωστος

1 υπνοδωματίου
600 - 650
700 - 750
400 - 500
450 - 550
350 - 450

2 υπνοδωματίων
850 - 900
850 - 1000
500 - 600
550 - 700
400 - 500

3 υπνοδωματίων
950 - 1100
1000 - 1200
500 - 600
600 - 800
600 - 700

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Προτιμάτε τα παλαιότερα κτίσματα
ΜΙΛΏΝΤΑΣ με κτηματομεσίτες, η
πρώτη συμβουλή που δίνεται στους
φοιτητές είναι να μην επιλέγουν τα
καινούρια ακίνητα, αλλά να προτιμήσουν παλαιότερα ακίνητα. Και αυτό
γιατί η φοιτητική ζωή είναι έξοδοι, καφέδες, συναντήσεις με άλλους φοιτητές, βόλτες. Συνεπώς, δεν χρειάζεται
κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα λουξ
ή κάποιο που έχει κτιστεί πρόσφατα
με καινούρια έπιπλα. Αυτές, σύμφωνα
με κτηματομεσίτες, είναι επιλογές πολυτελείας, τις οποίες χρειάζεται ένα
νέο ζευγάρι και όχι κάποιος φοιτητής.
Συνεπώς, καλό θα ήταν να επιλέγουν
διαμερίσματα τουλάχιστον δεκαετίας,
τα οποία είναι πιο φθηνά. Μάλιστα,
προτείνεται και η ενοικίαση μη επιπλωμένων διαμερισμάτων, ωστόσο,
όπως μας έχει λεχθεί, δεν είναι εύκο-

λη η αναζήτηση τους. Πέραν τούτων,
προτείνεται και η συγκατοίκηση στους
φοιτητές, αφού όσο πιο πολλά λεφτά
γλυτώσουν, τόσο καλύτερη και άνετη
φοιτητική ζωή θα κάνουν.
Εκτός πόλης
Κτηματομεσίτης ανέφερε πως θα
πρέπει οι φοιτητές να σκεφτούν πολύ
σοβαρά το ενδεχόμενο να νοικιάζουν
διαμερίσματα μακριά από το πανεπιστήμιο που θα φοιτούν. «Είναι λογικό
οι τιμές των ακινήτων σε περιοχές
όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, ιδιωτικά και κρατικά, να είναι υψηλές, διότι
υπάρχει υπερβολική ζήτηση για διαμερίσματα, την οποία σαφέστατα εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων». Επίσης αναφέρει πως για τα
πανεπιστήμια που βρίσκονται Έγκωμη

εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για το Ηνωμένο
Βασίλειο ως προορισμό για διεθνείς φοιτητές, ιδίως για από την
Ασία και την Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για επανάπαυση», σχολίασε ο Luke
Nolan, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Student.com. «Με
τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την προσέλκυση διεθνώς φοιτητών
να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να
κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να βοηθήσει τα βρετανικά
πανεπιστήμια να πετύχουν τους στόχους διεθνοποίησης τους και

ή Μακεδονίτισσα οι φοιτητές θα μπορούσαν να σκεφτούν ως περιοχές τη
Λακατάμια ή ακόμη και τον Στρόβολο,
για τις σχολές και πανεπιστήμια που
βρίσκονται στο κέντρο, περιοχές όπως
Καϊμακλί και Παλλουριώτισσα, ενώ για
αυτούς που θα φοιτήσουν στην Αγλαντζιά, προτείνει τις περιοχές Γέρι ή
ακόμη και το Δάλι, το οποίο άλλωστε
απέχει μόλις 20 λεπτά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μια άλλη συμβουλή που δίνεται στους
φοιτητές είναι η επιλογή της περιοχής
να μην έχει σχέση με τα… γκέτο των
φοιτητών. «Μια περιοχή με μόνιμους
κατοίκους σαφέστατα δεν θα έχει τόσο
ακριβά ενοίκια, όσο αυτή που είναι κοντά στα πανεπιστήμια και την επιλέγουν όλοι οι φοιτητές», εξηγεί ο ίδιος
κτηματομεσίτης.

να συνεχίσει να αποτελεί έναν ελκυστικό φοιτητικό προορισμό».
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (Higher
Education Statistics Agency), το 19% των φοιτητών που σπουδάζει σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο
προέρχεται από το εξωτερικό. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο πλήρους
φοίτησης, το 53% των φοιτητών προέρχεται από χώρες εκτός του
Ηνωμένου Βασιλείου. ¬¬¬
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Σπουδές χωρίς σκοτούρες

Οι ευέλικτες δανειοδοτικές λύσεις της Τράπεζας Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου ετοίμασε
δυο πολύ ξεχωριστά
σπουδαστικά δάνεια: το
“Starter” και το «Advance”

Σ

ΤΑ ΠΡΏΤΑ βήματα των σπουδών
κάθε φοιτητή, η περηφάνια είναι
δεδομένη αφού αποτελούν την
απαρχή κάθε ονείρου που σταδιακά μετατρέπεται στην πραγματικότητα μιας εντελώς νέας ζωής.
Επί της ουσίας, οι επιλογές για σπουδές έχουν
αλλάξει και οι παραδοσιακές άλλοτε χώρες
για τους Κύπριους σπουδαστές (Ελλάδα και
Αγγλία) δεν είναι πλέον οι μόνες επιλογές.
Μετά το Brexit, τα δεδομένα για σπουδές σε
μια παραδοσιακή χώρα επιλογής των Κύπριων φοιτητών, καταδεικνύουν πως το κόστος
σπουδών είναι σχεδόν απαγορευτικό για πολλά νοικοκυριά. Αρκετοί Κύπριοι ωστόσο, συνεχίζουν να προτιμούν σπουδές στο εξωτερικό
και πλέον χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία
και η Ουγγαρία, αποτελούν επιλογές, αφού δίδουν τη δυνατότητα φοίτησης σε αγγλόφωνα
προγράμματα σπουδών. Αξιοσημείωτο είναι
ακόμα το γεγονός ότι πολλοί είναι οι φοιτητές
που επιλέγουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας μας.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ
Είτε για Κύπρο είτε για εξωτερικό, ο οικονομικός προγραμματισμός είναι εξίσου σημαντικός όσο οι γενικότερες προετοιμασίες για τις
σπουδές. Το μεγαλύτερο κόστος είναι βεβαίως τα δίδακτρα του πανεπιστημίου, μαζί με
την αγορά των βιβλίων και όλα τα συναφή που
απαιτεί κάθε πρόγραμμα σπουδών. Εκτός από
τη φοιτητική ζωή που ονειρεύονται, υπάρχουν
και άλλες τόσες υποχρεώσεις που κάθε φοιτητής θα πρέπει να διαχειρίζεται καθημερινά.
Το budget της φοιτητικής ζωής περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων ενοίκιο, λίστα του supermarket,
κοινωφελείς λογαριασμούς, μετακινήσεις,
delivery, βεβαίως διασκέδαση.
Η κάθε χώρα έχει διαφορετικό κόστος και έξοδα διαβίωσης, με τον μέσο όρο του κόστους
διαβίωσης να ανέρχεται περίπου στα €1.600
τον μήνα. Πιο κάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά
ανά χώρα επιλογής σπουδών το κόστος διαβίωσης και το κόστος σπουδών, σύμφωνα με
έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. Κύπρος: Το εκτιμώμενο κόστος ζωής για
τον μέσο φοιτητή κυμαίνεται μεταξύ €700
- €1.000 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης, ενώ τα δίδακτρα για ιδιωτική φοίτηση είναι μεταξύ
€5.000 - €10.000 ετησίως. Η φοίτηση σε
κρατικά πανεπιστήμια είναι δωρεάν.
2. Ελλάδα: Για σπουδές σε δημόσια πανεπιστήμια τα δίδακτρα καταβάλλονται από
το κράτος, ενώ για ιδιωτική φοίτηση είναι
μεταξύ €5.000 - €10.000. Όσον αφορά τα
έξοδα διαβίωσης, ο μέσος όρος υπολογίζεται στα €1.500 τον μήνα.
3. Ηνωμένο Βασίλειο: Τα δίδακτρα για τους

φοιτητές κυμαίνονται από €13.000 έως
€45.000 ενώ όσον αφορά το κόστος ζωής,
υπολογίζεται περίπου €12.000 μέχρι και
€25.000 για τη διατροφή και τη διαμονή
του τον χρόνο.
4. Ολλανδία: Το μηνιαίο κόστος ζωής κατά
μέσο όρο είναι €800 - €1.100 το μήνα, ενώ
τα δίδακτρα ξεκινούν από €2.000 και φτάνουν μέχρι και τις €20.000.
5. Γερμανία: Το κόστος διαβίωσης είναι περίπου €900 τον μήνα ενώ τα δίδακτρα για
σπουδές είναι δωρεάν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
6. Ουγγαρία: Τα δίδακτρα είναι από €600 έως
και €8.000 τον χρόνο, ενώ το κόστος διαβίωσης υπολογίζεται περίπου σε €1.000 τον
μήνα.
ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΚΎΠΡΟΥ
Η Τράπεζα Κύπρου ετοίμασε δυο πολύ ξεχωριστά σπουδαστικά δάνεια: το “Starter” και το
«Advance”.
Το «Starter» απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να καλύψουν τα έξοδα για την εκπαίδευση του παιδιού τους, από το δημοτικό μέχρι
το πανεπιστήμιο ή σε φοιτήτριες/φοιτητές
που θέλουν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες/
ίδιοι τις σπουδές τους. Καλύπτει τα έξοδα
εκπαίδευσης για δίδακτρα (ιδιωτικών σχολών
δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, κολεγίων
και πανεπιστημίων), βιβλία, στολές και αγορά
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και τα έξοδα
μεταφορικών, αλλά και το κόστος διαβίωσης
(ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας και μηνιαία
προσωπικά έξοδα).
Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 15 χρόνια για δάνεια μέχρι €50.000 και

Το «Advance» απευθύνεται σε
φοιτήτριες/φοιτητές ή/και γονείς
για κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για
μεταπτυχιακό ή/και επαγγελματικό
προσόν

τα 20 χρόνια για δάνεια πέραν των €50.000.
Για δάνειο το οποίο εξασφαλίζεται με προσωπικές εγγυήσεις, το ποσό χρηματοδότησης
μπορεί να φτάσει μέχρι και τις €20.000 ενώ με
την υποθήκευση ακινήτου το ποσό του δανείου μπορεί να φτάσει μέχρι και τις €100.000 με
χαμηλότερο επιτόκιο. Επίσης, προσφέρεται
περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή του κεφαλαίου, μέχρι και τέσσερα χρόνια (πληρωμή
μόνο τόκων).
Το «Advance» απευθύνεται σε φοιτήτριες/
φοιτητές ή/και γονείς για κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για
μεταπτυχιακό ή/και επαγγελματικό προσόν.
Καλύπτει τα έξοδα για δίδακτρα (κολεγίων και
πανεπιστημίων), βιβλία, αγορά ηλεκτρονικού
υπολογιστή, μεταφορικών και το κόστος διαβίωσης. Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να
ξεπεράσει τα 12 χρόνια για δάνεια με ή χωρίς
προσωπικές εγγυήσεις και τα 15 χρόνια για
δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση. Για δάνειο με προσωπικές εγγυήσεις, το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τις
€20.000. Με υποθήκευση ακινήτου, το ποσό
χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και
τις €50.000, με χαμηλότερο επιτόκιο.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του προϊόντος
είναι η δυνατότητα παραχώρησης περιόδου
χάριτος στο κεφάλαιο για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου ο πελάτης μπορεί να πληρώνει μόνο
τους τόκους. Επιπρόσθετα, όταν το δάνειο
έχει χορηγηθεί στο όνομα της/του φοιτήτριας/
φοιτητή και ο αρχικός μηνιαίος μισθός μετά
την αποφοίτηση τους είναι χαμηλότερος από
€1.000 (ακαθάριστος), τότε μπορεί να χορηγηθεί περίοδος χάριτος για άλλα δύο χρόνια,
μόνο με αποπληρωμή τόκων (μέγιστο τέσσερα
χρόνια).
Η εξασφάλιση και για τα δυο δάνεια είναι χωρίς
αρχικά τραπεζικά έξοδα. Το ύψος του δανείου
καθορίζεται με τον προγραμματισμό των διδάκτρων, άλλων εξόδων και το ύψος της δόσης
που μπορεί να πληρώνει ο κάθε πελάτης.
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Διαμερίσματα
σε προσιτές
τιμές στην
Κομοτηνή
ΑΠΌ ΤΗ ΛΊΣΤΑ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το
οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων
πανεπιστημίων της Ελλάδας με 8 σχολές, 18
τμήματα. Διαμέρισμα 62τ.μ. στο κέντρο της Κομοτηνής έχει ενοίκιο €350 και 48τ.μ. έχει ενοίκιο
€320. Διαμέρισμα 55τ.μ. νοικιάζεται €300 και
97τ.μ. προς €350.
Επιπλωμένο διαμέρισμα 75τ.μ. έχει ενοίκιο €340
και 47τ.μ. νοικιάζεται €350. Διαμέρισμα 58τ.μ.
επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές έχει
ενοίκιο €400 και 55 τ.μ. νοικιάζεται για €300 τον
μήνα. Διαμέρισμα 45τ.μ. επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές έχει ενοίκιο €460.

Γκαρσονιέρες
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.
Το Τμήμα Ιατρικής έχει έδρα τη Λάρισα.
Η πόλη διαθέτει προς ενοικίαση αρκετές γκαρσονιέρες.
Συγκεκριμένα γκαρσονιέρα 0τ.μ. έχει ενοίκιο €280
τον μήνα και 27τ.μ. έχει ενοίκιο €320. Διαμέρισμα
97τ.μ. σε κεντρικό σημείο και επιπλωμένο έχει ενοίκιο €500 και 27τ.μ. ημιεπιπλωμένο έχει ενοίκιο €270
τον μήνα.
Γκαρσονιέρα 16τ.μ. νοικιάζεται €200 τον μήνα και
25τ.μ. έχει ενοίκιο €200. Διαμέρισμα 50τ.μ. χωρίς
να είναι επιπλωμένο νοικιάζεται €400 και 30τ.μ. έχει
ενοίκιο €280. Γκαρσονιέρα 32 τ.μ. έχει ενοίκιο €200
και 25τ.μ. επιπλωμένο έχει ενοίκιο €260.
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«Πακέτα» φοιτητικής
στέγης από εταιρείες
ενοικίασης ακινήτων

Ε ΠΆΝΩ από 250 υπολογίζονται τα διαμερίσματα που έχουν αναπτυχθεί από
ιδιωτικές εταιρείες και απευθύνονται
αποκλειστικά σε φοιτητές σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια. Η
αύξηση της ζήτησης για φοιτητική στέγη, μετά το
«διάλειμμα» της προηγούμενης διετίας, λόγω πανδημίας, έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη κινητοποίηση σειράς εταιρειών ακινήτων, που επιχειρούν να καλύψουν τις αυξημένες αυτές ανάγκες
ανακαινίζοντας κι εξοπλίζοντας ολόκληρες πολυκατοικίες με στόχο την προσέλκυση φοιτητών.
Η ισραηλινή Zoia έχει ήδη αναπτύξει δύο τέτοια
ακίνητα στην περιοχή του Ζωγράφου και της Καλλιθέας, όπως επισημαίνει ρεπορτάζ της Καθημερινής. Το πρώτο εκ των δύο κτηρίων διαθέτει 20
διαμερίσματα και το δεύτερο 24, με μηνιαίο κόστος της τάξεως των 450 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τις προδιαγραφές των ακινήτων, το πακέτο
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τοποθεσία.
Οπως αναφέρουν στελέχη της Zoia, τα διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα κι επιπλωμένα,
ενώ στην τιμή περιλαμβάνονται έξοδα κοινοχρήστων, δωρεάν Internet και η δυνατότητα χρήσης
των κοινόχρηστων πλυντηρίων που βρίσκονται
εντός των κτηρίων. Το ακίνητο του Ζωγράφου
απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές, ενώ εκείνο της Καλλιθέας τόσο σε φοιτητές όσο και σε
νέους εργένηδες ή και νέα ζευγάρια.
Κατά κύριο λόγο οι προσφερόμενες κατοικίες
αφορούν στούντιο ή διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, επιφάνειας από 25 έως 35 τ.μ., ενώ υπάρχουν και μερικά διαμερίσματα που προσφέρονται
για συγκατοίκηση, διαθέτοντας δύο ξεχωριστά
υπνοδωμάτια και κοινόχρηστους χώρους κουζίνας, καθιστικού κ.λπ. Στόχος της Zoia το επόμενο
διάστημα είναι να αναπτύξει ένα ακόμα κτίριο που
έχει στην κατοχή της στου Ζωγράφου, όπου θα
φιλοξενηθούν 30 διαμερίσματα.
Αποκλειστικά σε φοιτητές στοχεύουν και τα τρία
ακίνητα που έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται η
Hamlet Student Flats σε Αθήνα (Κυψέλη), Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Τα εν λόγω κτήρια αποκτήθηκαν από την Premia Properties ΑΕΕΑΠ στο τέλος
του 2021 και μισθώνονται από τη Hamlet. Η συνολική επιφάνεια των τριών ακινήτων ανέρχεται σε
7.764 τ.μ., ενώ φιλοξενούνται 153 διαμερίσματα,
εκ των οποίων τα 85 στη Θεσσαλονίκη, τα 49 στην
Πάτρα και τα 19 στην Αθήνα, πλησίον της αγοράς
της Κυψέλης, η οποία βρίσκεται στον πεζόδρομο
της Φωκίωνος Νέγρη. Η Hamlet υπεκμισθώνει τα
διαμερίσματα σε φοιτητές με τιμές που εκκινούν
από 280 ευρώ (Πάτρα) και αγγίζουν έως τα 675
ευρώ (Θεσσαλονίκη). Το πακέτο των παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέπει ακόμα και την ενσωμάτωση του κόστους των ΔΕΚΟ (π.χ. ηλεκτρικό
ρεύμα και νερό) στην τιμή του ενοικίου, ενώ περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρικές συσκευές και
δωρεάν σύνδεση στο Internet και κοινόχρηστες
δαπάνες.
Η Prodea Investments είχε επενδύσει στον τομέα
της φοιτητικής στέγης ήδη από το 2016, ανακατασκευάζοντας ακίνητο στην Πάτρα (όμορο του
ξενοδοχείου Moxy της πόλης, επίσης συμφερόντων της Prodea), ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει σε
δύο ακόμα αναπτύξεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη εξ αυτών βρίσκεται στη συνοικία
Λαδάδικα, ενώ η εταιρεία έχει αγοράσει ένα ακόμα
ακίνητο για την αξιοποίησή του ως φοιτητική στέγη στη συμπρωτεύουσα.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η ζήτηση για

Επιπλωμένα διαμερίσματα
από 280 έως 675 ευρώ με παροχές
και υπηρεσίες
φοιτητική στέγη αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά
τα επόμενα χρόνια, τη στιγμή που δεν συμβαίνει
το ίδιο και στο μέτωπο της προσφοράς, μια χρόνια έλλειψη των ελληνικών πανεπιστημίων.
Ωστόσο, δεν είναι πάντα εύκολη η εύρεση των
κατάλληλων ακινήτων στην κατάλληλη τιμή ώστε
να είναι βιώσιμη μια τέτοια επένδυση. Το κόστος
ενοικίασης των διαμερισμάτων θα πρέπει να είναι
προσιτό (πέριξ των 450-550 ευρώ στα μεγάλα
αστικά κέντρα), ώστε να είναι και ελκυστική μια τέ-

τοια κατοικία, γεγονός που δεν είναι μια ιδιαίτερα
εύκολη εξίσωση στις περισσότερες περιπτώσεις.
Από την άλλη πλευρά, η πληρότητα είναι σχεδόν
εξασφαλισμένη λόγω των σημαντικών παροχών
και διευκολύνσεων (π.χ. υπηρεσίες καθαριότητας,
φύλαξης, δωρεάν Διαδίκτυο κ.λπ.), που λειτουργούν ως σημαντικό δέλεαρ, παράλληλα βέβαια με
το γεγονός ότι και οι υπόλοιποι ένοικοι είναι φοιτητές, στοιχείο που εκτιμάται ότι αποτελεί πρόσθετο
πλεονέκτημα για την προσέλκυση μισθωτών.
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Τα υψηλά ενοίκια οδηγούν
στη συγκατοίκηση

ΕΔΟΜΈΝΗ είναι πλέον η επιστροφή της συγκατοίκησης ως μία από
τις βασικές τάσεις στην αγορά της φοιτητικής στέγης τη φετινή χρονιά.
Αλλη μια νέα τάση είναι η έναρξη της αναζήτησης κατοικίας, όχι στο τέλος Αυγούστου, όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήδη
από τις αρχές Ιουλίου. Αιτία ασφαλώς είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά
διαθέσιμα και ποιοτικά ακίνητα προς ενοικίαση, ενώ η κατάσταση είναι σαφώς
δυσκολότερη στα διαμερίσματα μικρής επιφανείας, τα οποία γίνονται ανάρπαστα
λόγω του σχετικά χαμηλότερου συνολικού τους κόστους, συγκριτικά με μεγαλύτερα ακίνητα.
Ωστόσο, ανάλογα με την περιοχή και το κατά πόσο είναι εφικτή η λύση της συγκατοίκησης, είναι πιθανώς πιο συμφέρον για τους φοιτητές να αναζητήσουν ένα
μεγαλύτερης επιφάνειας διαμέρισμα, δύο υπνοδωματίων, καθώς το μέσο κόστος
ανά τ.μ. είναι σαφώς πιο λογικό σε σχέση με το αντίστοιχο μιας κατοικίας των
40-45 τ.μ. Για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας το μέσο
ζητούμενο ενοίκιο προσεγγίζει ή και ξεπερνάει τα 9 ευρώ/τ.μ. Μάλιστα, στην περίπτωση μικρών διαμερισμάτων, που είναι και πιο δυσεύρετα, δεν αποκλείεται η ζητούμενη τιμή να ξεπερνάει τα 11 ευρώ/τ.μ. Την ίδια στιγμή, ένα μεγαλύτερης επιφανείας ακίνητο μπορεί να διαθέτει ζητούμενη τιμή της τάξεως των 8 ευρώ/τ.μ.
Το τελικό μηνιαίο τίμημα είναι παρόμοιο, αλλά κερδίζει κανείς σε επιφάνειες και
μπορεί ευκολότερα να συγκατοικήσει με κάποιον φίλο του συμφοιτητή, επιμερίζοντας το κόστος και τα σχετικά έξοδα.
Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές τιμές ενοικίασης είναι ένας παράγοντας που θα
πρέπει να υπολογίσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Στην αγορά προσφέρονται
πλέον και ακίνητα, που στο παρελθόν είχαν ανακατασκευαστεί, εξοπλιστεί και
επιπλωθεί, με στόχο την αξιοποίηση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ωστόσο,
επειδή βρίσκονται σε περιοχές όχι πολύ μεγάλης ζήτησης από ξένους επισκέπτες,
οι ιδιοκτήτες τους έχουν επιλέξει να τα αξιοποιήσουν με ένα παρόμοιο μοντέ-
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Στις τουριστικές
περιοχές

λο, αλλά εστιάζοντας πλέον σε φοιτητές. Ετσι, υπάρχουν αγγελίες που αφορούν
πλήρως εξοπλισμένα ακίνητα, με την τιμή της αγγελίας να ενσωματώνει όλες τις
συναφείς δαπάνες, όπως ΔΕΚΟ (με πολιτική ορθής χρήσης), κοινόχρηστα κτλ.
Ουσιαστικά, οι κάτοχοι των ακινήτων αυτών επιχειρούν να τα εκμισθώσουν με μια
αντίστοιχη προσέγγιση με τη βραχυχρόνια μίσθωση, ίσως επειδή προσδοκούν ότι
τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη συγκεκριμένη αγορά.

Αντίστοιχα, σε περιοχές της περιφέρειας με υψηλή τουριστική
κίνηση, όπως π.χ. τα Χανιά και
η Κέρκυρα, υπάρχουν πολλά
ακίνητα τα οποία εκμισθώνονται
μεν σε φοιτητές, αλλά για περίοδο εννιά μηνών. Στη συνέχεια, ο
φοιτητής αποχωρεί προκειμένου
το ακίνητο να αξιοποιηθεί τουριστικά κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, προτού επιστρέψει
πάλι το φθινόπωρο. Μπορεί να
μοιάζει παράδοξο και δύσκολο,
ωστόσο η επιλογή αυτή έχει το
προτέρημα ότι το ακίνητο δεν
επιβαρύνει με έξοδα ενοικίασης
τον φοιτητή κατά τους μήνες
που αυτός δεν το χρειάζεται ουσιαστικά. Με τον τρόπο αυτό, το
τελικό ετήσιο κόστος είναι χαμηλότερο.

Δίλημμα: Φοιτητική εστία ή διαμέρισμα;
ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ προβλήματα που πρέπει να λύσει ο
φοιτητής ο οποίος σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που ζει
είναι φυσικά το ενοίκιο του διαμερίσματος στο οποίο Θα διαμένει. Η θεαματική αύξηση της ζήτησης διαμερισμάτων προς
ενοικίαση σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά έχουν
εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων παγκύπρια στα ύψη. Ενοίκια
που -στην καλύτερη περίπτωση- ξεκινάνε για στούντιο από
300 ευρώ. Νοείται ότι στα -καλά· προάστια, οι τιμές ξεπερνούν τα 500 ευρώ για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο, και τα
700 για διαμέρισμα με δύο. Όταν μάλιστα πρόκειται και για
διαμερίσματα που χαρακτηρίζονται ως πολυτελή, τα ενοίκια
μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ. Ιδιαίτερη υψηλή αύξηση ενοικίων, παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, δεδομένου της μεγάλης εισροής φοιτητών στα δημοσία και ιδιωτικά
πανεπιστήμια από το εξωτερικό.
Αύξηση στις τιμές
Αύξηση κατά 15,3% κατέγραψαν κατά μέσο όρο οι τιμές των
ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 μέχρι το πρώτο
τρίμηνο του 2021, ενώ το ίδιο διάστημα οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 30,9%. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα,
από το 2010 ως το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι υψηλότερες
αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών καταγράφηκαν στην Εσθονία (-126,8%) και στο Λουξεμβούργο (+108,2%). Αντίθετα,
η μεγαλύτερη μείωση στις τιμές των κατοικιών καταγράφηκε στην Ελλάδα (-28,1%), στην Ιταλία (14,4%), στην Κύπρο
(8,9%) και στην Ισπανία (-4,8%). Την ίδια περίοδο, οι υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων σημειώθηκαν στην
Εσθονία (+140,4%), τη Λιθουανία («108,6%) και την Ιρλανδία
(«63,3%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Ελλάδα (-25,2%) και στην Κύπρο (-3,8%) Από το 2010, οι τιμές
των κατοικιών αυξήθηκαν σε 23 κράτη μέλη και μειώθηκαν σε
τέσσερα. Οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν σε 25 κράτη – μέλη
και μειωθήκαν σε δυο (Ελλάδα και Κύπρο).
Υπάρχουσα κατάσταση
Οι φοιτητές μη έχοντας άλλη επιλογή προσαρμόζονται στην
υπάρχουσα κατάσταση των ενοικίων, επηρεάζοντας και τους
υπόλοιπους που ενοικιάζουν. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση στα ενοίκια τα τελευταία χρόνια. Φέτος ειδικά, έχουμε περαιτέρω αύξηση λόγω
της οικονομικής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.
Θέμα προσφοράς και ζήτησης θέτουν οι εργολάβοι, οι οποίοι
αναφέρουν ότι οι τιμές είναι στα ύψη λόγω της μικρής προσφοράς και της μεγάλης ζήτησης.
Οι ίδιοι προβλέπουν ότι το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων θα
αρχίσει να εξισορροπείται σταδιακά, καθώς διαρκώς καινούργιες οικοδομές είναι υπό κατασκευή.

Παρ’ όλα αυτά η εξισορρόπηση προσφερόμενων διαμερισμάτων με τη ζητούμενη ποσότητα, είναι μία διαδικασία χρονοβόρα η οποία δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
Μαύρη λίστα
Όσοι έχουν κατοικίδιο, μικρά παιδιά, διαφορετική εθνικότητα,
ή αποτελούν μονογονεϊκή οικογένεια, μπαίνουν αυτομάτως
στη μαύρη λίστα των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο. Οι ιδιοκτήτες εκφράζουν φόβο

για το κατά πόσο θα λαμβάνουν τα χρήματά τους στην ώρα
τους ή πόσες ζημίες θα γίνουν από πλευράς των ενοικιαστών.
«Το μόνο που θέλουμε είναι να είναι άνθρωποι που σέβονται
την περιουσία μας και πληρώνουν στην ώρα τους.
Δεν έχουμε καμία απολύτως ρατσιστική διάθεση. Την έχουμε
πατήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και πλέον είμαστε πιο
προσεχτικοί. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι πως δεν θα συναντήσουμε προβλήματα», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
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Αγώνας δρόμου για μια γκαρσονιέρα
H

ΜΕΓΆΛΗ ζήτηση από τη μια και η έλλειψη από την άλλη μεγάλου αριθμού
διαθέσιμων δωματίων στις φοιτητικές
εστίες αφήνει σε ψηλά σχετικά επίπεδα τα ενοίκια στις φοιτητούπολεις της Ελλάδας.
Οι περισσότεροι φοιτητές επιδιώκουν να ενοικιάσουν γκαρσονιέρα, για να μένουν μόνοι τους,
αλλά και οι τιμές στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι τσουχτερές με βάση τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία για την ενοικίαση
μιας γκαρσονιέρας τα ενοίκια ξεκινούν από 480
ευρώ και ανάλογα με την κατάσταση της αλλά και
την πόλη ξεπερνά τα 580 ευρώ. Υπάρχουν φυσικά και οι εξαιρέσεις όπου μπορεί κάποιος τυχερός
να βρει γκαρσονιέρα, ειδικά στις επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας με 430 ευρώ ενοίκιο. Να αναφέρουμε ότι στις εκτός Αθηνών πόλεις που στεγάζουν φοιτητές η κατάσταση σε γενικές γραμμές
παρουσιάζεται όπως παρακάτω:

Στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές για τις πιο καινούριες
γκαρσονιέρες ξεπερνούν ακόμη και τα 480 ευρώ,
σε αντίθεση με δυάρια και τριάρια που παρουσιάζουν μείωση στη ζήτηση, καθώς ολοένα και
περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να μένουν μόνοι τους. Ειδικότερα, στις γειτονιές γύρω από τα
Πανεπιστήμια, Ανατολική Θεσσαλονίκη η τιμή του
τετραγωνικού για τις καινούριες γκαρσονιέρες και
στούντιο ξεπερνά τα 10 ευρώ, ενώ δε λείπουν οι
περιπτώσεις, που ίδιες τιμές ζητούν ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε παλιές οικοδομές και σε κακή
κατάσταση.
Οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να παίρνουν την
ανιούσα και αυτή τη χρονιά στην Κομοτηνή. Παρά
το γεγονός ότι κάτοικοι της περιοχής έχτισαν
μικρά διαμερίσματα για να τα νοικιάζουν στους
φοιτητές, εντούτοις η ζήτηση εξακολουθεί να
παραμένει μεγαλύτερη από την προσφορά. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα ενοίκια για τις γκαρσονιέρες και τα μικρά διαμερίσματα αρχίζουν από 480
ευρώ και μπορεί να φθάσουν τα 580 στις νέες
οικοδομές.

Νέες πολυκατοικίες
Σε άλλες «παραδοσιακές» φοιτητουπόλεις όμως,
όπως η Πάτρα και τα Γιάννινα, η κατάσταση είναι διαφορετική: τα τελευταία χρόνια πολλοί ήταν
εκείνοι που έχτισαν πολυκατοικίες με μικρά διαμερίσματα αποκλειστικά για ενοικίαση σε φοιτητές,
με αποτέλεσμα η προσφορά να καλύπτει τη ζή-

τηση. Στην Πάτρα πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν
εκείνοι που θα αναζητήσουν στέγη στο κέντρο
της πόλης.
Στα Γιάννινα, αντίστοιχα, το αστικό ΚΤΕΛ έχει
επεκτείνει τα δρομολόγια του σε συνοικίες μακριά από το κέντρο και υπάρχει καλύτερη σύνδεση με το πανεπιστήμιο.

Ο χάρτης των ενοικίων για γκαρσονιέρες
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ζωγράφου
Από 480 έως 580
Αμπελόκηποι
Από 480 έως 580
Γουδί
Από 480 έως 580
Ιλίσια
Από 480 έως 580
Γαλάτσι
Από 480 έως 580
Πατήσια
Από 420 έως 580
Παγκράτι
Από 480 έως 780
Γκύζη
Από 350 έως 580
Γαλάτσι
Από 480 έως 580
Νέος Κόσμος
Από 480 έως 580
Βύρωνας
Από 480 έως 580
Δάφνη
Από 480 έως 580
Αγία Παρασκευή
Από 420 έως 580
Χολαργός
Από 480 έως 630
Μαρούσι
Από 480 έως 630
Βριλήσια
Από 480 έως 630
Νέο Ηράκλειο
Από 480 έως 630
Νέα Σμύρνη
Από 480 έως 630
Ηλιούπολη
Από 480 έως 630
Αργυρούπολη
Από 480 έως 630
Άλιμος
Από 480 έως 630
Άγιος Δημήτριος
Από 480 έως 630
Καλιθέα
Από 480 έως 580
Παλαιό Φάληρο
Από 480 έως 600
Νέα Ιωνία
Από 480 έως 580
Νέα Φιλαδέλφεια
Από 480 έως 580
*Πλην Ακτή Ποσειδώνος

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Η ζήτηση ανέβασε τις τιμές
ΌΠΩΣ το επαναλάβαμε πολλές φορές, το πρόβλημα της στέγης
είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, προβλήματα που πρέπει να λύσουν οι φοιτητές. Η θεαματική αύξηση
της ζήτησης διαμερισμάτων προς ενοικίαση σε συνδυασμό με τη
μειωμένη προσφορά έχουν εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων παγκύπρια στα ύψη. Ενοίκια που -στην καλύτερη περίπτωση- ξεκινάνε
για στούντιο από 380 ευρώ. Νοείται ότι στα «καλά» προάστια, οι
τιμές ξεπερνούν τα 580 ευρώ για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο,
και τα 780 για διαμέρισμα με δύο. Όταν μάλιστα πρόκειται και
για διαμερίσματα που χαρακτηρίζονται ως «πολυτελή», τα ενοίκια
μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.080 ευρώ. Ιδιαίτερη υψηλή αύξηση
ενοικίων, παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, δεδομένου της μεγάλης εισροής φοιτητών στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια
από το εξωτερικό.
Η εξισορρόπηση προσφερόμενων διαμερισμάτων με τη ζητούμενη ποσότητα, είναι μία διαδικασία χρονοβόρα η οποία δεν μπορεί
να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. 0 πρόεδρος Συνδέσμου
Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, αναγνωρίζει
πως υπάρχει πρόβλημα με τα υψηλά ενοίκια το οποίο αποδίδει
στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από πλευράς ενοικιαστών. Παράλληλα, επισημαίνει πως το 60% των ιδιοκτητών ακινήτων στρέφονται στην ημερήσια ενοικίαση καθώς δεν εμπιστεύονται την
ετήσια με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν τα ενοίκια.
Παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και
της τεράστιας μείωσης που προκάλεσε στην ημερήσια ενοικίαση,
αναμένεται οι τιμές των ενοικίων να μειωθούν.
Σημαντικό ρόλο θεωρεί πως θα παίξει και η μείωση του τουρισμού
που θα αναγκάσει πολλούς ιδιοκτήτες να στραφούν και πάλι σε

σταθερούς ενοικιαστές με συμβόλαια, παρά στις μισθώσεις τύπου
Airbnb.
Όσοι έχουν κατοικίδιο, μικρά παιδιά, διαφορετική εθνικότητα, ή
αποτελούν μονογονεϊκή οικογένεια, μπαίνουν αυτομάτως στη
μαύρη λίστα των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται
ακόμη περισσότερο. Οι ιδιοκτήτες εκφράζουν φόβο για το κατά
πόσο θα
λαμβάνουν τα χρήματά τους στην ώρα τους ή πόσες ζημιές θα
γίνουν από πλευράς των ενοικιαστών. «Το μόνο που θέλουμε είναι
να είναι άνθρωποι που σέβονται την περιουσία μας και πληρώνουν
στην ώρα τους. Δεν έχουμε καμία απολύτως ρατσιστική διάθεση.
Την έχουμε πατήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και πλέον είμαστε πιο προσεχτικοί.
Να τονίσουμε ότι «οι τιμές των ενοικίων για διαμερίσματα σε περιοχές όπου κατοικούν αρκετοί φοιτητές, όπως είναι η Έγκωμη, η
Μακεδονίτισσα, η Αγλαντζιά και τα Λατσιά είναι σχεδόν ίδιες λόγω
της μεγάλης ζήτησης». Γι’ αυτό, εάν βρεθεί διαμέρισμα στην τιμή
των 450 ευρώ τον μήνα, αμέσως να το δεσμεύσεις, αφού δύσκολα μπορείς να βρεις τέτοιες τιμές». Παρόλο που υπάρχει πληρότητα στα διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση, ο φοιτητής
πρέπει αμέσως να κλείσει το διαμέρισμα που θα βρει γιατί υπάρχει
μεγάλη ζήτηση σε αυτές τις περιοχές. «Εξακολουθούν», επισήμανε, «να παραμένουν αυξημένα τα ενοίκια, αλλά παρατηρείται σταθερότητα σε σχέση με πέρσι. Οι τιμές είναι παρόμοιες σε περιοχές
όπου κατοικούν οι περισσότεροι φοιτητές, όπως είναι η Έγκωμη,
η Μακεδονίτισσα, τα Λατσιά και η Αγλαντζιά, με τις τιμές να είναι
χαμηλότερες κατά 50 ευρώ στα ενοίκια των διαμερισμάτων στην
Παλλουριώτισσα. Τα διαμερίσματα αυτά είναι σχετικά καινούργια

μέχρι δεκαετίας ή δεκαπενταετίας, ενώ τα πιο πολυτελή διαμερίσματα είναι ακόμη πιο ακριβά.
Διαμερίσματα σε προσιτές τιμές στην Κομοτηνή
ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΣΤΑ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της Ελλάδας με 8 σχολές, 18 τμήματα.
Διαμέρισμα 62τ.μ. στο κέντρο της Κομοτηνής έχει ενοίκιο €360
και 48τ.μ. έχει ενοίκιο €310. Διαμέρισμα 55τ.μ. νοικιάζεται €330
και 97τ.μ. προς €380. Επιπλωμένο διαμέρισμα 75τ.μ. έχει ενοίκιο
€370 και 47τ.μ. νοικιάζεται €380. Διαμέρισμα 58τ.μ. επιπλωμένο
και με ηλεκτρικές συσκευές έχει ενοίκιο €430 και 55 τ.μ. νοικιάζεται για €330 τον μήνα. Διαμέρισμα 45τ.μ. επιπλωμένο και με
ηλεκτρικές συσκευές έχει ενοίκιο €500.
Γκαρσονιέρες στη Λάρισα
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 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. Το Τμήμα Ιατρικής έχει έδρα τη Λάρισα. Η
πόλη διαθέτει προς ενοικίαση αρκετές γκαρσονιέρες. Συγκεκριμένα γκαρσονιέρα 20τ.μ. έχει ενοίκιο €280 τον μήνα και 27τ.μ.
έχει ενοίκιο €340. Διαμέρισμα 97τ.μ. σε κεντρικό σημείο και επιπλωμένο έχει ενοίκιο €480 και 27τ.μ. ημιεπιπλωμένο έχει ενοίκιο
€250 τον μήνα. Γκαρσονιέρα 16τ.μ. νοικιάζεται €220 τον μήνα και
25τ.μ. έχει ενοίκιο €230. Διαμέρισμα 50τ.μ. χωρίς να είναι επιπλωμένο νοικιάζεται €430 και 30τ.μ. έχει ενοίκιο €310. Γκαρσονιέρα
32 τ.μ. έχει ενοίκιο €240 και 25τ.μ. επιπλωμένο έχει ενοίκιο €300.
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Η οικονομική κρίση και
ο κατασκευαστικός τομέας

ΚΥΠΡΙΑΚΉ οικονομία, λόγω της πανδημίας και λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία, δέχεται για ακόμα μια φορά ένα σοβαρό πλήγμα. Η
γενικευμένη αύξηση των τιμών σε υπηρεσίες και αγαθά, δυστυχώς
ωθούν τον πληθωρισμό, ο οποίος διαγράφει μια ανοδική πορεία, προκαλώντας προβλήματα ρευστότητας σε αρκετές επιχειρήσεις.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία επέφερε σοβαρή επιδείνωση στην ενεργειακή κρίση, με αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και στις τιμές των προϊόντων.
Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση επηρεάζει σε πολύ σοβαρό βαθμό και τον κατασκευαστικό τομέα, λόγω των αυξήσεων που καταγράφονται σε πολλά προϊόντα, όπως είναι ο σίδηρος, η ξυλεία, εισαγόμενα προϊόντα και άλλες πρώτες
ύλες, καθώς και οι τιμές των ασφαλίστρων και των μεταφορών, λόγω των
αυξήσεων των ναύλων, ως αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής των καυσίμων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους κύριους κλάδους για την οικονομία της Κύπρου, με ουσιαστική συμβολή στο
εθνικό εισόδημα, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας
στη ροή ξένου συναλλάγματος, μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι
από τους τομείς που η κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό.
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε πρόσφατο
υπόμνημα του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπέβαλε συγκεκριμένες
εισηγήσεις για στήριξη του κλάδου, μεταξύ των οποίων είναι και ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων (συγκεκριμένα των δημοσίων έργων). Τα
υφιστάμενα συμβόλαια που κάνει το δημόσιο με ιδιωτικές εταιρίες είναι πεπαλαιωμένα, ασύμφορα προς τον ιδιώτη, η διαχείριση τους γίνεται δυσκολότερη
και ενάντια των συμβαλλομένων και ειδικότερα με τη σημερινή κατάσταση
το συμβόλαιο λειτουργεί εναντίον του ιδιώτη, ο οποίος δεν μπορεί με κανένα
τρόπο να προστατευτεί.
Η κατάργηση της φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών για κάποια χρονική περίοδο, π.χ. τρία χρόνια, για όσους προχωρήσουν σε αγορά ακινήτων μέχρι το

τέλος του 2022, καθώς και η απαλλαγή ολόκληρου ή αναλογούντος φόρου
που προκύπτει από πώληση ακινήτου, νοουμένου ότι, όλο ή μέρος αντίστοιχα
του τιμήματος πώλησης επανεπενδύεται σε αγορά άλλου ακινήτου, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην προώθηση νέων επενδύσεων και αγορών, δίδοντας
κάποια τόνωση στην αγορά των ακίνητων.
Μέτρα που επίσης κρίνουμε ότι θα βοηθήσουν τον τομέα των κατασκευών
και γενικότερα των ακίνητων, είναι η επέκταση του χρόνου μεταφοράς των
υφισταμένων φορολογικών ζημιών από 5 σε 10 έτη
και η δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ σε όλα τα
οικιστικά κτήρια που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση, ανεξάρτητα από τον τύπο του ενοικιαστή. Να
υπάρχει δηλαδή το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ
στους αγοραστές με την προϋπόθεση ότι θα επιβάλλεται ΦΠΑ επί του ενοικίου (Option to Tax).
Στοχεύοντας στη συγκράτηση των ενοικίων σε
προσιτά επίπεδα, το ΚΕΒΕ προτείνει την παραχώρηση κινήτρων σε νεαρά ζευγάρια και νέους επαγγελματίες να αγοράζουν διαμερίσματα αντί να επιΤου Χρίστου
λέγουν τη λύση του ενοικίου και ανάλογα κίνητρα
Φ. Πετσίδη*
να δοθούν και σε θεσμικούς επενδυτές για αγορά
ακίνητης ιδιοκτησίας με τη δέσμευση ότι θα τα ενοικιάζουν πχ για μια περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων, προκειμένου να αυξηθεί η
προσφορά ακινήτων, ενέργεια που θα οδηγήσει και σε μείωση των ενοικίων.
Μια χώρα για να μπορεί να αλλάξει την εικόνα της μέσα σε ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο, θεωρώ αναπόφευκτη τη δημιουργία μεγάλων αναπτυξιακών
έργων που να αποτελούν επιστέγασμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.
Τέτοια έργα είναι μαρίνες, γήπεδα γκολφ, πολυτελή ξενοδοχεία, τουριστικά
χωριά, αθλητικά κέντρα, εμπορικά χωριά, κέντρα υγείας και αποκατάστασης.
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Είναι δηλαδή έργα που η υλοποίησή τους θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα θα δώσει μία νέα και ποιοτική αναβάθμιση στο
τουριστικό προϊόν του τόπου μας, καθιστώντας το πιο ανταγωνιστικό.
Δυστυχώς, η απουσία ενός ορθού στρατηγικού σχεδιασμού που να έχει στόχο
την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης στην Κύπρο,
τα διαχρονικά προβλήματα του κρατικού μηχανισμού όπως είναι τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι αγκυλώσεις στη λειτουργία της κρατικής μηχανής αλλά
και οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες που ακολουθούν τα τραπεζικά
ιδρύματα, επιδρούν αρνητικά στην εικόνα της Κύπρου σαν επενδυτικό προορισμό και ωθούν τους επενδυτές σε άλλους ανταγωνιστικούς προς την Κύπρο
προορισμούς.
Ο στόχος η Κύπρος να καταστεί ως ένας αξιόλογος επενδυτικός προορισμός
είναι εφικτός. Θα πρέπει όμως να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα
πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας ως πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, η στρατηγική της γεωγραφική θέση, οι παραδοσιακές φιλικές σχέσεις με άλλες χώρες, η ψηλή ποιότητα
υπηρεσιών που προσφέρει, το προσοντούχο εργατικό προσωπικό που διαθέτει και επίσης το ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.
Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν και νέες ευκαιρίες και τάσεις που προκύπτουν, όπως είναι η περίπτωση ξένων εταιρειών που επιθυμούν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο, το λεγόμενο headquartering.
Για τον λόγο αυτό, αναμένουμε να ενισχυθεί η προσπάθεια με κατάλληλα κίνητρα για προσέλκυση των εταιρειών αυτών, που η κάθοδος τους θα έχει σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων συνθηκών και προοπτικών για τη δημιουργία
γραφειακών εγκαταστάσεων και διαμονής αλλά και άλλων υποδομών, όπως
για παράδειγμα ιδιωτικά σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις που θα δώσουν νέα
ώθηση στον κατασκευαστικό και γενικότερα στον τομέα των ακίνητων.
* Διευθυντής Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης, ΚΕΒΕ
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Ολιγωρία στη λήψη δικαστικών μέτρων
“Η υπεράσπιση της ολιγωρίας στη λήψη δικαστικών μέτρων πρέπει να αναφέρει το δυσμενή επηρεασμό του εναγόμενου”

H

ΈΓΚΑΙΡΗ λήψη δικαστικών μέτρων για προώθηση δικαιώματος προστατεύει τον ενάγοντα από την υπεράσπιση της
παραγραφής και της ολιγωρίας, όταν αυτή προκαλεί δυσμενή επηρεασμό στα δικαιώματα του εναγόμενου. Η επίκληση του δόγματος της καθυστέρησης και της ολιγωρίας αποτελεί
υπεράσπιση νοουμένου ότι ο εναγόμενος εγείρει το ζήτημα στην υπεράσπιση του και δικογραφεί τον δυσμενή επηρεασμό ή τις συνέπειες
εξαιτίας της. Ο ενάγοντας κρίνεται κατά πόσο ένεκα της επίδειξης
ολιγωρίας από μέρους του θεωρείται ότι αποποιήθηκε ή απεμπόλησε το δικαίωμα του κατά τρόπο που να μην
του παρέχεται πλέον θεραπεία. Το δικαστήριο
στα πλαίσια της άσκησης της διακριτικής του
εξουσίας θα εξετάσεις εάν υπάρχει επηρεασμός του εναγόμενου λόγω της ολιγωρίας και
ότι δεν είναι πλέον δίκαιο να επιτρέψει στον
ενάγοντα να προωθήσει την αξίωση του. Το
δόγμα της καθυστέρησης ή της συναίνεσης ή
του κωλύματος μπορεί να εγερθεί και σε αξιώσεις που αφορούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα
Του Γιώργου Κουκούνη
εάν οι περιστάσεις που μεσολάβησαν επηρεάΔικηγόρου στη Λάρνακα
ζουν τον εναγόμενο.
coucounis law@cytanet.com.cy
Η σημασία του δόγματος της ολιγωρίας υποinfo@coucounis law
δεικνύεται στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις Π.Ε.81, 82, 83/2014 ημερ.28.6.2022 που εξέδωσε η
μέχρι πρότινος Πρόεδρος κα Π. Παναγή κατά την εξέταση παραπόνου εναγομένων ότι το πρωτόδικο δικαστήριο λανθασμένα θεώρησε
ότι δεν ευσταθούσε η εισήγηση τους για απόρριψη των αγωγών λόγω
ολιγωρίας των εναγόντων στη λήψη δικαστικών μέτρων. Εισηγούνταν
ότι το πρωτόδικο δικαστήριο λανθασμένα έκρινε ότι η καθυστέρηση
δεν επηρέαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε, αφού παραγνωρίζει συγκεκριμένα επιγενόμενα μέμο και αναγκαστικές πωλήσεις.
Η Πρόεδρος στην απόφαση της δεν αποδέχθηκε την εισήγηση αυτή,
αναφέροντας ότι η νομολογία αναγνωρίζει ότι η υπερβολική καθυστέρηση στην έγερση της αγωγής, δημιουργεί κώλυμα στη χορήγηση
θεραπείας του δικαίου της επιείκειας (το δόγμα της ολιγωρίας). Το
θέμα της ολιγωρίας εξετάζεται με βάση τα ιδιαίτερα περιστατικά της
κάθε υπόθεσης και, αναφερόμενη σε νομολογία, υπέδειξε ότι όπου ο
ενάγων έχει δείξει με τη συμπεριφορά του ότι αποποιήθηκε ή απεμπόλησε τα δικαιώματα του, δεν του παρέχεται θεραπεία. Η ολιγωρία από
μόνη της δεν είναι αρκετή για να αποτελέσει εμπόδιο στη χορήγηση

θεραπείας. Ο εναγόμενος θα πρέπει να δείξει ότι μέχρι την έγερση της
αγωγής έχουν μεσολαβήσει τέτοιες ενέργειες ώστε το συμφέρον της
δικαιοσύνης να εξυπηρετείται με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου υπέρ της απόρριψης της αιτούμενης θεραπείας.
Ότι, δηλαδή, επηρεάστηκε δυσμενώς εξαιτίας της ολιγωρίας.
Οι δικογραφημένοι ισχυρισμοί των εναγόντων ήταν ότι αγόρασαν διαμερίσματα σε πολυκατοικία μεταξύ των ετών 1980 – 1985 και καταχώρησαν τις αγωγές τους το 2007. Παρόλο που ο καθένας από τους
ενάγοντες συμμορφώθηκε πλήρως προς τους όρους του αγοραπωλητηρίου εγγράφου που υπέγραψε, οι εναγόμενοι αδικαιολόγητα αμελούσαν και/ή αρνούνταν να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη
δημιουργία ξεχωριστής εγγραφής των διαμερισμάτων και την έκδοση
ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας. Οι ενάγοντες διεκδίκησαν και πέτυχαν την έκδοση διαταγμάτων εναντίον των εναγομένων να προβούν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα για την εξασφάλιση
των απαιτούμενων από το Νόμο πιστοποιητικών και/ή αδειών και για
τη δημιουργία ξεχωριστής εγγραφής των διαμερισμάτων που κατέχουν οι ενάγοντες εντός τακτής προθεσμίας και στη συνέχεια να προβούν στην επί ονόματι των εναγόντων μεταβίβαση και εγγραφή των
διαμερισμάτων. Εν προκειμένω το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε στην
απόφαση του ότι παρά την ανεπάρκεια της δικογράφησης του θέμα-

τος, εφόσον ελλείπει οποιοσδήποτε ισχυρισμός στην υπεράσπιση για
δυσμενείς για τους εναγόμενους συνέπειες εξαιτίας της ολιγωρίας, το
πρωτόδικο δικαστήριο εξέτασε τη θέση των εναγομένων καταλήγοντας ορθά ότι η καθυστέρηση δεν επηρέασε τα δικαιώματα οποιουδήποτε ιδιαίτερα των εναγομένων. Αυτό γιατί σε περίπτωση επιτυχίας
των αγωγών και μεταβίβασης των διαμερισμάτων στους αγοραστές, οι
εναγόμενοι θα επηρεάζονταν θετικά. Το πρωτόδικο δικαστήριο παρατήρησε επίσης ότι οι εναγόμενοι δεν βρέθηκαν σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν την υπόθεση των εναγόντων. Πρόσθεσε ότι το κατά πόσο
δικαιολογείται η έκδοση ενός διατάγματος είναι διαφορετικό από την
αδυναμία ή τη δυσχέρεια συμμόρφωσης με αυτό. Οι ενάγοντες στοιχειοθέτησαν τις προϋποθέσεις έκδοσης των ζητούμενων διαταγμάτων
και το δικαστήριο ασκώντας τη διακριτική ευχέρεια χορήγησε την αιτούμενη θεραπεία. Δεν φαίνεται να είχε τεθεί υπόψη του πρωτόδικου
δικαστηρίου η ύπαρξη οποιουδήποτε λόγου ο οποίος, στο πλαίσιο
της κατά δικαστικό τρόπο άσκησης της διακριτικής εξουσίας του, θα
επέτρεπε τη μη έκδοση των διαταγμάτων. Τα μέμο και αναγκαστικές
πωλήσεις δεν επιβάρυναν τα μερίδια των εναγομένων και δη από ολιγωρία των εναγόντων ούτε υπήρξε τέτοια εισήγηση πρωτόδικα.
Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Περιβαλλοντική και επενδυτική αναγκαιότητα τα πράσινα κτήρια

Η

ΠΟΡΕΊΑ προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable
Development Goals) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων
Εθνών (SDGs) είναι πλέον πραγματικότητα με αντίκτυπο σε
όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Ένας από τους τομείς που επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτήν τη νέα τάξη
πραγμάτων, είναι ο τομέας των Ακινήτων και των Κατασκευών. Το World
Green Building Council, εκτιμά ότι τα κτήρια
και οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν περίπου
το 39% των παγκόσμιων εκπομπών Διοξειδίου
του Άνθρακα, ενώ οι λειτουργικές εκπομπές
αντιπροσωπεύουν το 22%. Η κατασκευαστική
βιομηχανία είναι επίσης υπεύθυνη για το 36%
της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Με τις
εκτιμήσεις να θέλουν τον πληθυσμό της γης να
αυξάνεται κατά 30% μέχρι το τέλος του αιώνα,
η ανάγκη για νέα κτήρια και σχετικές υποδομές
Της Νικόλ Κ. Φινοπούλου* καθίσταται ακόμα πιο έντονη. Την ίδια ώρα, ο
αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης ενισχύει την
ανάγκη για την ανάπτυξη πιο πράσινων κτηρίων (green buildings).
Με τον όρο «πράσινο κτήριο» εννοούμε ένα κτήριο που κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη λειτουργία του, όχι απλώς μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και στο φυσικό περιβάλλον αλλά μπορεί
να δημιουργήσει θετικές επιπτώσεις. Τα πράσινα κτήρια διαφυλάττουν
πολύτιμους φυσικούς πόρους και γενικότερα βελτιώνουν την ποιότητα
της ζωής.
Για να οριστεί ένα κτήριο ως «πράσινο», υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί
που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες βάσει των οποίων πιστοποιείται το
περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Πρόκειται για ολιστικές μεθόδους περιβαλλοντικής βαθμονόμησης κτηρίων, οι οποίες κατατάσσουν το κάθε
κτήριο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Σ’ αυτά τα πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) έχει θεσπίσει κανονισμούς και υποχρεώσεις σε
σχέση με την αναφορά και αξιολόγηση των επιδόσεων γύρω από τη βιω-

σιμότητα των κτηρίων, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Οι πολιτικές της
ΕΕ για τα κτήρια στοχεύουν σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία
καλύπτει τη βιωσιμότητα, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τους
πόρους, καθώς και θέματα υγείας και ασφάλειας τόσο για νεόδμητα κτήρια όσο και στις περιπτώσεις ανακαίνισης του υπάρχοντος κτηριακού
αποθέματος.
Αντίστοιχα, οι βιώσιμες κατασκευές μπορούν να θεωρηθούν μία συμμαχία που περιλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στα
διάφορα στάδια της κατασκευής. Από προγραμματιστές νέων λύσεων,
επενδυτές, κατασκευαστικές εταιρείες, παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών, προμηθευτές του κλάδου κι άλλους εμπλεκόμενους. Εκτιμήσεις
αναφέρουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από κτήρια μπορούν να μειωθούν κατά 90% μέχρι το 2050.
Καθοριστικός είναι ο ρόλος του Κανονισμού για τα Δομικά Προϊόντα
(Construction Products Regulation (CPR 16) τα τεχνικά πρότυπα του
οποίου καλύπτουν ζητήματα όπως: μηχανική αντίσταση και σταθερότητα, ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς, υγιεινή, υγεία και περιβάλλον,
ασφάλεια και προσβασιμότητα κατά τη χρήση, προστασία από το θό-

ρυβο, ενεργειακή οικονομία και διατήρηση θερμότητας, αειφόρος χρήση
των φυσικών πόρων. Ωστόσο, πλέον θεωρείται δεδομένη η αναγκαιότητα για εφαρμογή ενός νέου, αποδοτικότερου μοντέλου στα πλαίσια του
οποίου όλοι οι επαγγελματίες της οικοδομικής βιομηχανίας θα πρέπει
πλέον να λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή και την πράσινη ανάπτυξη.
Με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των υλικών και τη μείωση των
επιπτώσεων στο κλίμα, η ΕΕ δρομολογεί μια ολοκληρωμένη νέα στρατηγική για ένα βιώσιμο περιβάλλον σε όλους τους τομείς. Σε σχέση με τον
κατασκευαστικό/οικοδομικό τομέα, η ΕΕ προωθεί τις αρχές της κυκλικότητας (circular economy) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των
κτηρίων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα όπως η βιωσιμότητα
και η προσαρμοστικότητα των δομικών υλικών, η ενσωμάτωση της αξιολόγησης του κύκλου ζωής στις δημόσιες συμβάσεις, η μείωση της σφράγισης του εδάφους, η αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ή μολυσμένων
εκτάσεων και η κυκλική χρήση των εκσκαφέντων εδαφών.
Ιδιαίτερης σημασίας επίσης είναι και η προώθηση της πρωτοβουλίας
«Κύμα Ανακαινίσεων» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
(European Green Deal) η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης του κτηριακού αποθέματος στην ΕΕ. Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο, στην οποία είναι γνωστά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παλιά κτήρια. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως σε αρκετές
περιοχές που τα τελευταία χρόνια έχουν τύχει οικονομικής ανάπτυξης, τα
παλιά κτήρια πλέον αποτελούν στολίδι.
Με δεδομένη τη διαχρονική σημασία των Ακινήτων για την κυπριακή οικονομία αλλά και την έμφαση που πλέον δίδουν οι διεθνείς επενδυτές σε
ζητήματα Βιωσιμότητας, η ενσωμάτωση των διεθνών προτύπων και των
κριτηρίων Environmental Social Governance (ESG) σε όλα τα στάδια του
τομέα κρίνεται βαρυσήμαντη. Τόσο για το συμφέρον του περιβάλλοντος
και της κοινωνίας όσο και για την επενδυτική ελκυστικότητα των νέων
αναπτύξεων.
*Δικηγόρος, Corporate Commercial Banking, ESG, Sustainable Finance,
LLB. LLM (UCL). LPC, CISL, University of Cambridge

ΑΡΘΡΑ

Ο

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Αναδυόμενες αξίες(;)

ΠΩΣ το κόστος αγοράς/τιμές πώλησης των νέων μονάδων (διαμερίσματα)
αυξάνονται, έτσι και η διαφορά μεταξύ
παλαιότερων μονάδων με καινούργιες
αυξάνεται. Εάν συγκρίνουμε τις τιμές διάθεσης
νέων οικιστικών μονάδων που τώρα είναι γύρω στις
€2.500/τ.μ. + ΦΠΑ και τις παλαιότερες με τιμές
πώλησης €1.200-€1.500/τ.μ. (εξαρτώμενο από το
επίπεδο κατασκευής κλπ), η διαφορά είναι μεγάλη
(η διαφορά για το Φ.Π.Α. επιπλέον).
Η σκέψη πρέπει να είναι κατά πόσο συμφέρει η
αγορά μιας παλαιότερης μονάδας/διαμερίσματος
και η αναβάθμιση της και
συγκεκριμένα για μονάδες
εντός των πόλεων, όπου
υπάρχει και η μεγαλύτερη
ζήτηση.
Η αγορά παλαιότερων
μονάδων, εκτός από τι
“βλέπει” ένας για να το
αγοράσει, χρειάζεται και η
εξέταση της υδραυλικής/
ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης, η ύπαρξη τυχόν
Του Αντώνη Λοίζου
προβλημάτων, τόσο της
F.R.I.C.S.
μονάδας, όσο και στους
κοινόχρηστους χώρους, η
ύπαρξη τίτλου (που διευκολύνει την επίτευξη χρηματοδότησης/μεταπώλησης) και ανάλογα με το τι
θα κοστίσει το όλο εγχείρημα (αγορά+αναβάθμιση)
μπορεί να συγκρίνετε ποιο συμφέρει (παλαιότερης
V νέας ηλικίας). Παλαιότερες μονάδες έχουν πιο
ευρύχωρους χώρους, αλλά αρκετές δεν έχουν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης/αποθήκες, μεγάλης
σημασίας με τα σημερινά δεδομένα, η κατάσταση
των κοινοχρήστων επιπλέον)
Εάν στοχεύετε στα παλαιότερα διαμερίσματα επικεντρωθείτε σε μονάδες ηλικίας μέχρι 15-18 ετών,
μια και που από τότε υπήρχαν ιδιωτικοί χώροι
στάθμευσης/αποθήκες, ποιοτικοί ανελκυστήρες,
ενώ θα είναι πρόδηλη η ύπαρξη τυχόν προβλημάτων. Σε οποιεσδήποτε πολυκατοικίες ενδιαφερθείτε εξετάστε την ύπαρξη (εάν υπάρχει) καλής
διαχειριστικής επιτροπής, εξετάστε την πληρωμή
ή όχι κοινοχρήστων αναμενομένων νέων δαπανών

και οποιεσδήποτε καθυστερημένες πληρωμές έχει
η ίδια η οικοδομή από θέμα κοινών εξόδων.
Σε πρόσφατη πώληση μονάδας 3 υπνοδωματίων
σε κεντρική οικιστική τοποθεσία στη Λευκωσία,
ηλικίας 15 ετών που πωλήθηκε προς €190.000
και είναι σε καλή κατάσταση, χρειάζεται κάποια
αναβάθμιση στα μπάνια/κουζίνα/ερμάρια γύρω
στις €25.000, έστω κόστος €215.000 και μαζί με
τα μεταβιβαστικά ανέρχεται γύρω στις €225.000.
Το διαμέρισμα αυτό μετά την αναβάθμιση ενοικιάστηκε προς €1.000/μήνα (±5% απόδοση), ενώ
υπάρχει πρόταση για διάθεση προς €290.000, μια
απόδοση στη μεταπώληση γύρω στο ±30% σε
διάστημα 6 μηνών. Σε άλλη περίπτωση μονάδα
ενός υπνοδωματίου στην Νεάπολη (Λεμεσός) με
ενοίκιο €400/μήνα, μετά από την αναβάθμιση της
μονάδας με κόστος €10.000, ενοικιάστηκε άμεσα
προς €600/μήνα, απόδοση ±24% επί της πρόσθετης επένδυσης, ενώ υπάρχει προσφορά για αγορά
από τρίτους άμεσα.
Εξετάζοντας τώρα παλαιότερες κατοικίες στην
περιφέρεια του κέντρου ειδικά σε περιοχές που
παραμένουν καθαρά οικιστικές χωρίς πυκνή ύπαρξη πολυκατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές π.χ. ΄Αγιος

Ανδρέας/΄Αγιος Δομέτιος (Λευκωσία) και περιοχές
όπως η Αγία Ζώνη κλπ (Λεμεσός) όπως έχουν σήμερα τα δεδομένα, οι τιμές τους προσεγγίζονται
κυρίως ως κενά οικόπεδα, ενώ με κόστος αναβάθμισης €100.000-€150.000 μπορούν οι μονάδες
αυτές να μετατραπούν σε ελκυστικές κατοικίες σε
περιοχές πρώτης ζήτησης.
Η ίδια κατάσταση επικρατεί και για παλαιότερα
γραφεία που έχουν την δυνατότητα εκμοντερνισμού με τις σύγχρονες ανέσεις (και εδώ θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εισόδους/χώρους
στάθμευσης και εξωτερική εμφάνιση).
Ως γενικό σχόλιο και για τις παραμέτρους που ίσως
να πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι (μεταξύ άλλων):
• Εξετάστε την άμεση περιοχή έχοντας υπόψη όχι μόνο την υφιστάμενη κατάσταση/
είδος της ανάπτυξης, αλλά και εάν υπάρχουν κενοί χώροι, έχετε υπόψη ότι κάποτε αυτοί θα αναπτυχθούν, αυξάνοντας την
πυκνότητα της «γειτονιάς» σας.
• Εξετάστε εάν υπάρχουν πλησίον δημόσιοι
χώροι πρασίνου που είναι ιδιαίτερο ελκυστικό στοιχείο για νεαρές οικογένειες.
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• Υπάρχουν δημόσια/άλλα σχολεία στην περιοχή και εύκολη διακίνηση;
• Εκτός κέντρου των πόλεων οι μονάδες πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές, αλλά λάβετε
υπόψη την απόσταση από τα σχολεία/ιδιαίτερα/επισκέψεις φίλων κλπ και προσέξετε
παιδιά που θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 7-8 χρονών λόγω απομόνωσης.
• Γιαγιάδες/παππούδες που είναι πολύ χρήσιμοι στο μεγάλωμα των παιδιών και για την
ευκολία του ζευγαριού, καλό θα ήταν να
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (αν και σε
αρκετές περιπτώσεις η πολύ συχνή επαφή
όμως με το ζευγάρι δημιουργεί και προβλήματα).
Κλπ
Ανεξάρτητα των πιο πάνω και κατά προέκταση της
αναμενόμενης ύφεσης για μονάδες σε πύργους
(ίδε κατάργηση του Κ.Ε.Τ.), αναμένεται ότι θα επαναληφθεί η εποχή Pieris Estates, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τους τότε ΄Αραβες
αγοραστές που μεταπώλησαν τα ακριβά τότε διαμερίσματα σε ντόπιους σε σχεδόν μισές τιμές, μη
αναμένοντας ότι θα συμβεί το ίδιο και τώρα με τις
μονάδες σε πύργους των €1.5-€2.0 εκ. ΄Εστω και
με 50% έκπτωση σε τέτοιες μονάδες, αυτές παραμένουν ακριβές για τους Κύπριους, ενώ τα αναμενόμενα προβλήματα (ίδε προηγούμενο μας άρθρο
για τα κοινόχρηστα/διαχείριση τέτοιων πύργων) θα
είναι πρόσθετα θέματα και λόγω κόστους αγοράς
και λόγω κόστους συντήρησης (και κυριότερο στην
διαχείριση). Ως εκ τούτου και παραμένοντας στο
θέμα των παλαιότερων μονάδων και στο αναμενόμενο νέο κύμα προσφοράς (τώρα υπό ανέγερση
πλέον τρεις μαρίνες κλπ) χρειάζεται μεγάλη προσοχή, όπως προσοχή χρειάζονται και οι πωλητές/
developers, ορισμένοι εκ των οποίων ίσως να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.
Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy

Επικίνδυνες οικοδομές και δημόσια ασφάλεια

Τ

Α ΔΎΟ περιστατικά κατάρρευσης τμήματος οικοδομών μέσα σε τρεις μέρες,
έρχονται να προστεθούν σε σωρεία
περιστατικών κατάρρευσης που έχουν
προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι καταρρεύσεις μπαλκονιών και προβόλου οροφής σε
δύο κτήρια στην Πάφο, έχουν προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στους ενοίκους και σε
περαστικούς. Αυτό φέρνει στην επιφάνεια την
αδυναμία του νομικού πλαισίου και της πολιτείας να λειτουργούν με γνώμονα την πρόληψη. Η θέση μου είναι
να δράσουμε προτού
θρηνήσουμε θύματα. Το
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στον περί «Οδών και
Οικοδομών Νόμο» δίνει
εργαλεία περιορισμένης
εμβέλειας στις τοπικές
αρχές να δρουν απέναντι
Του Βαλεντίνου
στο ζήτημα με τις επικίνΦακοντή*
δυνες οικοδομές. Τί εννοούμε όμως επικίνδυνη
οικοδομή; Είναι εύκολος ο χαρακτηρισμός μιας
οικοδομής ως επικίνδυνης; Εάν ένα τμήμα της
οικοδομής παρουσιάζει προβλήματα, μπορούμε
να θεωρήσουμε ολόκληρο το κτήριο επικίνδυνο;
Πώς εντοπίζουμε μια επικίνδυνη οικοδομή; Τι γίνεται με τους χρήστες της οικοδομής, όταν αυτή
κηρυχθεί ως επικίνδυνη; Αυτά είναι μερικά από
τα ερωτήματα που δεν μπορεί να μας απαντήσει
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Άμεσα χρειάζε-

ται να καθοριστούν! Επιπλέον, η αδυναμία θεσμοθέτησης ενός τακτικού προγράμματος συντήρησης των έργων πολιτικού μηχανικού και ο
περιοδικός έλεγχος των έργων κατά τη διάρκεια
λειτουργίας τους, αφήνει τα έργα εκτεθειμένα
σε φθορές. Επαφίονται όλα στη συνείδηση και
στην οικονομική ευχέρεια του κάθε ιδιοκτήτη,
αν θα τα προφυλάξει από την αλλοίωση και την
φθορά του χρόνου. Το πρόβλημα οξύνεται σε
περιπτώσεις κοινόκτητων οικοδομών. Τι γίνεται
αν οι συνιδιοκτήτες δεν συμφωνούν για τη συντήρηση, ή την επιδιόρθωση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι οικοδομές τους;

Παρόλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές, είτε είναι
Επαρχιακές Διοικήσεις είτε είναι Δήμοι, δεν πρέπει να οχυρώνονται πίσω από την αδυναμία του
νομικού πλαισίου και να κλείνουν τα μάτια σε
εξόφθαλμες περιπτώσεις. Πρέπει αμέσως να
σηκώνουν τα μανίκια και να ξεκινούν την καταγραφή των προβληματικών οικοδομών που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια. Παράλληλα,
να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες και να τους
υποχρεώνουν στη λήψη μέτρων προστασίας με
σκοπό τη δημόσια ασφάλεια.
Οι Επαρχιακές Διοικήσεις και οι Δήμοι μπορούν
να λειτουργήσουν με ευελιξία και αποφασιστι-

κότητα. Είναι οι πλέον αρμόδιες αρχές για διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και πρέπει
να ενεργήσουν άμεσα με διάφορους τρόπους
προστασίας όπως, η περίφραξη των οικοδομών,
μέτρα στήριξης των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής ή και ακόμα με κατεδάφιση κ.α.
Το πρώτο μέλημα είναι να μην τεθούν σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές. Να ενεργήσουμε προληπτικά
με το πλαίσιο που διαθέτουμε, ακόμα και με
αδυναμίες, μέχρι να πετύχουμε το καλύτερο και
πιο συγκεκριμένο που θα περιορίσει τον κίνδυνο.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ας αναλογιστούμε
ότι ο πρώτος αντισεισμικός κώδικας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1994. Η υποχρεωτική
επίβλεψη θεσπίστηκε ως τέτοια μόλις το 1999.
Από τα πιο πάνω κατανοούμε ότι το οικοδομικό
μας απόθεμα δεν είναι και τόσο ποιοτικό. Πολλά κτήρια δεν έχουν αντισεισμικά μέτρα, ούτε
έχουν διασφαλιστεί οι ορθολογιστικές μέθοδοι
κατασκευής μέσω της επίβλεψης. Καλείται, λοιπόν, το κράτος να πάρει μέτρα και να βρει τις
κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε να ελεγχθεί και να
θωρακιστεί το οικοδομικό απόθεμα της πολιτείας και να υπηρετηθεί η δημόσια ασφάλεια. Το
θέμα των επικίνδυνων οικοδομών είναι ήδη εγγεγραμμένο στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής. Σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να
είναι στις προτεραιότητες της Επιτροπής, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής.
*Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ

Δραστικά μέτρα εναντίον ιδιοκτητών
επικίνδυνων οικοδομών

ΡΑΣΤΙΚΑ μέτρα προωθεί η κυβέρνηση
εναντίον ιδιοκτητών επικίνδυνων οικοδομών, που δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα. Για το σκοπό αυτό ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Μεταξύ άλλων, προνοείται δέσμευση ακινήτων στο
Κτηματολόγιο με την επιβολή εμπράγματου βάρους
(μέμο) στους τίτλους ιδιοκτησίας θα προχωρεί το
Υπουργείο Εσωτερικών στις περιπτώσεις των ιδιοκτητών ετοιμόρροπων οικοδομών κηρυγμένων σε
αρχαία μνημεία Β’, που αρνούνται να πληρώσουν το
διοικητικό πρόστιμο που τους επιβάλλεται επειδή
αδιαφορούν ή αρνούνται να τις συντηρήσουν.
Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που έτυχε η
Βουλή από τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων κ. Γιάννη Καρούσο, κατόπιν ερώτησης
του βουλευτή κ. Μαρίνου Μουσιούττα, κατά καιρούς
υποβάλλονται αιτήματα από δήμους και κοινοτικά
συμβούλια για απαλλοτρίωση ετοιμόρροπων οικοδομών που είναι κηρυγμένες σε αρχαία μνημεία Β΄ στο
Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών,
οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Αιτία, το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των
οικοδομών είτε αδιαφορούν είτε αρνούνται να τις
συντηρήσουν είτε να τις πωλήσουν σε άλλους που
θα ενδιαφέρονταν να τις αξιοποιήσουν για ιδιοκατοίκηση ή για εμπορική εκμετάλλευση, ή απεβίωσαν και
οι κληρονόμοι τους δεν ενδιαφέρονται για την ανοικοδόμηση και συντήρησή τους.
Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Καρούσος,
ημερ. 3/6/2022, η απαλλοτρίωση των επικίνδυνων/
ετοιμόρροπων οικοδομών συνιστά μια δαπανηρή και
χρονοβόρα διαδικασία για την οποία δεν υπάρχουν

πάντοτε διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Υποδεικνύοντας, παράλληλα, τα εξής: «Η επιβολή διοικητικού προστίμου στους ιδιοκτήτες στην
περίπτωση που δεν λάβουν μέτρα για τις επικίνδυνες οικοδομές τους, ενώ έχουν ειδοποιηθεί γραπτώς
σχετικά, είναι το πιο ενδεδειγμένο μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος». Σημειώνεται ότι με την
Οδηγία 2/2020 του υπουργού Εσωτερικών, παρέχεται καθοδήγηση στις αρμόδιες οικοδομικές αρχές για
τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους του
επιβαλλόμενου προστίμου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθούν για αυθαίρετη ή άνιση συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες.
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο κ. Καρούσος, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του στις 23/7/2021, σε σχέση με τις ετοιμόρροπες ή και εγκαταλειμμένες οικοδομές που είναι
κηρυγμένες ως αρχαία μνημεία, συμφωνήθηκαν τα
παρακάτω:
• Οι αρμόδιες οικοδομικές αρχές θα πρέπει να
επιβάλλουν εκεί που απαιτείται διοικητικό
πρόστιμο όπως προβλέπεται στην Οδηγία
2/2020 του υπουργού Εσωτερικών.
• Το Υπουργείο Εσωτερικών να προωθήσει
τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμου με τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή εμπράγματου βάρους
(μέμο) στους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων, όταν οι ιδιοκτήτες δεν πληρώνουν το
διοικητικό πρόστιμο που τους επιβάλλεται
ή όταν αναγκαστικά το κόστος για να καταστούν ασφαλείς οι οικοδομές το επωμίζονται

οι δημοτικές αρχές.
• Οι επαρχιακές διοικήσεις, σε συνεργασία
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να προβαίνουν
σε επιθεώρηση των οικοδομών που έχουν
κηρυχθεί αρχαία μνημεία και να καθορίζουν
ποιες από αυτές είναι επικίνδυνες/ετοιμόρροπες για την ασφάλεια του κοινού, για να
λαμβάνονται μέτρα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως ο πολιτικός μηχανικός της
κάθε επαρχιακής διοίκησης να προβαίνει σε
σχετική διάγνωση και το Τμήμα Αρχαιοτήτων
να καθορίζει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες
δεν θα ανταποκρίνονται, ο έπαρχος να εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Μεταφορών - Τμήμα
Δημοσίων Έργων, να προχωρεί στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης του ακινήτου.
Εκεί όπου αυτό δεν είναι εφικτό, οι εργασίες
θα ανατίθενται σε ιδιώτες.
Τεράστιο πρόβλημα στα Λεύκαρα
Ο Γιάννης Καρούσος κλήθηκε να ενημερώσει τη
Βουλή ειδικά για τις 35 επικίνδυνες οικοδομές στον
Δήμο Λευκάρων, που είναι κηρυγμένες αρχαία μνημεία αλλά αφέθηκαν στο έλεος του θεού. Στην ίδια
τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει και δεκάδες διατηρητέες κατοικίες στον πυρήνα των Λευκάρων.
Όπως αναφέρει στην απαντητική του επιστολή ο
κ. Καρούσος, «παρόλο που ο υπό αναφορά δήμος
από τον Φεβρουάριο του 2021 έχει ενώπιόν του μια
ολοκληρωμένη μελέτη και ευνοϊκά οικονομικά κίνητρα για υλοποίησή της, δεν έχει ακόμη προβεί σε εργασίες στήριξης των ετοιμόρροπων και επικίνδυνων

οικοδομών, ως η μόνη αρχή που μπορεί να εισέλθει
σε ιδιωτική ιδιοκτησία». Ο κ. Καρούσος αναφέρει,
επίσης, ότι «ο Δήμος Λευκάρων δεν προχώρησε στην
επιβολή διοικητικού προστίμου προς τους ιδιοκτήτες
που δεν λαμβάνουν μέτρα για τις επικίνδυνες οικοδομές του και δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια
για πρόοδο των εργασιών και επίλυση του προβλήματος».
Επιδιορθώσεις κατόπιν άδειας
Οι οικοδομές που είναι κηρυγμένες σε αρχαία μνημεία Β’ είναι ιδιόκτητες. Η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει ρητά στους ιδιοκτήτες να προβαίνουν σε αλλαγές, προσθήκες ή επιδιορθώσεις που επηρεάζουν
τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους. Απαγορεύει, επίσης, την κατεδάφισή τους και γενικά οποιαδήποτε
ενέργεια που παραβλάπτει ή καταστρέφει την αρχαιολογική σημασία των οικοδομών αυτών. Με την
έγκριση του αρμόδιου υπουργού, ο διευθυντής του
Τμήματος Αρχαιοτήτων δύναται, σύμφωνα με την
κρίση του, να παραχωρήσει άδεια, τεχνική και οικονομική βοήθεια, που φθάνει μέχρι και το 50% στους
ιδιοκτήτες κτηρίων που είναι αρχαία μνημεία Β’ για
τη συντήρηση, αποκατάσταση και προστασία τους,
με την προϋπόθεση ότι, τόσο τα απαιτούμενα σχέδια όσο και οι σχετικές εργασίες, θα γίνουν από τα
τεχνικά συνεργεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Στις
περιπτώσεις που ιδιοκτήτες μνημείων Β’ επιλέγουν
να προβούν στην επιδιόρθωση και αποκατάσταση
των μνημείων με ιδιωτικά συνεργεία, τότε προκηρύσσονται προσφορές σύμφωνα με τα σχέδια που ετοιμάζονται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, που εποπτεύει
την υλοποίηση των έργων.

Επίρριψη ευθυνών στο ΥΠΕΣ για τις επικίνδυνες οικοδομές
ΕΥΘΎΝΕΣ στο υπουργείο Εσωτερικών για μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση προσφυγών από
τις τοπικές αρχές κατά ιδιοκτητών επικίνδυνων
οικοδομών, οι οποίοι δεν προβαίνουν στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης τους, επιρρίπτει
ο δήμος Λευκωσίας και ζητά την τροποποίηση
του υφιστάμενου νομικού πλαίσιού το συντομότερο, έτσι ώστε να αυξηθεί άμεσα η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των τοπικών Αρχών.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση ο δήμος Λευκωσίας τονίζει την άμεση ανάγκη για επίσπευση
της εξέτασης των προσφυγών από το υπουργείο Εσωτερικών με καθορισμό μέγιστου χρόνου
απάντησης τους τρεις μήνες, όσον αφορά την
επιβολή διοικητικών προστίμων σε ιδιοκτήτες
ακινήτων που δεν προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες για συντήρηση τους.
Με αφορμή τα δύο σοβαρά περιστατικά κατάρρευσης μπαλκονιών στην Πάφο τα οποία είχαν
ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών, ο
Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει για τις ενέργειες
στις οποίες προβαίνει και για τα εμπόδια και
προβλήματα που αντιμετωπίζει στη διαχείριση
της κατάστασης. Σημειώνεται ότι παρόμοια περιστατικά με αυτά της Πάφου συμβαίνουν συχνά
και στη Λευκωσία, καθώς σημαντικός αριθμός
κτηρίων χρήζουν συντήρησης και ελέγχου, ενώ
ξεκαθαρίζει ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία την αποκλειστική ευθύνη για να συντηρεί την
οικοδομή του και να μην την αφήνει να φτάνει
σε κατάσταση επικινδυνότητας έχει ο κάθε ιδιοκτήτης.
«Σήμερα, εάν ένας ιδιοκτήτης αρνηθεί να προβεί
σε συντήρηση για άρση της επικινδυνότητας, η
νομοθεσία δίνει την ευχέρεια στην τοπική Αρχή
να παρέμβει για να εκτελέσει εργασίες άρσης
της επικινδυνότητας και να χρεώσει τον ιδιοκτή-

χές στην εφαρμογή του Νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

τη, με αποτέλεσμα ο Δήμος και, κατ’ επέκταση
ο φορολογούμενος πολίτης, να επιβαρύνεται
με το κόστος συντήρησης ενός ιδιωτικού ακινήτου», προστίθεται. Αναφέρεται ότι έχοντας
διαπιστώσει τις αδυναμίες που υπάρχουν στο
υφιστάμενο σύστημα, ο Δήμος Λευκωσίας έχει
προχωρήσει κατ’ επανάληψη στην υποβολή εισηγήσεων και στην αποστολή σειράς επιστολών
προς το υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τονίζοντας την ανάγκη
να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες για
αντιμετώπιση της κατάστασης.
Μη αποδοτική η νομοθεσία
Τονίζεται ότι η νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να υποχρεώνει άμεσα, σε ουσιαστικό χρόνο και με τρόπο αποτελεσματικό
τον κάθε ιδιοκτήτη να συντηρεί την οικοδομή

του. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος προσφέρει ένα
εξαιρετικά δυνατό εργαλείο, την επιβολή διοικητικού προστίμου, ενώ υπογραμμίζει ότι για να
λειτουργήσει, αποδοτικά, προϋποθέτει τη γρήγορη εξέταση πιθανών ενστάσεων ή προσφυγών, από το υπουργείο Εσωτερικών, κάτι που
μέχρι σήμερα, όπως έχει επισημανθεί αρκετές
φορές, η διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, σε βαθμό
που καθίσταται μη αποδοτική και μη λειτουργική. Προσθέτει ότι ο Δήμος έχει εισηγηθεί την
επίσπευση της εξέτασης των προσφυγών από
το υπουργείο Εσωτερικών με καθορισμό μέγιστου χρόνου απάντησης τους τρεις μήνες, ενώ
καλεί τα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης να προβούν σε όλες τις δέουσες
ενέργειες για να διευκολύνουν τις τοπικές Αρ-

Εκτός μεταρρύθμισης Τ.Α. τα επικίνδυνα
κτήρια
Επιπλέον, αναφέρεται ότι κατά την πρόσφατη
διαδικασία εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επιστολές
προς όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα αρμόδια υπουργεία και την Ένωση Δήμων, είχαν
προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, οι οποίες όμως δεν υιοθετήθηκαν.
• Τακτική επιθεώρηση οικοδομών από μέλη
του ΕΤΕΚ για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.
• Παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της
αρμοδιότητας για έκδοση εξώδικων, για ελλιπή συντήρηση, για επικινδυνότητα και για
προβληματικές/ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης.
• Άρση του ενοικιοστασίου στα διατηρητέα.
• Ενοικιαστήρια έγγραφα να συνοδεύονται από
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του υποστατικού προς ενοικίαση.
• Θέσπιση κανονισμών Λειτουργίας Διαχειριστικών Επιτροπών κοινόκτητων οικοδομών
με αποτελεσματικούς όρους διαχείρισης και
συντήρησής τους.
«Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετηθούν το συντομότερο οι πιο πάνω αλλαγές στο
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αυξηθεί άμεσα η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των τοπικών Αρχών, πάντα με γνώμονα την
ασφάλεια των δημοτών/πολιτών, την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων», καταλήγει στην ανακοίνωση του ο δήμος Λευκωσίας.
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Αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων

ΙΑ να μπορέσει ο κάθε Δήμος ή Κοινότητα
να αξιοποιήσει την περιουσία που διαθέτει θα
πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του. Τα
τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφοροι τρόποι
καταγραφής και αποτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών ακινήτων. Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας Δήμων είναι δύσκολή γιατί πρέπει να ξεπεράσει προβλήματα τα οποία σχετίζονται με:
• Την έλλειψη πλήρους φακέλου στοιχείων ιδιοκτησίας, χρήσης ακινήτου, υφιστάμενων τυπικών ή τεχνικών περιορισμών στη χρήση τους,
κλπ.,
• Την έλλειψη συνεργασίας - που υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις - από την πλευρά του κράτους και της αγοράς, και
• Τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος/συστήματος διαχείρισης των δεδομένων
αυτών.
Το σύστημα απογραφής διασφαλίζει την ταυτοποίηση
της ιδιοκτησίας και δίνει πληροφορίες σχετικά με την
κυριότητα και τη χρήση του, καθώς και λεπτομέρειες
για τη θέση, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του. Η
ποιότητα των καταχωρήσεων του συστήματος απογραφής, αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο τόσο για τις
εκάστοτε δημοτικές αρχές όσο και για τους κατοίκους
της περιοχής, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα
ζωής της περιοχής και αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας στην αγορά.
Γενικά μια αναλυτικότερη παρουσίαση δεδομένων ακινήτων, θα μπορούσε να είναι η παρακάτω:
Στοιχεία Ακινήτου
• Τίτλος Ιδιοκτησίας
• Διεύθυνση
• Γεωγραφικές συντεταγμένες
• Επιτρεπόμενες χρήσεις
• Αγοραία αξία / Φορολογικοί συντελεστές
• Ιδιοκτησιακό καθεστώς
• Περιγραφή της περιοχής
• Μέγεθος και λοιπά χαρτογραφικά στοιχεία
• Τοπογραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής
• Εδαφολογικά στοιχεία
• Περιβαλλοντικά στοιχεία
• Στοιχεία επικινδυνότητας περιβαλλοντικών
κινδύνων
• Οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινής ωφέλειας Στοιχεία
κτίσματος και χρήσης ακινήτου
• Υφιστάμενα κτίρια
• Εμβαδά οικοδομημένων χώρων, κατηγοριοποίηση χρήσεων περιβάλλοντος χώρου
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
• Λοιπά χαρακτηριστικά (π.χ. ύπαρξη δικτύων
ηλεκτρισμού, κλπ Οικονομική αξιολόγηση,
έσοδα και κόστη
• Αξία γης
• Αξία κτιρίων ανά κατηγορία χρήσης
• Αξία εξοπλισμού και επιπρόσθετων βελτιώσεων
• Ετήσιο κόστος συντήρησης
• Ετήσια έσοδα από ενοίκια, παραχωρήσεις, κλπ
Λοιπές πρόσθετες πληροφορίες
Οι Δήμοι αποτελούν ένα σημαντικό ιδιοκτήτη ακινήτων
για τις τοπικές κοινωνίες. Με μια σωστή διαχείριση των
ακινήτων του θα μπορούσε να εξελιχθεί σε προσοδοφόρο παράγοντα για την τοπική κοινωνία. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών δίνει τη δυνατότητα για
εξεύρεση κατάλληλων στρατηγικών για τη διαχείριση
των δημοτικών ακινήτων. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες διαμορφώθηκαν τρεις θεωρίες για τη διαχείριση της
δημοτικής περιουσίας:
1. Η σταδιακή απομάκρυνση δημοσίων φορέων
από την κυριότητα ακίνητης περιουσίας.
2. Η αντίληψη για την αξιοποίηση από τους Δήμους της πλεονασματικής ακίνητης περιουσίας ως εναλλακτική πηγή εσόδων.
3. Η μεταφορά των «βέλτιστων» πρακτικών από
τον ιδιωτικό τομέα
Για την καλύτερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας
πρέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Η κατάρτιση του
σχεδίου θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να περιέχει:
1) Τους στρατηγικούς στόχους
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δήμο μεγαλύτερη ελευθερία καθώς δίνει επίσης την
ευκαιρία για μια λειτουργική και υγιή οικονομία, όπως
και επιπλέον εναλλακτικές οικονομικές λύσεις. Τέλος,
δίνει στο δήμο μειωμένη ευθύνη για τη διοικητική και
τη λειτουργική οργάνωση, ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στις βασικές του λειτουργίες. Είναι σημαντικό η οποιαδήποτε αξιοποίηση να λαμβάνει υπόψη και
κοινωνικά στοιχεία – ανησυχίες, αλλά και την αειφόρο
ανάπτυξη.
Γ) Δωρεές Ακινήτων
Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων να επιτρέπονται για κοινωφελείς σκοπούς που συνδέονται με
την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Σε περίπτωση
που η χρήση των ακινήτων, που έχουν δωρισθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα
στην προθεσμία που έχει οριστεί, η σύμβαση της δωρεάς λύνεται, και η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται
αυτοδικαίως στο Δήμο ή στην Κοινότητα.

2) Αξία ακινήτου
• Κοινωνικοί: η διαχείριση της δημοτικής και
3) Δυνατότητες ακινήτου
κοινοτικής περιουσίας δεν συνεπάγεται άμεσο
4) Κίνηση ζήτησης
οικονομικό όφελος, αλλά πραγματοποιείται
5) Πως θα γίνει η διαχείριση του και
για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών των
6) Οικονομικά ζητήματα κόστους-κέρδους.
πολιτών.
7) Χρονοδιάγραμμα
• Προώθηση δράσεων: χρησιμοποιούν τη δημο8) Δημιουργία παρουσιάσεων των ακινήτων
τική και κοινοτική περιουσία για την προώθηΕπίσης, ο Δήμος θα πρέπει να καθορίσει
ση περιβαλλοντικών, καλλιτεχνικών
το Επιχειρησιακό Σχέδιο που θα καταγράκαι λοιπών σκοπών, οι οποίοι, σε κάθε
περίπτωση, εξυπηρετούν το δημοτικό
φει τις ενέργειες, τον χρόνο υλοποίησης
ή κοινοτικό συμφέρον, ανάδειξη και
και τους πόρους.
προστασία του τοπικού πολιτισμού και
• Βιωσιμότητα: Ποιότητα ζωής των
η προβολή των πολιτιστικών αγαθών
πολιτών
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με
• Ανταγωνιστικότητα:
Υποστήριξη
τη δημιουργία και διαχείριση πολιτιστιτοπικών επιχειρήσεων, προώθηση
τοπικής απασχόλησης, δημιουργία Του Πάνου Δανού
κών και πνευματικών κέντρων, μουσείεπενδύσεων
ων, κινηματογράφων, θεάτρων κλπ.
Chartered
• Αποτελεσματική διακυβέρνηση και Environmentalist
διαχείριση: Αξιοπιστία και διαφάΤρόποι αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
νεια στις ενέργειες τις τοπικής αρχής
Οι τρόποι για να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία εμπο• Συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα: Οι Δήμοι
ρικά και επενδυτικά χωρίς το δημόσιο να χάσει την κυνα είναι οικονομικά αξιόπιστοι μέσα από την
ριότητα της διασφαλίζοντας τόσο την τήρηση των καοικονομική εξυγίανση τους για τη λήψη δανείνόνων όσο και την οικονομική του αποδοτικότητα είναι:
Α) Εκμίσθωση ακινήτων:
ων από τις τράπεζες
Η εκμίσθωση ακινήτων μπορεί να γίνει με την μορφή
Το σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας πρέπει
του leasing, δηλαδή, σύμβαση μεταξύ των Δήμων και
να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με την κατατων ενδιαφερόμενων πελατών ιδιωτών για την μακρογραφή της υπάρχουσας κατάστασης των ακινήτων. Για
να είναι αποδοτικότερο το σχέδιο θα πρέπει να θεωχρόνια μίσθωση ενός ακινήτου, την μεταβίβαση της
κυριότητας του ακινήτου, τη χρηματοδοτική μίσθωση
ρήσουμε το κάθε ακίνητο ως ξεχωριστό φάκελο που
και τη μικτή σύμβαση. Όλες οι εκμισθώσεις δημοτικών
περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακαι κοινοτικών ακινήτων γίνονται μετά από δημοπρασία
χείρισή του.
την οποία διενεργεί ο Δήμος σε εύλογο χρονικό διάστηΜετά την ολοκλήρωση της απογραφής των ακινήτων
του εκάστοτε Δήμου και τον καταρτισμό των σχεδίων
μα. Η εκμίσθωση ακινήτων μπορεί να γίνει απ’ ευθείας
ακολουθεί η εκτέλεση του σχεδίου. Ωστόσο, για να είχωρίς δημοπρασία. Ενώ, επιτρέπεται η απ’ ευθείας
εκμίσθωση θεάτρων, κινηματογράφων ή άλλων χώρων
ναι επιτυχημένη η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήγια επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους. Ο κάθε
των θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες κινήσεις
ενδιαφερόμενος που συνάπτει χρηματοδοτική μίσθωπου θα διευκολύνουν το εν λόγω έργο.
ση μπορεί να ενοικιάσει κάποιο ακίνητο με μειωμένο
μίσθωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα έως και 33 έτη.
Ενδεικτικά θα πρέπει:
Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου είναι:
• Να προσδώσει το δημόσιο αξία σε περιουσιακά
• Ότι ο Δήμος μπορεί να εξειδικεύσει σχετικά με
στοιχεία που έως τώρα παραμένουν ανενεργά
τη διαχείριση των ακινήτων το ρόλο του ιδιοή είναι απαξιωμένα έτσι ώστε να μετατραπούν
ανεκμετάλλευτες περιοχές σε ενεργό τμήμα
κτήτη και του κλάδου ελέγχου των ακινήτων
του εθνικού ενεργητικού μας.
• Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα λει• Να ελευθερωθούν οι νομικές, τεχνικές, πολετουργική και διοικητική διαχείριση του ακινήοδομικές και θεσμικές δεσμεύσεις όσο και οι
του (καθαρισμός, συντήρηση, τη διαχείριση του
περιορισμοί σε τίτλους καθώς και στις χρήσεις
έργου, διοικητικές υπηρεσίες κλπ)
της γης (για παράδειγμα οι αρχαιολογικοί περι• Οι εκμισθωτές είναι συνήθως έμποροι επενδυορισμοί, οι καταπατήσεις, τα προβλήματα στις
τές με εμπειρία στο χώρο που τους προσδίδει
περιπτώσεις δωρεάς γης κλπ.).
αξιοπιστία
Τα παραπάνω καθορίζουν και τους επιδιωκόμενους
• Η ευθύνη για τους απασχολούμενους που συνστόχους οι οποίοι είναι:
δέονται με τις λειτουργίες ανάθεσης των καθη• Οικονομικοί: Στόχος της οικονομικής αξιοποίκόντων λαμβάνονται σε υψηλότερο επίπεδο
• Ο Δήμος έχει την ευθύνη για την παρακολούησης της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας
είναι η εξεύρεση πρόσθετων πόρων, με τους
θηση και τον έλεγχο των υπηρεσιών
οποίους θα καταστεί δυνατή η αποτελεσμα• Η οργάνωση και διαχείριση της δημοτικής πετικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
ριουσίας απλουστεύεται και γίνεται περισσότεΣυνεπώς, το προϊόν της αξιοποίησης της περο εξειδικευμένη
• Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να επιτύχει καριουσίας δεν μπορεί παρά να διατεθεί στην
εξυπηρέτηση και ικανοποίηση άμεσων καθώς
λύτερους όρους απόκτησης ακινήτου σε σχέση
και έμμεσων σκοπών της Τοπικής Αυτοδιοίκημε την άμεση αγορά του
Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ευέλικτο και δίνει στο
σης.

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου:
1) Στο Δημόσιο για την αντιμετώπιση έκτακτης
και επείγουσας
2) Σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα
τοπικά συμφέροντα
Η εξέλιξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε νομοθετικό επίπεδο στη Γαλλία
Όσον αφορά τώρα τα έσοδα των τοπικών οργανισμών,
με βάση τα οποία προσδιορίζονται οι δαπάνες και τα
έξοδά τους. Αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
1) Ίδιοι πόροι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα
έσοδα από την τοπική φορολογία (40% των
συνολικών εσόδων) που ενσωματώνει τέσσερις
φόρους. Ο πρώτος αναφέρεται στην χτισμένη,
ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία και ο δεύτερος
στην ακίνητη περιουσία γενικά που δεν συμπεριλαμβάνει χτίσματα. Ο τρίτος φόρος αναφέρεται στην κατοικία 58 (θεσπίστηκε το 1973)
και ο τελευταίος φόρος είναι ο φόρος επιτηδεύματος (Μπέσιλα-Βήκα, 2004 σελ 52).
2) Κρατικές επιχορηγήσεις και δωρεές. Το 1979
δημιουργήθηκε μία συνολική επιχορήγηση λειτουργίας η οποία το 1982 συμπληρώθηκε με
τη συνολική επιχορήγηση εξοπλισμού. (Μπέσιλα-Βήκα, 2004 σελ 52).
3) Σύναψη δανείων. Τα δάνεια μπορούν να συνάπτονται με δημόσιους ή μικτούς οργανισμούς
και με την Τοπική Τράπεζα Πίστεως της Γαλλίας, της οποίας η αποστολή είναι να παρέχει οικονομικής στήριξη προς όλους τους τοπικούς
φορείς (Μπέσιλα-Βήκα, 2004 σελ 52).
Η εξέλιξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε νομοθετικό επίπεδο στο Βέλγιο
Τα έσοδα των Κοινοτήτων καλύπτονται από τη συμμετοχή τους στο έσοδα στους εξής φόρους: φόρου
εισοδήματος. ΦΠΑ και επί των διαφημίσεων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων καλύπτεται από τον
πρώτο φόρο. Υπάρχουν και άλλες, μικρότερες πηγές
χρηματοδότησης.
Η Γερμανική Κοινότητα δεν υπάγεται στο σύστημα και
χρηματοδοτείται βασικά από το Ομοσπονδιακό Κράτος (λόγω του μικρού μεγέθους της). Οι πηγές εσόδων
των Περιφερειών είναι: ποσοστό επί των εθνικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος, αυτόνομοι περιφερειακοί φόροι, «συνδρομές αλληλεγγύης», και δάνεια. Το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους καλύπτεται από
την πρώτη πηγή.
Ακόμη οι Περιφέρειες έχουν την δυνατότητα άντλησης
εσόδων (αφορολόγητων) από την θέσπιση περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. (Δεληθέου, 2008) Τέλος, τα
έσοδά των Δήμων καλύπτονται και από εξωτερικές πηγές, όπως άνευ όρων επιχορηγήσεις, καθώς και από
έσοδα από παροχή διάφορων υπηρεσιών. Παράλληλα υπάρχουν και μικρότερα ποσά, που διοχετεύονται
στους Δήμους από το Ομοσπονδιακό Κράτος.
* Μέλος Επιτροπής Αστικός Σχεδιασμός και Αειφόρος
Ανάπτυξη – www.danos-group.com
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«24 χρόνια δουλειάς
για ένα δυάρι…»

ΚΡΕΜΊΖΟΝΤΑΙ τα όνειρα 20άρηδων,
30άρηδων και 40άρηδων να αποκτήσουν
ιδιόκτητη κατοικία παρότι τα σπίτια στη
χώρα μας εξακολουθούν να είναι φθηνότερα συγκριτικά με ό,τι ισχύει στην πλειονότητα των
κρατών της ΕΕ. Και αυτό γιατί ο μέσος μισθός είναι
καθηλωμένος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα από το
2010 και μετά, αντίθετα με τις τιμές των κατοικιών
που, μετά τη «βουτιά» της δεκαετούς κρίσης, από
το 2018 έχουν εκτιναχθεί κατά 27,8% πανελλαδικά,
ενώ στην Αθήνα η αύξηση έχει αγγίξει το 39% με
βάση τον δείκτη τιμών κατοικιών που δημοσιεύει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι, σε αντίθεση με τους
baby boomers (η γενιά δηλαδή που γεννήθηκε από
το 1946 έως το 1964 και της οποίας μεγάλο μέρος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί) και την Generation
X (κυρίως τη γενιά των σημερινών 50ρηδων και
55άρηδων), οι millennial (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ
1981 και 1996) και η γενιά Ζ (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012) πρέπει με πενιχρά εισοδήματα
να αποκτήσουν ακριβά σπίτια. Η πορεία των τιμών
στην αγορά κατοικιών τα τελευταία 40 χρόνια είναι
ενδεικτική. Ένα καινούργιο διαμέρισμα 120 τ.μ. στο
Μαρούσι το 1981 είχε εμπορική αξία 4.500.000 δρχ
(13.200 ευρώ). Ένα παρόμοιο νεόδμητο διαμέρισμα
το 1998 είχε αξία 55.000.000 δρχ (160.000 ευρώ),
ενώ το 2007 η εμπορική του αξία είχε εκτιναχθεί
στις 450.000 ευρώ. Σήμερα η ζητούμενη τιμή για
ένα ολοκαίνουργιο διαμέρισμα στον ίδιο δήμο (εάν
καταφέρεις να το βρει, καθώς οι νέες οικοδομές είναι ελάχιστες) κυμαίνεται από 384.000 έως 410.000
ευρώ. Αντίστοιχα, ένα μεταχειρισμένο τριάρι 72τ.μ
στην Καλλιθέα, ηλικίας 18 ετών, το 1987 αγοράστηκε 4.500.000 δρχ (13.200 ευρώ). Το ίδιο διαμέρισμα
πουλήθηκε το 2008 στις 61.000 ευρώ, ενώ σήμερα

πλήρως ανακαινισμένο πωλείται στις 108.000 ευρώ.
Τι γίνεται στην Ευρώπη
Υπό την προϋπόθεση ότι θα αποταμιεύει το 1/3/
των απολαβών του, ένας σημερινός 30άρης με
ένα καλό μισθό 16.000 ετησίως, θα χρειαστεί 24
χρόνια για να αποκτήσει ένα αξιοπρεπές, σχετικά
καινούργιο, δυάρι 60τμ στην Αθήνα με ζητούμενη
τιμή 128.000 ευρώ. Στη Βέρνη της Ελβετίας, με τις
αξίες στις κατοικίες να είναι τριπλάσιες, χρειάζεται
17 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την «ντιρεκτίβα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «προσιτή κατοικία»
χαρακτηρίζεται εκείνη για την οποία η δαπάνη δεν
θα ξεπερνά το 1/3 του καθαρού εισοδήματος ενός
νοικοκυριού. Αναμφίβολα, η εκτίναξη των τιμών
των κατοικιών έναντι της στασιμότητας ή / και της
μείωσης των μισθών είναι ο βασικός λόγος που οι
millennials και η γενιά Ζ δεν μπορούν να αγοράσουν
δικό τους σπίτι, ωστόσο δεν είναι ο μόνος.
Τα κριτήρια δανεισμού
Την ίδια ώρα, μέσος millennial, ο οποίος γνώρισε πιο
αργή οικονομική ανάπτυξη από τότε που μπήκε στο
εργατικό δυναμικό από οποιαδήποτε άλλη γενιά,
έχει να αντιμετωπίσει και τα αυστηρότερα κριτήρια
δανεισμού, που επίσης καθιστούν την ιδιοκατοίκηση
απρόσιτη ή σχεδόν αδύνατη για όσους δεν έχουν ικανοποιητικό πιστωτικό προφίλ. Επιπλέον, η αδυναμία
πολλών οικογενειών να αγοράσουν σπίτι για τα παιδιά
τους (όπως γινόταν στο παρελθόν), αλλά και η καθυστέρηση του γάμου και της δημιουργίας οικογένειας
από την πλευρά των ίδιων των νέων λόγω επισφαλούς απασχόλησης, χαμηλών αμοιβών και υψηλού
κόστους κατοικίας θεωρούνται ακόμη δύο λόγοι που
οι νέοι βρίσκονται εκτός της αγοράς κατοικίας.
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Μαζικές αυξήσεις στα επιτόκια
των στεγαστικών δανείων

ΣΕ ΑΥΞΉΣΕΙΣ στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων
και στο εξής. Μάλιστα, στις περισσότερες τράπεζες οι
για πρώτη φορά από το 2018 έχουν προχωρήσει το
επιβαρύνσεις αφορούν και πελάτες που έχουν ήδη εξατελευταίο τρίμηνο οι τράπεζες, καθιστώντας ακριβόσφαλίσει προέγκριση αλλά δεν έχουν προχωρήσει στο
τελικό στάδιο υπογραφής των συμβάσεων για την εκτατερο το κόστος της τραπεζικής χρηματοδότησης για
την απόκτηση ή ανέγερση στέγης,. Ο λόγος γίνεται
μίευση των χρημάτων. Άρα κάποιος που δεν κατάφεγια προγράμματα με κλειδωμένες δόσεις ακόμη και για
ρε π.χ. να ολοκληρώσει την αγορά του ακινήτου για το
το σύνολο διάρκειας εξόφλησης, τα οποία βρίσκονται
οποίο ζήτησε χρηματοδότηση, κινδυνεύει να πληρώσει
από πέρσι στην κορυφή των προτιμήσεων των ενδιμεγαλύτερη δόση από εκείνη που είχε προ εγκριθεί.
αφερομένων, το 80% των οποίων εξακολουθεί να τα
Νέες αυξήσεις
επιλέγει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλειοΤραπεζικές πηγές μάλιστα, δεν αποκλείουν να
νότητα των περιπτώσεων ένα σταθερό
υπάρξουν νέες αυξήσεις εάν οι συνθήκες
επιτόκιο διάρκειας 10 ετών ήταν την
στις αγορές το επιβάλουν. Όπως λένε
τελευταία διετία χαμηλότερο από
Στην προς τα πάνω
χαρακτηριστικά, το κοστος θα έπρεπε
το κυμαινόμενο (δείκτης Euribor
αναπροσαρμογή
να είχε πάρει την ανιούσα ήδη από
+ spread), το οποίο λόγω της
τις αρχές του έτους, αλλά το καευρωπαϊκής νομισματικής ποτου ετήσιου κόστους
λιτικής δεν ήταν δυνατόν να
θυστέρησαν για να μη διαταράξουν
εξυπηρέτησης για νέες
μειωθεί περαιτέρω. Θα μποτην ζήτηση. Από εδώ και πέρα,
χρηματοδοτήσεις
σημειώνουν, θα γίνει προσπάθεια να
ρούσε μόνο να αυξηθεί. Ως
διατηρηθεί μία ισορροπία ώστε από
εκ τούτου, τα δάνεια με σταπροχώρησαν οι τράπεζες
τη μία πλευρά να μην αυξήσουν τον
θερές δόσεις αποτελούσαν μέτο τελευταίο τρίμηνο
επιχειρησιακό τους κίνδυνο και από την
χρι σήμερα σχεδόν μονόδρομο.
άλλη να μη γίνουν τα στεγαστικά δάνεια
ασύμφορα για τους καταναλωτές. Σύμφωνα
Αντιστροφή τάσεων
με γενικό διευθυντή μεγάλης τράπεζας, υπάρχει
Ωστόσο, η άνοδος του κόστους δανεισμού
έντονη ανησυχία αυτή την στιγμή για την πορεία της
στην ευρωζώνη δεν επιτρέπει πλέον στις τράπεζες να
ζήτησης. Και αυτό διότι το κλίμα αβεβαιότητας για τις
προσφέρουν δάνεια με τόσο χαμηλά σταθερά επιτόμακροοικονομικές εξελίξεις και το διαθέσιμο εισόδημα
κια. Στο πλαίσιο αυτό, από τον περασμένο Απρίλιο το
των πολιτών έχει οδηγήσει σε μείωση των αιτήσεων για
ένα μετά το άλλο τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν
νέες χρηματοδοτήσεις και υπάρχει κίνδυνος η τάση να
σε προς τα πάνω αναπροσαρμογές έως και κατά 40
ενισχυθεί με την άνοδο του κόστους δανεισμού.
μονάδες βάσης. Έτσι, το σταθερό δεκαετίας από τη
Στη λογική αυτή οι τράπεζες δείχνουν διατεθειμένες να
ζώνη του 3% βρίσκεται πλέον σε επίπεδα γύρω από
καταστήσουν πιο ελκυστικά τα κυμαινόμενα επιτόκια,
το 3,40% - 3,50%, στη 15ετία έχει αυξηθεί από 3,3%
ώστε όσοι θέλουν να αναλάβουν το σχετικό ρίσκο να τα
στο 3,7%-3,8%, ενώ για μεγαλύτερες διάρκειες φτάνει
προτιμήσουν διασφαλίζοντας χαμηλότερες δόσεις, τουακόμη και το 4,4%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε χορηγήσεις με περίοδο εξόφλησης 20 ετών η μηνιαία δόση
λάχιστον σε πρώτη φάση. Ήδη κάποιοι συστηματικοί
να αυξάνεται κατά 20 ευρώ ανά 100.000 ευρώ. Οι αλόμιλοι παράλληλα με τις αυξήσεις στα σταθερά επιτόκια
προχώρησαν σε περικοπές στα περιθώρια κέρδους των
λαγές αυτές φυσικά δεν επηρεάζουν όσους έχουν πάρει
προγραμμάτων με μεταβαλλόμενες δόσεις.
δάνειο, αλλά εκείνους που υποβάλλουν αίτηση από εδώ

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Η ελληνική Ριβιέρα με τιμές … Μονακό

Σ

ΥΓΚΕΝΤΡΏΝΕΙ την εγχώρια και διεθνή οικονομική «ελίτ». Διατηρεί υψηλό
προφίλ και παραμένει μία από τις
ακριβότερε περιοχές της
χώρας. Ο λόγος για το Πόρτο
Χέλι, το οποίο έχει καταφέρει
να μαγνητίσει τα βλέμματα
εύρωστων οικονομικά προσώπων, οι οποίοι διαγκωνίζονται για ένα «κομμάτι
γης», όντας μάλιστα διατεθειμένοι να βάλουν αρκετά βαθιά το χέρι στην
τσέπη. Αυτό απέδειξε και
η πρόσφατη είδηση που
έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, χωρίς να διαψευσθεί,
ότι μεταβιβάστηκε έναντι υψηλού τιμήματος οικόπεδο που φιλοξένησε το ιδιωτικό αεροδρόμιο του
Πόρτο Χελίου, μια επένδυση που είχε πραγματοποιήσει ο επιχειρηματίας Τάσος Αλεξίου. Ο
νέος ιδιοκτήτης είναι ιρλανδός δισεκατομμυριούχος που ασχολείται με την κατασκευή premium
μεταλλικών πωμάτων φιαλών και κατέβαλε το
ποσό – μαμούθ των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Η φυσική
ποικιλομορφία
και οι πανέμορφες
παραλίες έχουν μαγνητίσει
πλούσιους από ολόκληρο
τον πλανήτη

Τα πλεονεκτήματα
Τι είναι αυτό που κάνει την περιοχή τόσο θελκτική στους πολύ πλούσιους; Τι ξεχωριστό έχει;
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Πανελλαδικού
Δικτύου E-Real Estates Θεμιστοκλή Μπάκα, η
περιοχή διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα που
δεν απαντώνται εύκολα αλλού, όπως η φυσική
ποικιλομορφία, οι πανέμορφες παραλίες, η εύκολη πρόσβαση για τα σκάφη αναψυχής στους
κόλπους της Ερμιονίδας, η δυνατότητα προσέγγισης είτε οδικώς (180χλμ από την Αθήνα) είτε
διά θαλάσσης και παλαιότερα ακόμη και από
αέρα. Και φυσικά οι «γείτονες».
Μια άλλη πτυχή είναι η δυνατότητα απομόνωσης και ιδιωτικότητας που προσφέρει για αυτούς και τις οικογένειές τους. Είναι ενδεικτικό
ότι υποψήφιος αγοραστής ανέφερε σε γνωστό μεσίτη των Αθηνών πως δεν τον πειράζει
η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου, αντίθετα,
τη χαρακτήρισε καλοδεχούμενη, καθώς έτσι λιγότεροι θα επισκέπτονται την περιοχή. Εξίσου
ενδεικτικό ότι οι κατοικίες είναι αρκετά μεγάλες,
από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα, φθάνοντας μέχρι και τα 1.600 τ.μ, ώστε να
μπορούν να φιλοξενήσουν τις οικογένειές τους
αλλά και το βοηθητικό προσωπικό στη διάρκεια
της παραμονής τους, όταν κάνουν διακοπές.
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ΤΙ ΔΕΊΧΝΕΙ Η ΣΧΈΣΗ
ΤΩΝ ΤΙΜΏΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΊΩΝ

Μελέτη της Alpha
Bank για τις νέες τάσεις
στην κτηματαγορά –
Παράγοντες ανόδου και
η τηλεργασία
Μετά από μία παρατεταμένη περίοδο πολύ
χαμηλών επιτοκίων, η εγχώρια αγορά ακινήτων απορρόφησε σημαντικό μέρος της
υπερβάλλουσας ρευστότητας με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, ενώ οι αυξημένες τιμές εμπορευμάτων και οικοδομικών
υλικών στο μεταπανδημικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες οδήγησαν σε περαιτέρω
ισχυροποίηση της τάσης ανόδου των τιμών,
εκτιμά η Alpha Bank. Όπως αναφέρει, ο
ρυθμός μεταβολής των τιμών των οικιστικών
ακινήτων παραμένει θετικός από το πρώτο
τρίμηνο του 2018, ενώ επιταχύνθηκε κατά
τη διάρκεια του 2019. Παρά τον αρνητικό
αντίκτυπο της πανδημίας, οι τιμές παραμένουν σε ανοδική πορεία, με την αύξηση της
περιόδου 2018 – 2021 να ξεπερνά το 20%,
ανακτώντας εν μέρει τις απώλειες από την
παρατεταμένη πτωτική πορεία της περιό-

νίτσας, καθώς και οι οικογένειας Λιβανού, Χανδρή, Φράγκου, Παναγιωτίδη, Διαμαντίδη, Βαρδινογιάννη. Η εφημερίδα της εποχής «Ελευθερία»
ανέφερε «το αναπτυσσόμενο θέρετρο παρόμοιο με το Πόρτο Φίνο».
Την περίοδο της Χούντας έγινε προσπάθεια να
κατασκευαστεί αεροδρόμιο κοντά στην είσοδο
του χωριού, πράγμα που δεν αποπερατώθηκε
ποτέ, ενώ τη δεκαετία του 1970 – 1980 χτίστηκαν μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με εγγυήσεις του Οργανισμού Τουρισμού. Παρ’ όλα
αυτά, η περιοχή κατάφερε να διατηρήσει την
αίγλη της, ενώ δεν λείπουν οι αναφορές στον
διεθνή Τύπο, οι οποίες τη χαρακτηρίζουν ως «η
ελληνική Ριβιέρα» ή / και ότι συναγωνίζεται επάξια το Μονακό. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η
ολλανδική βασιλική οικογένεια το 2013, η οποία
αγόρασε την έπαυλη του γερμανού φωτογράφου Μάνφρεντ Ρίκερ. Η έπαυλη αγοράστηκε έναντι 4,5 εκατ. ευρώ και βρίσκεται σε μια
έκταση τεσσάρων στρεμμάτων στην περιοχή
Ντορούφι. Δίπλα στο σπίτι τους φιγουράρει ένα
μεγάλο γήπεδο του γκολφ.

δου 2009 – 2017 της τάξης του 40%. Η

Το σχέδιο για φθηνά δάνεια και στέγη σε νέα ζευγάρια

λόγο τιμών προς τα ενοίκια αναμένεται να

φθηνή στέγη οι νέοι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών, είτε είναι δηλαδή μισθωτοί είτε ελεύθεροι
επαγγελματίες, και θα βασιστεί κατά ένα μέρος σε
επιδοτούμενα προγράμματα του παλιού ΟΕΚ που
είχαν απήχηση (π.χ. δάνειο για αγορά με επιδοτούμενο επιτόκιο), ενώ η κεντρική φιλοσοφία θα είναι
παρόμοια με τα στεγαστικά προγράμματα άλλων
ευρωπαϊκών κρατών (Ισπανίας, Πορτογαλίας κ.α),
όπου τα νέα ζευγάρια έχουν πολλές εναλλακτικές
επιλογές για την απόκτηση στέγης με ευνοϊκούς
όρους.
Σύμφωνα με το στεγαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, οι βασικές επιλογές που εξετάζονται για
την απόκτηση φθηνής στέγης από νέα ζευγάρια
είναι:
• Επιδότηση επιτοκίου για δάνειο αγοράς α’
κατοικίας.
• Επιδότηση επιτοκίου για επισκευή πρώτης
κατοικίας.
• Επιδότηση ενοικίου με εισοδηματικά και
κοινωνικά κριτήρια. Εξετάζεται να αφορά
και σπίτια φοιτητών.
• Μακροχρόνια μίσθωση και αγορά σπιτιού

να αυξηθεί η ζήτηση για αγορά ακινήτων. Ο

Μια ιστορία με παρελθόν
Η ιστορία της περιοχής πάει πολύ πίσω. Τον
18ο αιώνα χρησιμοποιούνταν από τους κρανιδιώτες ναυτικούς και τους ναυτικούς της Ερμι-

Ξ

ΕΚΙΝΆ το Φθινόπωρο η χορήγηση άτοκων δανείων για την αγορά ή την επισκευή
πρώτης κατοικίας και με την επιδότηση
ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες πολιτών
– κι όχι μόνο σε όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα – με έμφαση στα νέα ζευγάρια. Στη συνέχεια θα επιδιωχθεί η δημιουργία μιας
δεξαμενής ακινήτων τα οποία θα μπορούσαν να
παραχωρηθούν σε νέους εργαζομένους και ανέργους με χαμηλό ενοίκιο, ώστε σταδιακά σε βάτος
ετών να αποκτήσουν δικό τους ακίνητο (rent to
own). Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα είναι ύψους
1,5 δις ευρώ και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή, η
ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΣ) έχει στη διάθεσή της μόνο
170 ακίνητα, τα περισσότερα από τα οποία χρήζουν ανακαίνισης για την αξιοποίησή τους. Επιδίωξη της διοίκησης της ΔΥΠΑ είναι να προχωρήσει σε
ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, σε ανακατασκευή
ή ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων για χρήση κοινωνικής κατοικίας και σε μεταβίβαση ακινήτων με
το σύστημα της αντιπαροχής ή της εκμίσθωσης.
Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν

όνης (Καστρί), όπως και από ξένους ναυτικούς,
καθώς στους ναυτικούς χάρτες της εποχής αναφερόταν ως ασφαλής λιμένας.
Οι πρώτοι επισκέπτες ήταν από τις Σπέτσες
στην περιοχή της κατάφυτης ακτής της Κόστας
για μπάνιο με τις «σακολέβες» (χαρακτηριστικά
μικρά ιστιοφόρα), τα γνωστά «μεπν μιξτ» (δηλαδή
τα μεικτά μπάνια) της Κόστας, έγραφε η εφημερίδα «Πατρίς» το 1916. Οι πρώτες επιβλητικές
κατοικίες χτίστηκαν μεταξύ 1920 – 1930, όπως
η πρώτη έπαυλη στον οικισμό, γνωστή πλέον ως
Πύργος της Έλλης.
Μετά την προβολή και την αίγλη των κοντινών
νησιών (Σπέτσες – Ύδρα), την αγορά νησιών
από εφοπλιστές, όπως ο Λιβανός που αγόρασε
το νησάκι απέναντι από το χωριό της Κοιλάδος
και ο Νίαρχος που αγόρασε τα Σπετσοπούλια,
το Πόρτο Χέλι έγινε περισσότερο γνωστό, ενώ
σημαντικό παράγοντα αποτέλεσε ο δρόμος του
Σοφικού, όπου όλο και περισσότεροι αγόραζαν
φτηνή γη στη γύρω περιοχή.
Η οικογένεια Κάϊζερ στην περιοχή της Κορακιάς,
ο βιομήχανος Πρόδρομος Μποδοσάκης στην
περιοχή του Αγίου Αιμιλιανού, η εφοπλιστική
οικογένεια Μαυρολέοντος στην περιοχή της Χι-

στη συνέχεια με έκπτωση τιμής ίσης με τα
καταβαλλόμενα ενοίκια (rent to own).
• Ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων με
σύμπραξη ΟΑΕΔ – ιδιωτών και διαμοιρασμό των σπιτιών στη συνέχεια κατά 50%
στον ΟΑΕΔ για εκχώρηση σε νέα ζευγάρια.
Οι όροι επιδότησης και ενίσχυσης θα είναι πιο
ευνοϊκοί όταν εργάζονται και οι δύο, καθώς το
Υπουργείο επιδιώκει να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει την απασχόληση, ενώ για ειδικές κατηγορίες (ζευγάρι με έναν εργαζόμενο ή κανέναν εργαζόμενο) θα ληφθεί μέριμνα ακόμη και για απευθείας
οικονομική επιδότηση για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών.
Οι ενισχύσεις – επιδοτήσεις θα καταβάλλονται με
εισοδηματικά΄- κοινωνικά κριτήρια και εξετάζεται
να είναι κλιμακούμενες, δηλαδή υψηλή επιδότηση
για χαμηλό εισόδημα και μειούμενη σταδιακά όσο
υψηλότερο είναι το εισόδημα των ζευγαριών. Για
παράδειγμα, ζευγάρι με ετήσιο εισόδημα 12.000
ευρώ και τέκνα μπορεί και να επιδοτείται έως και
50% αν μένει στο νοίκι, ενώ με εισόδημα 17.000
ευρώ η επιδότηση θα είναι χαμηλότερη.

πορεία ανάκαμψης συνεχίστηκε κατά το
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τον
δείκτη τιμών διαμερισμάτων να καταγράφει
σημαντική άνοδο σε ετήσια βάση (+8.6%).
Σύμφωνα με την Alpha Bank, στο τρέχον
περιβάλλον ραγδαίας αύξησης των τιμών
οικιστικών ακινήτων είναι χρήσιμη η ανάλυση της εξέλιξης των τιμών σε σχέση με τις
τιμές των ενοικίων: Ο λόγος των τιμών προς
τα ενοίκια αποτελεί ένα μέτρο απόδοσης
του ακινήτου, αντανακλώντας ουσιαστικά
τη σχέση μεταξύ του κόστους ιδιοκατοίκησης και της απόδοσης που θα κέρδιζε ο
ιδιοκτήτης από την ενοικίαση της κατοικίας.
Θεωρητικά, μια αύξηση στον λόγο τιμών
προς τα ενοίκια καθιστά πιο συμφέρουσα
την ενοικίαση από την αγορά, μειώνοντας
τη ζήτηση κατοικιών και συμπιέζοντας τις
πωλήσεις τους. Αντιθέτως, μία μείωση στον
καταστήσει πιο συμφέρουσα την αγορά κατοικίας από την ενοικίαση, με αποτέλεσμα
λόγος τιμών προς τα ενοίκια στην Ελλάδα
παρουσιάζει συνεχή άνοδο από το δεύτερο
τρίμηνο του 2017 και μετά, με αποτέλεσμα
η άνοδος των τιμών των κατοικιών να αυξάνεται ταχύτερα από την άνοδο των ενοικίων.
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που εκτιμάται ότι συσχετίζεται με την αυξανόμενη
άνοδο των τιμών αποτελεί και η αύξηση του
ποσοστού εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας.
Οι πιθανές αλλαγές στις προτιμήσεις των
νοικοκυριών προς την αναζήτηση μεγαλύτερων κατοικιών για τη διευκόλυνση της
τηλεργασίας αναμένεται να οδηγήσουν στην
αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, αποτελώντας παράγοντα ανόδου των τιμών στο
μέλλον.
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Έκρηξη στις κατασκευές με πόρους
27 δισ. ευρώ την 5ετία 2022-2026

ΑΤΑΛΎΤΗ της επιστροφής του κατασκευαστικού κλάδου ως ενός από τους
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας,
έπειτα από τη συρρίκνωση των τελευταίων 15 ετών, δύναται να αποτελέσουν οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με μελέτη του
ΙΟΒΕ που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων
Εργων), οι συνολικοί πόροι που προβλέπεται να
κινητοποιηθούν για έργα στις κατασκευές, αναμένεται να ανέλθουν σε συνολικά 27 δισ. ευρώ (επιχορηγήσεις 13,3 δισ. και δάνεια 13,7 δισ.) για την
περίοδο 2022-2026.
Επιπλέον 8,7 δισ. υπολογίζει το ΙΟΒΕ ότι θα διατεθούν σε υποδομές μέσω του νέου ΕΣΠΑ (20212027). Μεσοπρόθεσμα, εκτιμώνται επιπρόσθετες
επενδύσεις σε υποδομές και κατοικίες ετησίως
ύψους έως 4,1% του ΑΕΠ (συγκριτικά με το 2020)
– με το ποσοστό των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα να φτάνει μέχρι το 8,1% του ΑΕΠ το
2025 από 4% το 2020.
Παράλληλα, η κατασκευαστική αυτή άνοιξη πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά και τα μεγέθη των
εταιρειών του κλάδου, καθώς εκτιμάται ότι για την
περίοδο 2021-2026 ο κύκλος εργασιών θα διπλασιαστεί σε σχεδόν 20 δισ. το 2026 (από 10 δισ. το
2021). Εκτιμάται επίσης ότι η αξία παραγωγής των
κατασκευαστικών έργων υποδομών και κατοικιών
θα ακολουθήσει ισχυρή, ανοδική πορεία την περίοδο 2022-2026, ξεπερνώντας τα 18 δισ. το 2025
(από 7,6 δισ. το 2020).
Το «στοίχημα» είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όχι μόνο για
τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και για τις τράπεζες που θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν τις
εταιρείες που θα αναλάβουν την εκτέλεση των
έργων. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ κατά την περίοδο
2022-2026 εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν ετήσιες
ακαθάριστες ροές δανείων από 2 έως 3 δισ.
Δεν πρόκειται για μια εύκολη εξίσωση, δεδομένου
ότι οι χρόνοι υλοποίησης των έργων είναι πολύ
άμεσοι, καθώς το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι εμπροσθοβαρές και προβλέπει τη
συμβασιοποίηση και υλοποίηση του μεγαλύτερου
μέρους του κατά τα πρώτα δύο χρόνια. Οπως
αναφέρει το ΙΟΒΕ, «η στασιμότητα των καθαρών ροών τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις
κατασκευές κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης, αλλά και συνολικά στην ελληνική οικονομία, υποδεικνύει την υποχρηματοδότηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προσδοκώμενη
άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας θα
ενισχύσει την ανάγκη των επιχειρήσεων και των
επαγγελματιών του τομέα για χρηματοδότηση τα
επόμενα χρόνια».
Ωστόσο, οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση και το
υψηλότερο (συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωζώνης) κόστος δανεισμού των τεχνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών παραμένουν εμπόδια.
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Μοχλός
δυναμικής
επανεκκίνησης του
κλάδου το Ταμείο
Ανάκαμψης

Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022, το μέσο
κόστος δανεισμού στην Ελλάδα προσέγγιζε το
4%, ενώ στην υπόλοιπη Ε.Ε. ήταν σχεδόν στο
μισό, πλησίον του 2%. Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ,
Κωνσταντίνος Μακέδος, σημείωσε ότι «σήμερα,

που οι προοπτικές για τον τεχνικό κόσμο είναι θετικές, το βασικό διακύβευμα είναι η ύπαρξη ευέλικτων λύσεων στον τομέα της χρηματοδότησης.
Οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση και το υψηλό
χρηματοδοτικό κενό μπορούν να αμβλυνθούν με

τη χρήση διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων
(π.χ. εγγυητικά κεφάλαια, επιδότηση επιτοκίου
κ.ά.), ώστε να υλοποιηθούν απρόσκοπτα οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε κατασκευαστικά
έργα τα επόμενα χρόνια».

Aυξημένη ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά 27%
ΜΕ διαφορετικές ταχύτητες ανακάμπτει ο τομέας των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά τη φετινή θερινή τουριστική περίοδο.
Σύμφωνα με σχετική παρουσίαση της AirDNA, στο πλαίσιο σχετικής διαδικτυακής εκδήλωσης του ULI (Urban Land Institute),
μέχρι και τις 12 Ιουνίου σε πανελλαδικό επίπεδο παρατηρείται
αύξηση της ζήτησης (με βάση τον αριθμό των κρατήσεων) για
την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κατά 27% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Ωστόσο, της ανάκαμψης αυτής ηγούνται κυρίως οι νησιωτικοί
προορισμοί και λιγότερο τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως π.χ.
η Αττική. Συγκεκριμένα, η Αθήνα καταγράφει αύξηση κρατήσεων μόλις κατά 1,4%, τη στιγμή που στα Δωδεκάνησα η άνοδος αγγίζει το 46,8%, στις Κυκλάδες το 43,8%, στην Ηπειρο
το 38,9%, στα νησιά του Ιονίου το 35,6% και στην Κρήτη το

36,2%. Οσον αφορά τις επιμέρους περιοχές, στην κορυφή της
ζήτησης για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται η Κως με αύξηση
κατά 101,7% έναντι του 2019, ενώ έπεται η Τήνος με αύξηση
κρατήσεων κατά 59,7%, η Σαντορίνη με άνοδο κατά 58,3%, η
Κέρκυρα (57,2%), η Ζάκυνθος (51,7%), ενώ στη Ρόδο η αύξηση αγγίζει το 44,7%. Στις Κυκλάδες, σημαντική αύξηση καταγράφουν επίσης η Νάξος με 51,5%, η Μήλος με 50,4% και η
Μύκονος με 38,8%. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του τομέα
έρευνας της AirDNA, Τζέιμι Λέιν, η διαφορά αυτή μεταξύ Αττικής και νησιωτικών προορισμών έγκειται στο ότι οι τελευταίοι ευνοούνται και από τον εσωτερικό τουρισμό, κάτι που δεν
ισχύει για το λεκανοπέδιο, όπου τα καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης εξαρτώνται κυρίως από τους επισκέπτες του εξωτερικού. Σύμφωνα πάντως με τον κ. Λέιν, η ανάκαμψη, όχι μόνο

έναντι του 2019, που ήταν η τελευταία ουσιαστικά συγκρίσιμη
χρονιά (καθώς ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας), αλλά
και έναντι του 2021 είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι για το
φετινό δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου έχουν γίνει 1,3 εκατ. κρατήσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 600.000
κρατήσεων πέρσι. Κατά τον φετινό Μάιο οι διανυκτερεύσεις
σε πανελλαδικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 109,4% σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ συγκριτικά με τον Μάιο του 2019 σημειώθηκε άνοδος κατά 32%,
τη στιγμή που η μέση αύξηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν
ξεπέρασε το 11,4%. Εξίσου θετικό κρίνεται και το γεγονός
ότι τον φετινό Απρίλιο, αλλά και τον Μάιο, η μέση πανελλαδική πληρότητα προσέγγισε το 50%, ξεπερνώντας για πρώτη
φορά το αντίστοιχο επίπεδο του 2019.

ΔΙΕΘΝΗ
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«Καμπανάκι» από τις φούσκες
στην αγορά στέγης παγκοσμίως

Ε

ΝΑΣ υψηλότατος πληθωρισμός που επιταχύνεται διαρκώς, επαναλαμβανόμενες
πτώσεις στις αγορές μετοχών
και ένας ολέθριος πόλεμος με παγκόσμιες αλλά και πολύπλευρες επιπτώσεις. Σε αυτό το ανησυχητικό παγκόσμιο περιβάλλον προστίθεται ένας
ακόμη κίνδυνος: η κατάρρευση της
αγοράς στέγης έπειτα από μια εκρηκτική ανάπτυξη.
Οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο
στρέφονται σε επιθετικές αυξήσεις
επιτοκίων για να ανακόψουν τον πληθωρισμό, αλλά το υψηλό κόστος του
δανεισμού φέρνει στα όριά τους όσους
δυσκολεύονταν ήδη να αγοράσουν
το δικό τους σπίτι. Τα αποτελέσματα
είναι πλέον ορατά σε χώρες όπως ο
Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία,
όπου «παγώνει» αιφνιδιαστικά η μέχρι
προσφάτως ραγδαία αναπτυσσόμενη
αγορά στέγης.
Αντιστρέφεται έτσι απότομα η ανοδική
πορεία που σημείωναν επί χρόνια οι τιμές των κατοικιών χάρη στα ιστορικά
χαμηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων, των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης, αλλά και της πανδημίας
που γενίκευσε την πρακτική της τηλεργασίας, με αποτέλεσμα να αναζητούν
όλοι ευρύτερους χώρους και μεγαλύτερα σπίτια. Σχετική ανάλυση της
Bloomberg Economics καταδεικνύει
ότι σε 19 χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ οι
τιμές των κατοικιών είναι σήμερα υψηλότερες από όσο ήταν πριν από την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008, σε σχέση τόσο με το ύψος
των ενοικίων όσο και με το επίπεδο
των εισοδημάτων.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας των κεντρικών τραπεζών να ανακόψουν τον
υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 40 ετών εντάσσεται και η προσπάθειά τους να τιθασεύσουν τις τιμές των
κατοικιών. Τώρα, όμως, που οι αγορές
καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχίας για τη διαφαινόμενη παγκόσμια
ύφεση, η κάμψη της αγοράς στέγης
μπορεί να επιδεινώσει την επιβράδυνση της οικονομίας. Πρώτα απ’ όλα
γιατί η πτώση των τιμών των κατοικιών
μειώνει τον πλούτο των νοικοκυριών,
πλήττει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και μπορεί να υπονομεύσει τη μελλοντική ανάπτυξη.

Σε 19 χώρες-μέλη
του ΟΟΣΑ οι τιμές
των κατοικιών είναι σήμερα
υψηλότερες από όσο ήταν
πριν από την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008

Οι επίδοξοι αγοραστές δεν θα έχουν
τόση διάθεση να προχωρήσουν σε αγορές όταν γνωρίζουν ότι θα είναι μεγαλύτερο το κόστος της αποπληρωμής
ενός ακινήτου που στο μεταξύ χάνει
την αξία του. Και βέβαια οι κατασκευές και πωλήσεις κατοικιών είναι από
τους ισχυρότερους πολλαπλασιαστές
της οικονομικής δραστηριότητας σε
όλον το κόσμο.
Όπως επισημαίνει ο Ρομπ Σουμπαραμάν, στέλεχος της Nomura Holdings,
«μια δεκαετία ποσοτικής χαλάρωσης
έχει οδηγήσει στην εκρηκτική ανάπτυξη
των αγορών στέγης και ίσως σύντομα
μπούμε στην ακριβώς αντίθετη φάση,
εφόσον η στέγη γίνεται απρόσιτη για
όλο και περισσότερο κόσμο, ενώ την
ίδια στιγμή αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους».
Παράλληλα, οι τράπεζες ενδέχεται
να μειώσουν τις πιστώσεις, καθώς θα
αυξάνεται ο κίνδυνος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το πρόβλημα είναι,
όμως, ότι οι οικονομίες αναπτύσσονται
όταν οι τράπεζες χορηγούν πιστώσεις.
Στις ΗΠΑ και στις Ευρωπαϊκές οικονομίες, η κατάρρευση της αγοράς στέγης
πριν από την παγκόσμια χρηματοπι-

στωτική κρίση συνέθλιβε επί χρόνια
τα τραπεζικά συστήματα, τις κυβερνήσεις και τους καταναλωτές. Αυτή τη
στιγμή, βέβαια, φαίνεται απίθανη μια
κατάρρευση σαν εκείνη του 2008. Οι
τράπεζες έχουν υιοθετήσει αυστηρότερους κανόνες για τη χορήγηση πιστώσεων, τα νοικοκυριά έχουν συγκεντρώσει σημαντικό όγκο αποταμιεύσεων
και σε πολλές χώρες υπάρχει ακόμη
ανεπάρκεια στέγης. Είναι επίσης σε
καλή κατάσταση οι αγορές εργασίας.
Σύμφωνα με την Τούλι Μακ Κάλι, «τα
οικονομικά των νοικοκυριών είναι καλά
σε πολλές από τις μεγάλες αγορές, γι’
αυτό και δεν υπάρχει σοβαρή ανησυχία
για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι
τιμές των ακινήτων για την παγκόσμια
οικονομία».
Είναι, πάντως, γεγονός ότι ο κίνδυνος
μιας αιφνίδιας και ραγδαίας πτώσης
των τιμών των κατοικιών είναι σαφώς
μεγαλύτερος, όταν οι κεντρικές τράπεζες υιοθετούν συντονισμένα περιοριστική νομισματική πολιτική. Ανάμεσα στις
χώρες με τις χειρότερες «φούσκες»
της αγοράς ακινήτων συγκαταλέγονται
η Νέα Ζηλανδία, η Τσεχία, η Αυστρα-

λία και ο Καναδάς, και σύμφωνα με την
Bloomberg Economics, οι οικονομίες
τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια
ενδεχόμενη πτώση των τιμών. Στην
Ευρωζώνη, τον μεγαλύτερο κίνδυνο
διατρέχει η Πορτογαλία και δευτερευόντως η Αυστρία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν
και οι ίδιες προβεί σε προειδοποιήσεις.
Προ ημερών η Τράπεζα του Καναδά
τόνισε στην ετήσια έκθεσή της για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα πως αποτελούν λόγο ανησυχίας τα υψηλά επίπεδα χρέους από στεγαστικά δάνεια,
δεδομένου ότι αυξάνονται τα επιτόκια
και πολύ περισσότεροι δανειολήπτες
θα δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν
το χρέος τους. Η Τράπεζα της Νέας
Ζηλανδίας, επίσης, στην εξαμηνιαία
έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα, τόνισε πως είναι μεν περιορισμένος ο κίνδυνος για το σύνολο
του χρηματοπιστωτικού συστήματος
αλλά είναι πιθανή μια «ραγδαία» πτώση
των τιμών των κατοικιών, που θα μειώσει τον πλούτο των νοικοκυριών και τις
καταναλωτικές δαπάνες.

Ρώσοι αγοράζουν πολλά ακίνητα στην Τουρκία
ΣΤΑ ΎΨΗ εκτινάσσεται το ενδιαφέρον των Ρώσων για την
απόκτηση ακινήτων στην Τουρκία, με την τάση να αποκτά
πολλαπλασιαστική δυναμική από την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία και μετέπειτα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τα στατιστικά στοιχεία της γειτονικής χώρας, οι πωλήσεις τουρκικών κατοικιών σε Ρώσους πολίτες έφθασαν τον
Ιούνιο σε 1.887, με τον συνολικό αριθμό από τις αρχές του
2022 να καθορίζεται σε 5.849. Αποτέλεσμα είναι οι Ρώσοι
να αποτελούν τη μεγαλύτερη υποομάδα ανάμεσα στους ξένους αγοραστές του τουρκικού real estate.
Κι όλα αυτά, ενώ τον Ιανουάριο έγιναν μόλις 479 deals μεταξύ Ρώσων και Τούρκων. Το σημείο καμπής συνίσταται
στο ξέσπασμα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, καθώς τον
Απρίλιο οι αγορές των Ρώσων εκτοξεύθηκαν σε 1.152 από

μόλις 547 τον Μάρτιο. Τον Μάιο αυξήθηκαν περαιτέρω σε
1.275, ενώ τον Ιούνιο άγγιξαν τις 1.900. Η εν λόγω τάση ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι Ρώσοι στράφηκαν σε εναλλακτικές επενδυτικές αγορές, μετά το μπαράζ οικονομικών
κυρώσεων των χωρών της Δύσης, γεγονός που ωφέλησε
πολλές χώρες της Ασίας και της αραβικής χερσονήσου. Ας
σημειωθεί, εξάλλου, ότι η Άγκυρα, παρά την καταδίκη του
πολέμου, έχει αποφύγει να επιβάλει περιοριστικά μέτρα εις
βάρος της Μόσχας. Στο μεταξύ, το αυξημένο ενδιαφέρον
των Ρώσων συνέβαλε και στην εκτόξευση του αριθμού απόκτησης τουρκικών ακινήτων από ξένους επενδυτές, καθώς
τον προηγούμενο μήνα εκτινάχθηκε σε 8.360 – το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Το 30% εξ αυτών αφορά το
μεσογειακό θέρετρο της Αττάλειας.
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Μέτωπο κατά
της Airbnb από
τους Γάλλους
δημάρχους
ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΗ είναι η Airbnb στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας, καθώς
οι δήμαρχοι λαμβάνουν μέτρα εναντίον
της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες, σειρά
γαλλικών πόλεων έχει επιβάλει νέους
περιορισμούς κατά των Airbnb, Abritel
και Booking.com με πρωταγωνιστή το
Παρίσι. «Λόγω της Covid έχουμε πλέον
στοιχεία ότι το Airbnb επηρεάζει αρνητικά τη στέγη στο Παρίσι», είπε ο Ιαν
Μπροσά, υπεύθυνος στέγης του δήμου
της γαλλικής πρωτεύουσας. Άλλωστε,
η δήμαρχος Αν Ινταλγκό έχει κηρύξει
τον πόλεμο στην Airbnb από πέρσι.
Πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις είναι «πιο
ευτυχισμένες», τώρα που ο κορωνοϊός έχει αδειάσει μεγάλα τμήματά τους
από τους τουρίστες και θέλουν να κρατήσουν την Airbnb μακριά. Για αυτό
και η εταιρεία, στη Γαλλία, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της,
στρέφει την προσοχή της στη γαλλική
επαρχία, όπου οι δήμαρχοι την δέχονται με ανοικτές αγκάλες, σε αντίθεση
με τις μεγάλες πόλεις. Ήδη, το φετινό
καλοκαίρι, η πλατφόρμα έχει το 45%
των κρατήσεών της στη Γαλλία, σε μικρά μέρη, ενώ το 2019, το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν μόλις 24%.
Αντίθετα, τα μέτρα κατά της πλατφόρμας εντείνονται στο Παρίσι. Την
περασμένη βδομάδα, δικαστήριο του
Παρισιού διέταξε την Airbnb να πληρώσει πρόστιμο 8 εκατομμύρια ευρώ
στον δήμο επειδή επέτρεπε σε σπίτια
που δεν έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία του δήμου, να διαφημίζονται στην
πλατφόρμα. Το ίδιο θα γίνει και σε άλλες γαλλικές πόλεις μέχρι το τέλος του
έτους.
Εξάλλου, τον περασμένο Ιούνιο, τέσσερις πόλεις του γαλλικού νότου υιοθέτησαν μέτρα εναντίον της Airbnb, γιατί
αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα έλλειψης στέγης για τους κατοίκους. Το
Μονπελιέ είναι ένα από αυτά που απαγόρεψε τη διάθεση δύο διαφορετικών
σπιτιών του ίδιου ιδιοκτήτη, ώστε να
σταματήσει τη μαζική αγορά κατοικιών
από ιδιώτες και εταιρείες. Το ίδιο αποφάσισε και η Μασσαλία, ενώ η Νίκαια,
που έχει δήμαρχο τον Κριστιάν Εστροζί,
ορκισμένο εχθρό της Airbnb, θα βάλει
όριο στις ενοικιάσεις για το καλοκαίρι,
ώστε να αποφύγει τα πλήθη τουριστών.
Αντίστοιχα μέτρα έλαβε και το Αιάκιο,
η πρωτεύουσα της Κορσικής, ενώ
στη Βρετάνη, η τουριστική πόλη του
Σεν-Μαλό έχει βάλει όριο στον αριθμό
των τουριστικών καταλυμάτων.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Aristo Developers: Ένα ακόμα μοναδικό συγκρότημα
διαμερισμάτων στη συλλογή της στην Πάφο
Δίπλα στους ξενοδόχους
η Τράπεζα Κύπρου
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ πρόσφατα συνάντηση αντιπροσωπείας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, (ΠΑΣΥΞΕ) αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο του, Χάρη Λοϊζίδη, τον Οικονομικό Διαχειριστή, Χ. Θεοχάρους, το μέλος
του ΔΣ, Δ. Τάκκα, και το Γενικό Διευθυντή του
Φ. Ρουσουνίδη, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκο Νικολάου και
τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Χ.
Πουαγκαρέ. Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, κατά
τη συνάντηση έγινε συζήτηση επί σοβαρών
θεμάτων που άπτονται της τουριστικής βιομηχανίας ενόψει των προκλήσεων της κυπριακής
οικονομίας κατά την τρέχουσα χρονιά, με τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου να επισημαίνει τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία που υπάρχει
μεταξύ των δύο μερών. Ο ΠΑΣΥΞΕ εξέφρασε
επίσης την ευαρέσκεια του για το μήνυμα του
κ. Νικολάου ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι δίπλα
στους ξενοδόχους ως επιχειρηματικός συνεργάτες και συμπαραστάτης, έτοιμη να στηρίξει
την ξενοδοχειακή βιομηχανία ανά πάσα στιγμή
όπως έπραττε μέχρι σήμερα, αφού αποτελεί το
κλειδί στην οικονομική ανάπτυξη της οικονομίας

WiRE: Καλύτερη
ευρωπαϊκή Fintech
στον τομέα των ακινήτων
ΣΤΗ ΛΊΣΤΑ με κολοσσούς αριστείας του διεθνούς επιχειρείν συγκαταλέγεται πλέον και το
όνομα της κυπριακής start-up εταιρείας WiRE,
η οποία βραβεύτηκε πρόσφατα με το βραβείο
«Best Fintech for Real Estate - Europe 2022»,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η WiRE,
όπως σημειώνεται, βραβεύτηκε στα πλαίσια
των βραβείων Pan Finance Awards, ως η καλύτερη Fintech εταιρεία στον τομέα των ακινήτων
στην Ευρώπη για το 2022.
Ο Οργανισμός Pan Finance, προστίεθεταιμ, ειδικεύεται στον τομέα της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και ενημέρωσης και συνεργάζεται στενά με παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες όπως ο Sir Howard Davies (Πρόεδρος του
Natwest Group), η Lucrezia Reichlin (καθηγήτρια
Οικονομικών στο London Business School) και
ο Jim O’Neil (πρώην Πρόεδρος της Goldman
Sachs Asset Management). Διοχετεύει μέσω
του φημισμένου περιοδικού Pan Finance
Magazine αλλά και των άλλων έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας του, αξιόπιστη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και γνώσεις
σε 200.000+ αναγνώστες σε 150 χώρες.
Τα Pan Finance Awards, σημειώνεται, είναι το
επιστέγασμα της αναγνώρισης εταιρειών που
έχουν διαπρέψει στους αντίστοιχους τομείς
δραστηριότητας και εφαρμόζουν πρωτοποριακές και βέλτιστες πρακτικές. Τα βραβεία δεν
αναγνωρίζουν μόνο τις μεγαλύτερες διεθνείς
εταιρείες αλλά και τις μικρότερου μεγέθους,
που σε άλλες περιπτώσεις θα περνούσαν απαρατήρητες στην παγκόσμια αρένα.
«Είναι μεγάλη διάκριση για την εταιρεία μας»,
δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE,
Παύλος Λοΐζου, «αφού οι κόποι και οι προσπάθειες που καταβάλαμε ως ομάδα αναγνωρίζονται και έξω από τα στενά πλαίσια της κυπριακής αγοράς».

Πρωτοπόρος στον τομέα Ανάπτυξης Γης και Κατασκευών, με μια
εντυπωσιακή πορεία 40 χρόνων
επιτυχημένης δραστηριοποίησης
και άνω των 265 ολοκληρωμένων αναπτύξεων μεγάλης κλίμακας στο ενεργητικό της, η Aristo
Developers είναι στην ευχάριστη
θέση να παρουσιάσει το νέο έργο
του ομίλου «Galaxy Residences»
στο Αναβαργός της Πάφου. Το
μοναδικό σε σχεδιασμό έργο της
Aristo Developers αποτελείται από
δυο πενταόροφα συγκροτήματα
διαμερισμάτων, 2 και 3 υπνοδωματίων ενεργειακής απόδοσης Α και
Β+ που ξεχωρίζουν τόσο για τον
σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
τους όσο και για τους λειτουργικούς ευρύχωρους εσωτερικούς
χώρους, των υψηλών προδιαγραφών υλικά επενδύσεων και τους
ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους με πισίνες και το-

πιοτεχνημένους κήπους. Τα πλεί-

Paphos, το γραφικό κέντρο της

στα διαμερίσματα απολαμβάνουν

πόλης και πολλούς άλλους χώρους

άπλετη θέα προς την θάλασσα και

εστίασης, ψυχαγωγίας, ευεξίας και

τους πράσινους λόφους τις Επαρ-

άθλησης.

χίας. Η εξαιρετική τοποθεσία του

Με τον δυναμισμό και συνέπεια

έργου προσφέρει άμεση πρόσβαση

που διακρίνει την εταιρεία από την

προς δημόσια σχολεία, το ιδιωτικό

ίδρυση της, η Aristo Developers

αγγλόφωνο International School of

παραμένει ψηλά στην λίστα του

κλάδου ανάπτυξης γης και ακινήτων στον οποίο δραστηριοποιείται,
εξελίσσεται, επεκτείνοντας το πλάνο στρατηγικής της ανάπτυξης με
τον σχεδιασμό νέων μεγαλεπήβολων έργων, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας, με σεβασμό στο
περιβάλλον και ουσιαστική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, χτίζοντας εμπειρίες ποιοτικής διαβίωσης για την πολυεθνική
πελατεία της.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να καλείτε στο:
Tel: +35726841800
Ή να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.
aristodevelopers.com/apartmentsfor-sale-in-paphos/
Για να δείτε το βιντεο του έργου,
μπορείτε να ακολουθήσετε τον
ακόλουθο σύνδεσμο:
Galaxy Residences | Official Video

Leptos Kamares Village:
Θάλασσα και βουνό μαζί
ΛΊΓΑ είναι τα μέρη όπου τα ψηλά
βουνά, τα παραδοσιακά χωριά και ο
αγροτικός τρόπος ζωής συνδυάζονται με την κοντινή απόσταση από τη
θάλασσα, το ήπιο Μεσογειακό κλίμα
και το άθικτο φυσικό τοπίο.
Το ‘Leptos Kamares Village’ είναι μια
από τις λίγες τοποθεσίες στην Κύπρο
που συνδυάζει βουνοπλαγιές και με
θέα το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου. Το ‘Leptos Kamares Village’
βρίσκεται σε ψηλότερο έδαφος και
προσφέρει θέα που κόβει την ανάσα,
ένα ήπιο κλίμα με λιγότερη υγρασία
και ένα υπέροχο δροσερό αεράκι όλο
τον χρόνο.
Το 1978 ο Όμιλος Λεπτός ξεκίνησε την ανάπτυξη ‘Leptos Kamares
Village’ ένα αποκλειστικό έργο που
σήμερα αποτελεί τη ναυαρχίδα του
Ομίλου Λεπτού και ένα μοναδικό θέρετρο στην Κύπρο και την Ανατολική
Μεσόγειο που έχει λάβει πολλά διάσημα διεθνή βραβεία ακίνητης περιουσίας.
Το ‘Leptos Kamares Village’ έχει απο-

δειχθεί ιδανικό για όσους αναζητούν
μόνιμη κατοικία μακριά από τη φασαρία της πόλης, που να προσφέρει
όμως εύκολη προσβασιμότητα στο
κέντρο της Πάφου όταν χρειάζεται.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις από το εξωτερικό στην εξαιρε-

τική τοποθεσία Καμάρες μιας και είναι
μια περιοχή με πλούσια χλωρίδα και
πανίδα, κουλτούρα και ιστορία.
Οι κάτοικοι του ‘Leptos Kamares
Village’ απολαμβάνουν να ζουν σε μια
κοινότητα με φιλική και χαλαρωτική
ατμόσφαιρα όπου η κοινωνική ζωή

περιστρέφεται γύρω από τις εκδηλώσεις του Kamares Club. Ανοιχτό
τόσο στους κατοίκους όσο και στους
εξωτερικούς επισκέπτες το Kamares
Clubhouse είναι ένα δημοφιλές σημείο συνάντησης, το οποίο προσφέρει υπέροχο φαγητό, καλή εξυπηρέτηση και εξαιρετική θέα. Τους
χειμερινούς μήνες οι κάτοικοι του
Kamares απολαμβάνουν τη ζεστασιά
του τζακιού. Το Kamares Club προσφέρει επίσης 2 γήπεδα τένις από
συνθετικό γρασίδι.
Ο Όμιλος Λεπτός προσφέρει μια μοναδική επιλογή από ιδιωτικές, πολυτελής επαύλεις που ακολουθούν την
ίδια κομψή αρχιτεκτονική.
Η χρήση του ξύλου και της πέτρας,
αλλά και οι καμάρες, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία των κατοικιών στις
Καμάρες. Οι εξωτερικές πισίνες, τα
μπάρμπεκιου, οι μεγάλες βεράντες
και σε κάποιες περιπτώσεις τα ιδιωτικά γήπεδα τένις, είναι ιδανικά γι’
αυτούς που αγαπούν τον υπαίθριος
τρόπος ζωής.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κάνε το σπίτι σου πιο «πράσινο»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ επεκτείνει τη γκάμα των χρηματοδοτικών της προϊόντων, προσφέροντας το νέο σχέδιο «Green Κατοικία». Η Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη
που προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να
απολαύσουν ευνοϊκότερο στεγαστικό επιτόκιο, αλλά και
να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όχι
μόνο με την απόκτηση ή ανέγερση νέας κατοικίας, αλλά
και με την αναβάθμιση της υφιστάμενης. Το νέο προϊόν
«Green Κατοικία» προσφέρει ευνοϊκότερη τιμολόγηση
στεγαστικού δανείου για την ανέγερση «πράσινης κατοικίας» ενεργειακής κλάσης Α ή Β, καθώς και για την ανακαίνιση/ ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας
σε Α ή Β. Ειδικότερα, προσφέρει Στεγαστικό Δανείου με
έκπτωση 0.15% στο επιτόκιο για Κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Α και έκπτωση 0.10% στο επιτόκιο για Κα-

τοικίες με ενεργειακή απόδοση Β. Το ποσό του δανείου
μπορεί να είναι μέχρι 80% της αξίας της κύριας κατοικίας
και το υπόλοιπο 20% είτε καταβάλλεται από τον αγοραστή σε μετρητά είτε χρηματοδοτείται από την Ελληνική
Τράπεζα μέσω υποθήκευσης επιπρόσθετου ακινήτου. Η
μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι τα 30 χρόνια. Μέσα
από την παροχή «πράσινων» δανείων, τη χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε οικολογικά βιώσιμες επιχειρήσεις,
τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, καθώς

και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών λειτουργίας, η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει τη βιώσιμη
ανάπτυξη και αποτελεί τον μεγαλύτερο πρεσβευτή της
ταχείας μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία. Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Τράπεζας https://hbcy.me/GreenHome ενώ
οι πελάτες μπορούν να διευθετήσουν άμεσα το ραντεβού τους μέσω της υπηρεσίας Book A Meeting (Κλείσε
ραντεβού (hellenicbank.com) Σημειώνεται ότι η έκπτωση
στο επιτόκιο στεγαστικού δανείου παραχωρείται εφόσον
προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά βάση των εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας,
ενώ σημειώνεται ότι το επιτόκιο στεγαστικού δανείου,
διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα.
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Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
πωλήσεις l ενοικιάσεις l αγορές l σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

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

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

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

34

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
ΚΥΠΡΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

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
• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ.
DAL647
• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 540.00 m² Τιμή €130,000
ΚΩΔ. YER5D
• Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000
ΚΩΔ. YER517
• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
Δόμηση 90% • Κάλυψη 30% • Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή €135,000
ΚΩΔ. KAL 2541

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητο διαμέρισμα 85
τ.μ., 1 επίπεδο, 4ου, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερο, ενεργ.
κλ. Α+, κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση, ιδανικό για φοιτητές, Αιγάλεω, σε
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε
μοντέρνο 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).

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

