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Ο ΚΟΑΓ άρχισε 
την επεξεργασία 
«Σχεδίου Προσιτού 
Ενοικίου» τονίζει 
σε συνέντευξη της 
στην εφημερίδα 
μας η Πρόεδρος 
του Έλενα Κού-
σιου, προσθέτο-
ντας ότι υπάρχει 
αυξημένη ζήτηση 
αγοράς ακινήτων από τον ΚΟΑΓ.  Ιδιαίτερα μεγάλο 
ενδιαφέρον, υπογραμμίζει η κα Κούσιου, υπάρχει για 
κατοικία με ενοίκιο.  Διαχρονικός στόχος του ΚΟΑΓ 
αναφέρει η Πρόεδρος του είναι η προσφορά στέγης 
στους μέτρια και χαμηλά αμοιβόμενους. 

Σελ. 4

ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΙΟΥ

«Σχέδιο Προσιτού ενοικίου» 
επεξεργάζεται ο ΚΟΑΓ

Η ΠΡΟΣΙΤΗ στέγη είναι ένα από 
τα βασικά στοιχεία του προεκλο-
γικού προγράμματος των υποψη-
φίων για την προεδρία της Δημο-
κρατίας. 
Σκοπός και στόχος μας είναι η 
ενίσχυση και διεύρυνση όλων των 
προγραμμάτων και επιδοτήσεων 
που διευκολύνουν τη δυνατότητα 
στέγης.
Σε όλους τους υποψηφίους απο-
στείλαμε σχετικό ερωτηματολόγιο 
που αφορά τη στεγαστική τους 
πολιτική, στην περίπτωση που θα 
εκλεγούν στο ανώτατο αξίωμα 
της πατρίδας μας.
Πήραμε απαντήσεις από τους:
• Αβέρωφ Νεοφύτου, υπο-

ψήφιο του ΔΗΣΥ,  και τους 
ανεξάρτητους υποψηφίους: 

• Ανδρέα Μαυρογιάννη 
• Νίκο Χριστοδουλίδη
• Μάριο Ηλιάδη
• Αχιλλέα Δημητριάδη και 
• Χριστόδουλο Πρωτοπαπά 
Τονίζει ο υποψήφιος πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου και προσθέτει 
ότι απαιτείται η ενοποίηση όλων 

 ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ

 Η ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ πόλη στις τιμές αγοράς, όχι μόνο οικιών και διαμε-
ρισμάτων αλλά και των γραφείων και καταστημάτων συνεχίζει να είναι 
η Λεμεσός.  Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις τιμές πώλη-
σης γραφείων του ομίλου Δανός όπου αυτές κυμαίνονται από 5000 
μέχρι 6000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και των καταστημάτων από 
5500 μέχρι και 6500 ευρώ το τ.μ.  Σε αντίθεση με τη Λεμεσό, στη 
Λευκωσία οι τιμές πώλησης καταστημάτων κυμαίνονται από 4000 μέ-
χρι 5000 ευρώ, τιμές που είναι σταθερές από το 2020.  Σ’ ό,τι αφορά 
τις τιμές πώλησης γραφείων στην πρωτεύουσα αυτές κυμαίνονται 
από 3000 μέχρι και 4500 ευρώ το τ.μ. Στις τιμές αυτές σημειώθηκε 
μικρή αύξηση, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε χαμηλότερα 
επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές πώλησης και ενοικίασης γραφείων και 
καταστημάτων στις υπόλοιπες πόλεις.                                       Σελ. 3

ΨΗΛΟΥΣ ρυθμούς ανάπτυξης συ-
νεχίζει να καταγράφει η κυπριακή 
κτηματαγορά με τις πωλήσεις ακι-
νήτων να συνεχίζουν την ανοδική 
τους πορεία. Τον Οκτώβρη είχαμε 
αύξηση 29% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021. Πωλήθηκαν 
1171 ακίνητα σε σχέση με 911 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021.  Αξιο-
σημείωτο είναι το γεγονός ότι το δεκάμηνο του 2022 ήταν το καλύ-
τερο από το 2008 στις πωλήσεις ακινήτων. Τα σκήπτρα συνεχίζει να 
κατέχει η Πάφος και ακολουθούν Λεμεσός και Λάρνακα. 

Σελ. 8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το δεκάμηνο του 2022 
το καλύτερο από το 2008

ΘΕΜΑΤΑ
• Κτυπά τα στεγαστικά 

δάνεια ο πληθωρισμός
• 8000 αιτήσεις για επίδομα 

ενοικίου 
Σελ. 5

Δυναμικά 
προχωρεί ο 
ΣΚΕΚ για αλλαγή 
στην ηγεσία του 
ΣΕΚ

Σελ. 9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διευκρινίσεις για τα κριτήρια 
του σχεδίου «Οικία»

Σελ. 17

Ετοιμοπαράδοτα 
διαμερίσματα Cyfield στις 
καλύτερες περιοχές της 
Λευκωσίας

Σελ. 20

Δεν εφαρμόζεται ο νόμος 
για το τέλος 0.4% στις 
αναδιαρθρώσεις ακινήτων

Σελ. 21

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΑΝΟΣ 

Η Λεμεσός ακριβότερη πόλη σε τιμές πώλησης 
και ενοικίασης γραφείων – καταστημάτων 

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Ακίνητα: 
Επέστρεψαν 
δυναμικά 
οι ξένοι 

Σελ. 23

2500 φθηνά 
σπίτια για νέους 
σε οικόπεδα του 
Δημοσίου

Σελ. 24

Δυσβάστακτο 
το κόστος 
στέγασης  

Σελ. 25

των σχετικών κρατικών δομών και 
υπηρεσιών κάτω από ένα φορέα. 
Ο υποψήφιος πρόεδρος Ανδρέας 
Μαυρογιάννης θα προωθήσει την 

κοινωνική στέγαση και την τόνω-
ση της αγοράς προσιτών οικιστι-
κών μονάδων. Θα προχωρήσει, 
μεταξύ άλλων, σε αξιοποίηση της 

κρατικής γης, σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό 
τομέα. Ο υποψήφιος πρόεδρος 
Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι 

ως πρώτο βήμα της στεγαστικής 
πολιτικής του θα είναι η δημιουρ-
γία Ενιαίου Φορέα Στέγασης στον 
οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι 
σχετικές με το θέμα της στέγασης 
υπηρεσιών κάτω από μια στέγη. 
Ο υποψήφιος πρόεδρος Μάριος 
Ηλιάδης επισημαίνει ότι η Κύπρος 
έχει επείγουσα ανάγκη μιας ολο-
κληρωμένης στεγαστικής πολιτι-
κής και επιβάλλεται να αναπτυχθεί 
ο θεσμός της κοινωνικής κατοι-
κίας. Ο υποψήφιος πρόεδρος 
Αχιλλέας Δημητριάδης τονίζει ότι 
η κυβερνητική στεγαστική πολιτι-
κή πρέπει να έχει ως μέλημα τη 
διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών 
που να βοηθά όλους τους πολίτες 
στην εξαίρεση στέγης. Απαιτείται, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 
πολυεπίπεδη πολιτική. Ο υποψή-
φιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς από 
την πλευρά του υπογραμμίζει ότι 
είναι απαραίτητη η επιδότηση 
ενοικίου και ένταξη γεωργικών πε-
ριοχών στις οικιστικές ζώνες. 

Σελ.  12,13,14,15,16

ΓΙΑ ΝΕΑ φούσκα στην αγορά ακινήτων προειδοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετικό σημείωμα 
της «το μείγμα της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότη-
τας, των υψηλών τιμών της ενέργειας και των αυξανόμε-
νων ρυθμών, αναμένεται να επιβραδύνει την οικονομική 
ανάπτυξη. Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρε-
άσουν τις αγορές κατοικιών, προκαλώντας ακόμη και 
απότομη μείωση των τιμών των κατοικιών». 

Σελ. 7

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Προειδοποίηση για νέα 
φούσκα στην αγορά 
ακινήτων

Οι προτάσεις των υποψηφίων προέδρων
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 10ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΟ ΤΗΛ. 22 342005
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Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί 
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο 

έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

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

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

ΚΥΠΡΟΣ
Αρμενίας 23β, Γρ.101, 2003, Στρόβολος, 

Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006, 

email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy | akinita.com.cy

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟ
€22.00

Τιμή €2

άποψη

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στη στεγαστική πολιτική με 
στόχο την παροχή προσιτής στέγης και την 
ενίσχυση των σχετικών προγραμμάτων δίνουν 
οι υποψήφιοι πρόεδροι της Δημοκρατίας. 
Τις θέσεις τους για το σοβαρό αυτό θέμα πα-
ρουσιάζουν στην παρούσα έκδοση της εφημε-
ρίδας μας. 
Άλλα θέματα που ξεχωρίζουν: 
• Η συνέντευξη της Προέδρου του ΚΟΑΓ 

Έλενας Κούσιου που τονίζει ότι ο ΚΟΑΓ 
επεξεργάζεται «Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου». 

• Η συνεχιζόμενη άνοδος στον αριθμό πωλή-
σεων ακινήτων. Το δεκάμηνο του 2022 είναι 
το καλύτερο από το 2008. 

• Τα αποκαλυπτικά στοιχεία τις εταιρείας 
Δανός για τις τιμές πώλησης και ενοικίασης 
γραφείων και καταστημάτων με τη Λεμεσό 
να είναι η ακριβότερη πόλη. 

• Η προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών για νέα φούσκα στην αγορά ακι-
νήτων. 

Και φυσικά τα επίκαιρα άρθρα των συνεργα-
τών μας και όλες οι άλλες ειδήσεις που αφο-
ρούν την Κύπρο και την παγκόσμια αγορά 
ακινήτων. 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

περιεχόμενα

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

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

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

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

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

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

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

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα 
Κυβερνητικά Κτήρια, Τ.Θ.60521, 8104 Πάφος
Τηλ.:26804480, Φαξ: 26306281

Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου:
Οδός Ελευθερίας 28
7101, Αραδίππου
Τ.Θ.42144, 6531 Λάρνακα
Τηλ.: 24821950, Φαξ: 24304421

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

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

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

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

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

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

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Διεύθυνση: Συμβολή οδών Καβάφη 
και Καζαντζάκη, 6057 Λάρνακα
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803109 
Τηλεομοιότυπο: 24304290, 
fadlo@dls.moi.gov.cy

ΛΑΡΝΑΚΑ
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καβάφη, 
Πολυκατοικία Ίριδα Νο2, 
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803300
Τηλεομοιότυπο: 24304291 
ladlo@dls.moi.gov.cy

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΚΥΠΡΟΣ 
Σελ. 5
• Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΚ. 
 Στα 1.65 δις ευρώ οι πράξεις του 

Κτηματολογίου το τρίτο τρίμηνο του 2022. 
• Κτυπά τα στεγαστικά δάνεια ο πληθωρισμός.
• Σε τραγική οικονομική κατάσταση πολλοί 

συμπολίτες μας.
 8000 αιτήσεις για επίδομα ενοικίου. 

Σελ. 6
• Τι γίνεται με την αξιοποίηση της γης στα 

βρετανικές βάσεις από τους κατόχους της; 
Άρθρο του Θ. Πολυβίου.

Σελ. 7
• Για νέα φούσκα στην αγορά ακινήτων 

προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

Σελ. 8
• Τον Οκτώβρη η αύξηση έφτασε στο 29%
 Το δεκάμηνο του 2022 το καλύτερο από το 

2008 στις πωλήσεις ακινήτων. 
 Τα σκήπτρα συνεχίζει να κατέχει η Πάφος. 

Σελ. 9
• Δυναμικά προχωρεί ο ΣΚΕΚ για αλλαγή στην 

ηγεσία του ΣΕΚ 
• Υποψήφιος των κτηματομεσιτων για την 

προεδρία ο Ανδρέας Κλατσιάς

Σελ. 11
• Μέθοδοι Αυτοματοποίησης Εκτιμήσεων (AVM) 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας – Σχόλια και κίνδυνοι 
Άρθρο του Κ. Ταλατίνη

Σελ. 12
• Αβέρωφ Νεοφύτου: Προσιτή Στέγη για όλους 

τους νέους 

Σελ. 13
• Ανδρέας Μαυρογιάννης: Κανονική στέγαση 

και τόνωση της αγοράς προσιτών οικιστικών 
μονάδων. 

Σελ. 14
• Νίκος Χριστοδουλίδης: Δημιουργία Ενιαίου 

Φορέα Στέγασης το πρώτο βήμα 

Σελ. 15
• Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς: Επιδότηση 

ενοικίου και ένταξη γεωργικών περιοχών στις 
οικιστικές ζώνες 

• Μάριος Ηλιάδης: Να αναπτυχθεί ο θεσμός 

της κοινωνικής κατοικίας

Σελ. 16
• Αχιλλέας Δημητριάδης: Απαιτείται 

πολυεπίπεδη πολιτική
• Θα πωλήσεις «κόκκινα» δάνεια ο ΟΧΣ
• Προκηρύχθηκαν οι προσφορές για φοιτητικές 

εστίες από το ΤΕΠΑΚ

Σελ. 17
• Από το Υπουργείο Οικονομικών: Διευκρινίσεις 

για τα κριτήρια του σχεδίου «Οικία» 

Σελ. 18
• Προσφυγή Διαχειριστικής Επιτροπής Άρθρο 

του Γ. Κουκούνη

Σελ. 19
• Δύο φλέγοντα ζητήματα – Μέρος Β’ – 

Μποτιλιάρισμα στη Λευκωσία Άρθρο του Αντ. 
Λοΐζου 

• Γάτα εφτάψυχη η κυπριακή αγορά ακινήτων 
Άρθρο του Π. Λοΐζου 

Σελ. 20
• Κυκλοφοριακό: Λύση για τη Λεμεσό η 

υλοποίηση του ΣΒΑΚ Άρθρο του Γ. Αρμευτή 

• Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα Cyfield στις 
καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας 

Σελ. 21
• Εργοτάξια και φέτος πολλά σχολεία
• Δεν εφαρμόζεται ο νόμος για το τέλος 0.4% 

στις αναδιαρθρώσεις ακινήτων
 Στη Βουλή νομοσχέδιο για διόρθωση της 

κατάστασης. 

Σελ. 25
• Δυσβάστακτο το κόστος στέγασης 
• Τρόμος στην αμερικανική αγορά ακινήτων από 

τα αυξημένα επιτόκια 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛ. 22
• Εφιάλτης ο σημερινός λογαριασμός θέρμανσης
Σελ. 23
• Επέστρεψαν δυναμικά οι ξένοι στα ακίνητα
• Σε 500 000 ευρώ το νέο όριο της επένδυσης 

στα ακίνητα 
Σελ. 24 
• 2500 φθηνά σπίτια για νέους σε οικόπεδα του 

Δημοσίου
• Σφαγή για οικόπεδα – φιλέτα στα Νότια 

Προάστια 

χρηστικά ιστορίες ρετρό
Μικρές ιστορίες που κρύβει η Πλάκα

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

3 • Ακριβότερη η Λεμεσός στις 
τιμές ενοικίασης – αγοράς 
γραφείων και καταστημάτων. 

Η ωραιότερη συνοικία της Αθήνας είναι γεμάτη ενδιαφέροντα μυστικά. 
Μάθετε μερικές από τις πιο «ζουμερές» ιστορίες που κρύβουν τα ιστο-
ρικά της κτίρια και οι γειτονιές της.
Πού φύλαξε ο Έλγιν τα γλυπτά του Παρθενώνα προτού τα στείλει στη 
Βρετανία και πώς διασώθηκε από την «κλεπτομανία» του το φανάρι 
του Διογένη; Πώς συνδέεται με την Πλάκα η έκφραση «χαιρέτα μου 
τον πλάτανο» και γιατί θεωρούνται «γείτονες» η Αγία Φιλοθέη, ο Αντώ-
νακης και η Ελενίτσα Κοκοβίκου, ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλά-
δας και οι αρχιτέκτονες που «έχτισαν» την Αθήνα όπως τη γνωρίζουμε; 
Είναι ώρα να μάθετε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που 
κρύβει η συνοικία της Πλάκας. 

Η μονή των Καπουτσίνων που «έσωσε» το μνημείο 
του Λυσικράτη
Στη σημερινή οδό 
Τριπόδων, όπου 
στέκεται το χορη-
γικό μνημείο του 
Λυσικράτη, γνω-
στό και ως «φα-
νάρι του Διογένη», 
λίγοι γνωρίζουν πως κάποτε έστεκε η Μονή των Καπουτσίνων μονα-
χών. Οι μοναχοί έφτασαν στην Αθήνα τον 17ο αιώνα και αγόρασαν το 
οικόπεδο μέσα στο οποίο βρισκόταν το μνημείο, για να χτίσουν τη μονή 
τους. Μετά την αγοραπωλησία, ο παλιός ιδιοκτήτης το μετάνιωσε και 
προσέφυγε στις αρχές, οι οποίες όμως τελικά αποφάσισαν να κρατή-
σουν οι μοναχοί το οικόπεδο, αλλά να διατηρήσουν ανέπαφο, και προ-
σιτό σε όλους το αρχαίο μνημείο. Έτσι και έγινε: Η μονή «αγκάλιασε» το 
μνημείο και μάλιστα αρνήθηκε στον Έλγιν την αγοραπωλησία του, όταν 
ο άγγλος λόρδος προσπάθησε να τους δωροδοκήσει. Έτσι, το όμορφο 
κτίσμα πάνω στο οποίο ο Λυσικράτης τοποθέτησε τον νικητήριο τρίπο-
δά του για την καλύτερη παράσταση της αρχαιότητας, προστατεύθηκε 
από τους Καπουτσίνους, οι οποίοι έμειναν εκεί ως τις αρχές του 19ου 
αιώνα, όταν μια πυρκαγιά έκαψε τη Μονή, αλλά όχι το μνημείο.

Το πρώτο Πανεπιστήμιο της πόλης
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ιδρύθηκε επί Όθωνα το 1837 και ονομά-

στηκε αρχικά Οθώνειο, στεγαζόταν στα «ψηλά» της Πλάκας, στην πανέ-
μορφη οικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη και του συνεργάτη του, 
Εδουάρδου Σάουμπερτ στην οδό Θόλου, δύο εκ των «χαρακτών» του 
πρώτου πολεοδομικού σχεδίου της Αθήνας. Την πρώτη χρονιά λειτουρ-
γίας του, το κτίριο φιλοξενούσε 52 φοιτητές, τους οποίους δίδασκαν 
33 καθηγητές θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών. Το Πανεπιστή-
μιο λειτούργησε εκεί ως το 1841, όταν μεταστεγάστηκε στο Κεντρικό 
Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών που σχεδίασε ο Κρίστιαν Χάνσεν. 
Σήμερα, το κτίριο φιλοξενεί το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου, 
με χειρόγραφα, σπάνια βιβλία και το Πανεπιστημιακό Λάβαρο που σχε-
δίασε ο Νικόλαος Γύζης. 

Το σπίτι των Κοκοβίκων
Στο 32 της οδού Τριπόδων, ένα εγκαταλελειμμένο πλακιώτικο σπίτι 
θυμίζει επακριβώς το τέλος της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άν-
δρα». Η νοσταλγική ελληνική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα γυρίστηκε 
ακριβώς εκεί το 1965, και το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελούσε το σπίτι 
του Αντωνάκη και της Ελενίτσας Κοκοβίκου, που στο τέλος της ταινίας 
υποτίθεται πως γκρεμιζόταν. Πρόκειται για σπίτι του 1800, όπου κάποτε 
στεγαζόταν η τουρκική στρατιωτική διοίκηση. Το 1995 χαρακτηρίστηκε 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο, και παρά τις προσπάθειες του ΤΑΙΠΕΔ να 
το βγάλει στο σφυρί το 2014 με τιμή εκκίνησης τα 900.000€, κανένας 
απολύτως δεν υπέβαλε προσφορά για να το αγοράσει, κι έτσι παραμέ-
νει σήμερα στην κατάσταση που το άφησαν τα γυρίσματα της ταινίας 
το 1965. 

Το σπίτι του Κωστή Παλαμά
Στα «χαμηλά» της Πλάκας, εκεί που η συνοικία συναντά το Ναό του 
Ολυμπίου Διός, ένα διώροφο κτίσμα στον αριθμό 5 της οδού Περιάν-
δρου φιλοξένησε κάποτε την οικογένεια του Κωστή Παλαμά. Ο μεγάλος 
έλληνας ποιητής μοιράστηκε το κτίσμα με άλλους ενοίκους, αφού από 
την προηγούμενη κατοικία του του έκαναν έξωση. Σε ένα από τα δια-
μερίσματα του κτιρίου έμεινε με την σύζυγο και την κόρη του, έγραψε 
πολλά από τα έργα του, ενώ έφυγε από τη ζωή εκεί στις 27 Φεβρουα-
ρίου του 1943. Τότε, πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο δρομάκι για την 
κηδεία, εν μέσω Κατοχής. 

4 • Διαχρονικός στόχος η προσφορά στέγη σε μέτρια και χαμηλά 
αμειβόμενους. 

 Αυξημένη ζήτηση αγοράς ακινήτων από τον ΚΟΑΓ.
 Συνέντευξη με την Πρόεδρο Έλενα Κούσιου. 
• Μετά το άλμα του περασμένου Σεπτέμβρη. Σημαντική μείωση 

στις υποθηκεύσεις ακινήτων παγκυπρίως τον Οκτώβρη. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
Προτεραιότητα η στεγαστική 
πολιτική 
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1715 Οικόπεδο στην Καλιθέα στην Λεμεσό 532m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €165,000.

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

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

Πωλήσεως €1,250.000

3315 (Εμπορικό και Οικιστικό) Στο Καψαλος Εμβαδό 700 τμ με Σ/Δ 100%  HI-WAY  Εφάπτεται επι δρόμου 
Πρωταρχικής συμμασίας (ειδικές χρήσεις Γραφεία κλπ) Τιμή Πωλήσεως €450,000

4258 Οικόπεδο στην Αγία Ζώνη Κέντρο Λεμεσού 782m2 με Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως €1.150.000.

7071 Δύο οικόπεδα στα Κάτω Πολεμίδια σην Λεμεσό 1960m2 με Σ/Δ 100% -ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ-

7375 Δύο οικόπεδα στο Ποταμό Γερμασόγειας (Τουριστική)σην Λεμεσό 878m2 με Σ/Δ 80% Τιμή Πωλήσεως 
€1,000.000

7915 Εμπορικό Οικόπεδο στην περιοχή   Αγία Φύλα (με παλαιά οικία – βοηθητικά) με εμβαδόν 576 τμ και 
Σ/Δ 120% Τιμή Πωλήσεως 450,000.

12966 Οικόπεδο στον Ύψωνα στην Λεμεσό 653m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €215.000.

13246 Οικόπεδο στον Ύψωνα στην Λεμεσό 749m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €250.000.

13308 Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 786m2 με Σ/Δ 80% Τιμή Πωλήσεως €570,000.

14061 Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 760m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €360,000.

14692 Οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στην Λεμεσό  454m2 με Σ/Δ 120%  Τιμή Πωλήσεως €280,000.

14886 Οικόπεδο με εμβαδόν 524 τμ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, Σ/Δ 140% Τιμή Πωλήσεως 395,000.

15101 Οικόπεδο με εμβαδόν 521 τμ στην περιοχή Εκάλη, Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €350,000.

15258 Οικόπεδο στην Πάχνα στην Λεμεσό 767m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €75,000.

15263  Οικόπεδο στην Πάχνα στην Λεμεσό 765m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €85,000.

15270  Οικόπεδο στα Μανδριά στην Λεμεσό 593m2 με Σ/Δ 60% Τιμή Πωλήσεως €55,000.

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

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

18440 Οικόπεδο με εμβαδόν 603 τμ στην περιοχή Αγία Φύλα, Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €360,000.

18485 Οικόπεδο στο Ζακακι στην Λεμεσό 1425m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €950,000.

18499 ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικά ΟΙΚΟΠΕΔΑ με Εμβαδό 1184 τμ και 

Σ/Δ 100% . Ευρίσκονται στη κύρια οδική αρτηρία που συνδέει τη Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού με τον 

παλαιό δρόμο της οδού Πάφου. Απέχουν μόνο 500 μέτρα από τη Βιομηχανική Περιοχή. Τα οικόπεδα 

έχουν εύκολη πρόσβαση προς και από τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού-Πάφου και της Λεωφόρου 

Σπύρου Κυπριανού και Πάφου. Η άμεση γειτνιάζουσα περιοχή προς τα ακίνητα αποτελούμενη κυρίως 

από καλή εμπορική άποψη. Η ζήτηση για εμπορικά καταστήματα βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Τιμή 

Πωλήσεως €710000

18528 Τεμάχιο στην Αγία φύλα στην Λεμεσό 2268m2 με Σ/Δ 90% Τιμή Πωλήσεως €1,000.000

19203 Οικόπεδο με εμβαδόν 537 τμ στην περιοχή Απ. Πέτρου & Παυλου, Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως 

420,000.

19290 Οικόπεδο στον Αγιο Αθανασιο στην Λεμεσό 850m2 με Σ/Δ 40% Τιμή Πωλήσεως €400,000.

19464 Δύο οικόπεδα στο Ζακακι στην Λεμεσό 1050m2 με Σ/Δ 100% Τιμή Πωλήσεως €750,000

19504 Οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στην Λεμεσό  584m2 με Σ/Δ 140%  Τιμή Πωλήσεως €400,000.

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

Ζητούνται στην Λεμεσό Οικόπεδα προς άμεση Αγορά.       

Ακριβότερη η Λεμεσός και στις τιμές ενοικίασης 
– αγοράς γραφείων και καταστημάτων 

Η Λεμεσός συνεχίζει να είναι η ακριβό-
τερη πόλη στις τιμές αγοράς όχι μόνο 
οικιών και διαμερισμάτων, αλλά και 
γραφείων και καταστημάτων. 

Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι οι τιμές πώ-
λησης γραφείων στη Λεμεσό με βάση στοιχεία 
του Ομίλου Δανός κυμαίνονται από 5000 ευρώ 
μέχρι και 6000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) 
και των καταστημάτων από 5500 ευρώ μέχρι και 
6500 ευρώ το τ.μ.
Να αναφέρουμε ότι στη Λεμεσό οι τιμές ειδικά 
των γραφείων, κυμαίνονταν από 4500 ευρώ μέ-
χρι και 6000 ευρώ. 
Στη Λευκωσία οι τιμές πώλησης καταστημάτων 
κυμαίνονται από 4000 μέχρι 5000 ευρώ το τ.μ. Οι 
τιμές αυτές είναι σταθερές από το 2020.
Οι τιμές πώλησης γραφείων στην πρωτεύουσα 
κυμαίνονται από 3000 ευρώ μέχρι 4500 ευρώ το 
τ.μ. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σημειώ-
θηκε μικρή αύξηση στις τιμές. 
Στη Λάρνακα οι τιμές πώλησης καταστημάτων 
κυμαίνονται από 2000 μέχρι 2500 ευρώ το τ.μ. 
και των γραφείων από 2000 ευρώ μέχρι 3000 
ευρώ το τ.μ., σε σχέση με 1500 ευρώ μέχρι 2000 
ευρώ πριν ένα χρόνο. 
Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι τιμές 
πώλησης καταστημάτων κυμαίνονται από 2000 
ευρώ μέχρι 2500 ευρώ το τ.μ. και των γραφείων 
από 1500 ευρώ μέχρι 2500 ευρώ το τ.μ. 
Τέλος, στην Πάφο οι τιμές πώλησης γραφείων 
κυμαίνονται από 1500 ευρώ μέχρι και 2500 ευρώ 
το τ.μ. και των καταστημάτων από 2500 ευρώ 
μέχρι 3500 ευρώ το τ.μ.
Τι γίνεται όμως με τις τιμές ενοικίασης καταστη-

μάτων και γραφείων στις πόλεις μας; 
Οι τιμές ενοικίασης καταστημάτων στη Λευκωσία 
με βάση πάντα στοιχεία από τον όμιλο Δανός κυ-
μαίνονται από 15 ευρώ μέχρι 45 ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο. Στη Λάρνακα οι τιμές για ενοίκια 
είναι από €6 ως €20 και βρίσκονται στα ίδια επίπε-
δα από το 2020. Στη Λεμεσό οι τιμές ενοικίασης 
καταστημάτων είναι από €20 ως €45 το τ.μ. Στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου οι τιμές ενοικία-

σης καταστημάτων το 2022 είναι €10 με €25 το 
τ.μ ενώ το 2020 και 2021 ήταν μεταξύ €8 και €20. 
Στην Πάφο οι τιμές ενοικίασης καταστημάτων πα-
ραμένουν σε σταθερά επίπεδα από το 2020 και 
κυμαίνονται από €10 ως €25.
Στη Λευκωσία οι τιμές ενοικίασης γραφείων κυμαί-
νονται από 12 ευρώ μέχρι και 23 ευρώ, σημειώνο-
ντας μικρή αύξηση σε σχέση με πριν δύο χρόνια. 
Οι τιμές ενοικίασης γραφείων στη Λάρνακα είναι 

μεταξύ 8 ευρώ με 12 ευρώ, ενώ πριν δυο χρόνια 
ήταν μεταξύ €6 και €10. Στη Λεμεσό οι τιμές ενοι-
κίασης γραφείων είναι μεταξύ €20 και €45, στην 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου οι τιμές ενοικία-
σης γραφείων είναι μεταξύ €5 και €12 και στην 
Πάφο από €7 μέχρι €10.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι τιμές ενοικίασης που 
αναφέρουμε πιο πάνω, για όλες τις πόλεις, είναι 
ανά τετραγωνικό μέτρο.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ 

Δ
ΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ στόχος του ΚΟΑΓ είναι 
η προσφορά στέγης στους μέτρια και 
χαμηλά αμειβόμενους, τονίζει σε συνέ-
ντευξη της στην εφημερίδα μας η Πρό-

εδρος του Οργανισμού Έλενα Κούσιου.
Η Πρόεδρος του ΚΟΑΓ υπογραμμίζει ότι βρισκό-
μαστε σε μια περίοδο που λόγω της σημαντικής 
αύξησης στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών, 
του πολέμου στην Ουκρανία και του πληθωρισμού 
οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά 
και λόγω αυτής της κατάστασης υπάρχει αυξημέ-
νη ζήτηση αγοράς ακινήτων από τον ΚΟΑΓ. 
Η κα Κούσιου τονίζει χαρακτηριστικά ότι όντως 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και επειδή 
ο κόσμος δυσκολεύεται με τη χρηματοδότηση, 
υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον 
για κατοικία με ενοίκιο. 
Η Πρόεδρος του ΚΟΑΓ μας απο-
καλύπτει ότι ο Οργανισμός 
άρχισε την επεξεργασία του 
«Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου» 
αισιοδοξώντας να παρέχει λύση 
στο στεγαστικό πρόβλημα με 
την προσφορά στέγης προς ενοι-
κίαση σε προσιτό ενοίκιο. 
Αναλυτικά η συνέντευξη με την κα 
Κούσιου είναι η παρακάτω: 
1. Ποιο είναι το έργο και η προσφορά του 

ΚΟΑΓ; 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιδρύ-
θηκε με το Νόμο 42/1980, μέσα στα πλαίσια της 
κοινωνικής πολιτικής του Κράτους και της προ-
σπάθειάς του να διευκολύνει τους μέτρια και 
χαμηλά αμειβόμενους να εξασφαλίσουν τη δική 
τους στέγη.  Ο ΚΟΑΓ υπηρετεί τους σκοπούς 
ίδρυσής του για 40 χρόνια, διαμορφώνοντας κατά 
καιρούς την πολιτική του ώστε να επιτυγχάνεται, 
κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η επίτευξη 
του διαχρονικού του στόχου που είναι η προσφο-
ρά στέγης στους μέτρια και χαμηλά αμειβομέ-

νους. Συνολικά, μέσω των σχεδίων του ΚΟΑΓ βο-
ηθήθηκαν να αποκτήσουν στέγη γύρω στις 5000 
οικογένειες. 
2. Ποιοι έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον 

ΚΟΑΓ και ποια είναι τα εισοδηματικά κρι-
τήρια για τους δικαιούχους; 

Δικαιούχοι του ΚΟΑΓ είναι τα πρόσωπα μετρίου 
ή χαμηλού εισοδήματος τα οποία ικανοποιούν τα 

εξής κριτήρια: 
(i) το μέγιστο ακαθάριστο οικογε-

νειακό του εισόδημα δεν υπερ-
βαίνει: 

- μονήρη άτομα  €25.000 
- οικογένεια χωρίς παιδιά  

€45.000 
- Οικογένεια 3 ατόμων  €50.000 
- Οικογένεια 4 ατόμων  €55.000 

- Οικογένεια 5 ατόμων και άνω  
€65.000 

(ii) Θα αποκτήσουν (ο αιτητής 
και η σύζυγος/συμβία) για πρώτη φορά 

ιδιόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία για στεγαστικούς 
σκοπούς κατάλληλη για τις παρούσες και μελ-
λοντικές ανάγκες της οικογένειας,  

(iii) η γενική οικονομική κατάσταση του αιτητή και 
της συζύγου του / συμβίας δεν θα τους επέ-
τρεπε να αποκτήσουν εξ ιδίων πόρων ακίνητο 
διά στεγαστικούς σκοπούς χωρίς μακροχρόνια 
χρηματοδότηση, 

(iv) το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την άμεση 
και μελλοντική στέγαση της οικογένείας του 
επί τακτικής και μονίμου βάσεως και 

(v) υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του δανείου 
που θα πρέπει να εξασφαλιστεί από χρηματο-

πιστωτικό ίδρυμα για την αγορά της μονάδας.  
 3. Ποιο είναι το προφίλ των κυπρίων που 
απευθύνονται στον ΚΟΑΓ;
Με βάση τις αιτήσεις που λήφθηκαν για την αγο-
ρά διαμερίσματος στην ΕΚΑΛΗ (έργο του ΚΟΑΓ 
υπό ανέγερση), στον ΚΟΑΓ απευθύνονται νεαρά 
μονήρη άτομα και οικογένειες με μικρά παιδιά (1-
2). 
4. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου λόγω 

της σημαντικής αύξησης στις τιμές των 
κατασκευαστικών υλικών, του πολέμου 
στην Ουκρανία και του πληθωρισμού, οι 
τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί σημα-
ντικά. Λόγω αυτής της κατάστασης υπάρ-
χει αυξημένη ζήτηση αγοράς ακινήτων 
από τον ΚΟΑΓ; 

Υπάρχει όντως μεγάλη ζήτηση για κατοικία και, 
επειδή ο κόσμος δυσκολεύεται με την χρηματο-
δότηση, υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για 
κατοικία με ενοίκιο. Ακριβώς για να είναι πάντα 
ενήμερος με τις απαιτήσεις της αγοράς, ο ΚΟΑΓ 
έχει αναρτήσει πρόσφατα στην ιστοσελίδα του 
«Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», τις αντι-
δράσεις επί του οποίου θα λάβει υπόψη στους 
μελλοντικούς σχεδιασμούς του. 

Αυξημένη ζήτηση αγοράς ακινήτου από τον ΚΟΑΓ
5. Στο παρελθόν ο ΚΟΑΓ έχει εξαγγείλει σχέ-

διο για προσιτά ενοίκια. Που βρίσκεται το 
όλο θέμα; 

Μέχρι πρόσφατα, ο ΚΟΑΓ εκτελούσε την απο-
στολή του ανεγείροντας οικιστικές μονάδες και 
διαθέτοντάς αυτές για πώληση σε μέτρια και χα-
μηλά αμειβόμενους. Με γνώμονα ότι:
- ακόμα και μετά την οικονομική ανάκαμψη, 

μεγάλος αριθμός νοικοκυριών εξακολουθεί να 
μην μπορεί να εξασφαλίσει στέγη (μέσω του 
παραδοσιακού τρόπου προσφοράς στέγης 
του ΚΟΑΓ) λόγω, μεταξύ άλλων, της απαίτη-
σης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για 
υψηλή ιδία συνεισφορά / προκαταβολή,

- η αδυναμία αγοράς κατοικίας δημιούργησε αύ-
ξηση στη ζήτηση κατοικίας με ενοίκιο, γεγονός 
που με τη σειρά του οδήγησε στην αύξηση 
των τιμών των ενοικίων, ο ΚΟΑΓ άρχισε την 
επεξεργασία του Σχεδίου για Παροχή Κατοι-
κίας με Προσιτό Ενοίκιο («το Σχέδιο Προσιτού 
Ενοικίου»), αισιοδοξώντας να παρέχει λύση 
στο στεγαστικό πρόβλημα με την προσφορά 
στέγης προς ενοικίαση σε προσιτό ενοίκιο. Τα 
έργα του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου βρίσκο-
νται στο στάδιο του σχεδιασμού. 

6. Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού 
του ΚΟΑΓ και ποια είναι τα μελλοντικά 
σας σχέδια για το συγκεκριμένο θέμα;

Για τα επόμενα 5 χρόνια, ο ΚΟΑΓ προγραμματίζει 
έργα σε Λευκωσία (Καϊμακλί, Αγλαντζιά, Παλλου-
ριώτισσα, Λακατάμια, Άγιο Δομέτιο), Λεμεσό και 
Λάρνακα και μελετά έργα για την επαρχία Πά-
φου. Συνολικά, μεταξύ 2023 και 2025 ο ΚΟΑΓ 
έχει προϋπολογίσει την διενέργεια δαπανών 
ύψους €40 εκ για τη διενέργεια έργων. 
7. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι φοι-

τητές αναζητούν φοιτητική στέγη. Ποια 
η συμβολή του ΚΟΑΓ στον συγκεκριμένο 
τομέα;

Ο ΚΟΑΓ αισιοδοξεί να βοηθήσει τους φοιτητές 
μέσω του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου. 

Συνέντευξη με την Πρόεδρο 
του Οργανισμού Έλενα Κούσιου 

Σημαντική μείωση στις υποθηκεύσεις ακινήτων παγκυπρίως τον Οκτώβρη
ΜΕΤΑ το άλμα που είχαμε στις υποθηκεύσεις ακινήτων, τον 
περασμένο Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη είχαμε σημαντική μεί-
ωση. Συγκεκριμένα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβρη είχαμε 
1271 υποθηκεύσεις, σε παγκύπρια κλίμακα, συνολικής αξίας 
456.626.298 ευρώ, τον Οκτώβρη έπεσαν στις 927 συνολι-
κής αξίας 199.346.977 ευρώ.  Σε σχέση με τον περασμένο 
Σεπτέμβρη που την πρωτιά με μεγάλη 
διαφορά, κρατούσε η Πάφος, τον 
Οκτώβρη την πρωτιά κατέχει η 
Λεμεσός με 268 υποθηκεύσεις 
συνολικής αξίας 75.666.040 
ευρώ.  Ακολουθεί η Λευκωσία 
με περισσότερες υποθηκεύσεις 
συγκεκριμένα 363, αλλά συνολι-
κής αξίας 63.797.598 ευρώ.  Η 
Πάφος βρίσκεται στην τρίτη θέση 
με 126 υποθηκεύσεις συνολικής αξί-
ας 28.553.247 ευρώ, ενώ τον Οκτώ-
βρη είχαμε 140 υποθηκεύσεις, συνολικής 
αξίας 180.852.779 ευρώ.  Στη συνέχεια έρχεται η Λάρνακα με 
114 υποθηκεύσεις, συνολικής αξίας 16.444.992 ευρώ και στην 
τελευταία θέση η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου με 56 υπο-
θηκεύσεις συνολικής αξίας 19.885.100 ευρώ.  Να αναφέρουμε 
ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη είχαμε τις περισσότερες υπο-
θηκεύσεις σε αξία μέσα στο 2023 αφού οι 1271 υποθηκεύσεις  
Ακολουθεί ο Φεβράρης με 1529 υποθηκεύσεις συνολικής αξί-
ας 426.870.989 ευρώ.  Όλοι οι μήνες, ανά επαρχία, φαίνονται 
στον πίνακα που δημοσιεύουμε. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

«Σχέδιο 
Προσιτού 
Ενοικίου» 

επεξεργάζεται ο 
ΚΟΑΓ

Έφτασαν τις 927 
συνολικής αξίας 

199.346.977 ευρώ
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Στο €1.65 δισ. οι πράξεις στην Κτηματαγορά 
το τρίτο τρίμηνο του 2022

ΟΚΤΩ και πλέον χιλιάδες οικογένειες και μονή-
ρη άτομα έχουν υποβάλει αιτήσεις για παρα-
χώρηση επιδόματος ενοικίου.  Από τις 8000, 
οι 3000 οικογένειες παίρνουν βοήθεια από το 
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και οι άλλες 
από την Υπηρεσία Μερίμνης.  Σε τέτοιο απελ-
πιστικό σημείο βρίσκεται η οικονομική κατάστα-
ση κάποιων συνανθρώπων μας, που δηλώνουν 
ότι διαμένουν μόνοι, αν και συζούν με κάποια 
άτομα ώστε να παίρνουν επιπλέον 168 ευρώ 
το μήνα που τα δικαιούνται τα μονήρη άτομα. 
Να αναφέρουμε ότι την περίοδο 2019 – 2022 
εξετάστηκαν 9000 αιτήσεις για στεγαστική βο-
ήθεια, σε σχέση με 18.773 την περίοδο 2013 
– 2019. 
Ένα πρόβλημα που υπάρχει, λόγω της ελλι-
πούς στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας, 
είναι η καθυστέρηση στην εξέταση των αιτή-
σεων. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.
Στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, η Δι-
ευθύντρια της Υπηρεσίας Μερίμνης τόνισε ότι 
το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολο-
γισμού της Υπηρεσίας το 2015 ήταν 45%, το 
2016 ανήλθε στο 46%, το 2017 εκτοξεύθηκε 
στο 66%ο 2018 κυμάνθηκε στο 68%, το 2019 
ακούμπησε το 93% των διαθέσιμων κονδυλίων, 
το 2020 ξεπέρασε το 100% φτάνοντας στο 
103% από επιπλέον κονδύλια που διατέθηκαν 
από άλλες δράσεις. Το 2021 η απορρόφηση 
έφτασε το 101%. Όσον αφορά την τρέχουσα 
χρονιά, η απορρόφηση του προϋπολογισμού 
κυμαίνεται στο 82%, ενώ απομένουν άλλοι 
τρεις μήνες μέχρι τη λήξη του 2022.

ΣΕ ΤΡΑΓΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΟΙ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ενίσχυση κατέγραψε ο 
τομέας των ακινήτων κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις 
συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως 
έτυχαν επεξεργασίας και παρουσιάζονται στο τρι-
μηνιαίο «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινή-
των» του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών. 
Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, παγκύ-
πρια καταγράφηκαν συνολικά 5.566 πράξεις αξίας 
€1.65 δισ. σε σύγκριση με €1.2 δισ. το δεύτερο 
τρίμηνο και €1.3 δισ. το πρώτο τρίμηνο του έτους. 
Παρά τη διατήρηση συνθηκών έντονου πληθωρι-
σμού, ο τομέας αύξησε περαιτέρω τη δυναμική 
του κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η εικόνα ανά επαρχία
Στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφηκαν συνο-
λικά 1.442 πράξεις, συνολικής αξίας €363 εκατ. 
Μεγαλύτερος όγκος πράξεων αφορούσε σε χω-
ράφια (485) και σε οικόπεδα (430). Στην επαρχία 
Λεμεσού, τόσο οι συνολικές πωλήσεις (1.781) όσο 
και η αξία τους (€762 εκατ.) ξεπέρασαν κάθε άλλη 
επαρχία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε για 
χωράφια (879). 
Στην επαρχία Πάφου, οι πωλήσεις το τρίτο τρίμη-
νο έφτασαν τις 876 και η συνολική τους αξία τα 
€276 εκατ. Κατά το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν 
τέσσερις μεγάλες πράξεις για Γη στη Αγία Μαρίνα 
με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά τα €65 εκατ. 
Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.147 και 
η συνολική τους αξία στα €188 εκατ. Τέλος, στην 
επαρχία Αμμοχώστου υλοποιήθηκαν 320 πράξεις 
συνολικής αξίας €63 εκατ. με το ενδιαφέρον να 
είναι έντονο για διαμερίσματα (114).
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτημα-
τομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σχολίασε πως o 
τομέας συνεχίζει να κινείται δυναμικά σε όλη την 
Κύπρο. 
«Εκτιμούμε πως σε κάποια στιγμή ο πληθωρισμός, 
η άνοδος του κόστους κατασκευής και η αύξη-
ση των δανειστικών επιτοκίων θα επηρεάσουν, 
ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση 
από εταιρείες του εξωτερικού κυρίως για μεγάλα 
προνομιακά τεμάχια κατά κύριο λόγο σε Λεμεσό, 
Λάρνακα και Πάφο».

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Εγγραφής Κτη-
ματομεσιτών εξασφάλισε πρόσβαση στις συγκριτι-
κές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας σε όλους τους αδειούχους 
κτηματομεσίτες στα πλαίσια της διαρκούς προ-
σπάθειας του για αύξηση της διαφάνειας και της 

πληροφόρησης τόσο των επαγγελματιών όσο και 
του κοινού. Το Συμβούλιο παρουσιάζει τα δεδο-
μένα του τομέα όπως προκύπτουν μέσα από τα 
στοιχεία, ανά τρίμηνο, ώστε να υπάρχει μία διαρ-
κής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πο-
ρεία της Κτηματαγοράς στην Κύπρο.

Κτυπά τα στεγαστικά δάνεια ο πληθωρισμός

ΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ πιέσεις άρχισαν 
να επηρεάζουν τη ζήτηση για στεγα-
στικά δάνεια, καθώς άρχισαν οι αυξή-
σεις επιτοκίων. Όπως διαφαίνεται από 

στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, εν μέσω των 
πληθωριστικών πιέσεων και του κύματος ακρί-
βειας που συμπιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυ-
ριών, το ύψος των νέων δανείων που δόθηκαν για 
στεγαστικούς σκοπούς είναι το μεγαλύτερο από 
το Δεκέμβριο του 2014, όταν η Κεντρική Τράπεζα 
ξεκίνησε να καταγράφει στοιχεία.
Τα καθαρά νέα στεγαστικά δάνεια ανέρχονται στα 
€693,6 εκατ. το οκτάμηνο του 2022, από €520,2 
εκατ. το οκτάμηνο του 2021, €306,3 εκατ. το 
2020 και €454,3 εκατ. το 2019.
«Παρατηρείται ελαφρά μείωση στην απόκτηση 
στεγαστικών δάνειων, που φαίνεται να οφείλεται 
στις πληθωριστικές τάσεις, το αυξανόμενο κόστος 
ζωής και τις πρόσφατες αυξήσεις των επιτοκίων», 
σημειώνει εκπρόσωπος της Τράπεζα Κύπρου. 
«Παρόλο που η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια συ-
ντηρείται σε σχετικά ψηλά επίπεδα, παρατηρούμε 
μια ελαφριά μείωση σε σχέση με πέρσι όσον αφο-
ρά την ζήτηση. 
Κυρίως λόγω της απότομης και σοβαρής αύξη-
σης των κατασκευαστικών υλικών, του μειωμένου 
διαθέσιμου εισοδήματος και της μικρής αύξησης 
στα επιτόκια όσο αφορά νέα δάνεια», αναφέρει 

εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας. Η ζήτηση 
για στεγαστικά δάνεια άρχισε να επηρεάζεται αρ-
νητικά και από την αύξηση των επιτοκίων. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας, τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια άνω 
των 5 ετών ανέρχονται στο 2,22% τον Αύγουστο 
του 2022, από 2,04% τον Αύγουστο του 2021 και 
2,33% τον Αύγουστο του 2019.

8000 
αιτήσεις για 
επίδομα 
ενοικίου 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση μέχρι 
80% της αξίας του δανείου που αφορά πρώτη κα-
τοικία με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι και 35 
χρόνια. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα ανα-
στολής πληρωμής δόσεων μέχρι και δυο φορές 
το χρόνο. 
Το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο δάνεια για πρώτη 
κατοικία αλλά και για ανακαινίσεις. Χρηματοδότη-
ση μέχρι και 80% προσφέρεται για ανακαινίσεις 
πρώτης κατοικίας και 70% για ανακαίνιση εξοχι-
κού και αγορά οικοπέδου.
Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης δάνεια για την 
αγορά οικοπέδου γης για άμεση ανέγερση κατοι-
κίας με χρηματοδότηση 50% και διάρκεια μέχρι 
15 χρόνια. 
Επίσης προφέρουν χρηματοδότηση για απόκτηση 
δεύτερης κατοικίας.
Το ύψος του στεγαστικού δανείου μπορεί να κα-
λύψει μέχρι και το 70% της αγοραστικής αξίας 
του ακινήτου για απόκτηση δεύτερης κατοικίας 
με διάρκεια 25 χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, 
τα στεγαστικά δάνεια σε κατοίκους Κύπρου ανήλ-
θαν τον Αύγουστο του 2022 στα €8,66 δισ., από 
€8,65 δισ. τον Ιούλιο και €8,21 δισ. τον Αύγουστο 
του 2021. 
Τον Αύγουστο του 2019, ανέρχονταν στα €8,52 
δισ.



6NOEMΒΡΙΟΣ 2022ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Με τον Θέμη Πολυβίου
στο στόχο

ΣΙΓΟΥΡΑ είναι μια σημαντική συμφωνία και δικαιολογημένα χαιρετί-
στηκε από όλους, όταν ανακοινώθηκε και έπεσαν οι σχετικές υπογρα-
φές.  Πρόκειται για τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της κυ-
πριακής κυβέρνησης και της Αγγλίας για αξιοποίηση των περιουσιών 
των Κυπρίων που βρίσκονται στις αγγλικές βάσεις Ακρωτηρίου και 
Δεκέλειας.  Οι συγκεκριμένες περιουσίες για δεκαετίες παραμένουν 
αναξιοποίητες και αυτό, όπως είναι φυσικό, λειτουργούσε σε βάρος 
των ιδιοκτητών. 
Ποιο είναι το θέμα, το πρόβλημα; 
Ότι ενώ έπεσαν οι υπογραφές η υλοποίηση της συμφωνίας καθυστε-
ρεί. 
Αφορμή, για να αναφερθούμε στο θέμα πήραμε από τις δηλώσεις του 
δημάρχου Λύσης, φίλου Ανδρέα Καουρή και αφορά τις περιουσίες των 
Λυσιωτών που βρίσκονται στην επικράτεια της βάσης της Δεκέλειας. 
Δικαιολογημένα, ο φίλος δήμαρχος αξιώνει από τις αρχές των αγγλικών 
βάσεων να μεριμνήσουν ώστε οι Λυσιώτες, με ασφάλεια να μπορέ-
σουν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, που βρίσκονται στην επι-
κράτεια της βάσης στη Δερύνεια. 
Να αναφέρουμε ότι με βάση τη σχετική συμφωνία που υπογράφηκε 
στην περιοχή Δεκέλειας, η πολεοδομική ζώνη στην περιοχή θα επιτρέ-
πει την κατασκευή οικοδομών και εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με 
την εκπαίδευση, όπως πανεπιστήμια, σχολεία, παιδότοποι και γήπεδα. 
Δεν προβλέπεται η οικιστική ανάπτυξη. 

Τι γίνεται με την αξιοποίηση της γης στις βρετανικές βάσεις από τους κατόχους της; 
Και εδώ ακριβώς σ’ αυτό το σημείο ο Δήμος Λύσης και οι Λυσιώτες 
ενίστανται και προχώρησαν και στην υποβολή ενστάσεων ώστε να 
επιτραπεί και σ΄ αυτή την περιοχή να αναπτυχθεί και ως οικιστική και 
να έχουν δικαίωμα οι ιδιοκτήτες που το επιθυμούν, να προχωρήσουν 
στην ανέγερση κατοικιών. Έχει τεράστια σημασία το αίτημα, ειδικά για 
συμπατριώτες μας πρόσφυγες που τα σπίτια τους βρίσκονται στα κα-
τεχόμενα.
Ειδικά στην περιοχή της βάσης Δερύνειας, υπάρχει και μια άλλη ιδιο-
μορφία, που την ζουν και όσοι έχουν γη στη νεκρή ζώνη. 
Οι Λυσιώτες αλλά και οι Κοντεάτες που έχουν τη γη στην επικράτεια 
των βάσεων, ούτε να την καλλιεργήσουν μπορούσαν ως τώρα, αφού 
οι Τούρκοι και ο κατοχικός στρατός δεν τους επέτρεπαν να εκμεταλ-
λευτούν τη γη τους. Όλοι θα θυμόμαστε το τι έγινε πριν μερικά χρόνια, 
όταν ο τότε δήμαρχος Λύσης Ανδρέας Τοφιάς, ύστερα από συνεν-
νόηση με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηγήθηκε 
μιας μεγάλης ομάδας γεωργών από τη Λύση, που είχαν χωράφια στις 
βάσεις, ώστε να τα καλλιεργήσουν. 
Τότε εκεί αντίκρυσαν μια μεγάλη ομάδα Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι όχι 
μόνο τους απείλησαν, αλλά άρχισαν να τους πετροβολούν. 
Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη ενέργεια των Τουρκοκυπρίων οι 
αστυνομικές αρχές των βάσεων, αντί να προστατέψουν τους Λυσιώ-
τες, εγκατέλειψαν τη σκηνή και τους άφησαν εκτεθειμένους. 
Με δύο λόγια, στην περιοχή των βάσεων Δεκέλειας, υπάρχει κι αυτή 

η ιδιομορφία, σε σχέση με την περιοχή Ακρωτηρίου και Επισκοπής. 
Κατά συνέπεια, παρά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας που 
καθυστερεί να προχωρήσει η εφαρμογή της, υπάρχουν και πολλά 
πρακτικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν ώστε να γίνει σωστή 
αξιοποίηση της γης. 
Από τη στιγμή που μου ανήκε μια έκταση, τότε πρέπει να έχω το δι-
καίωμα να την εκμεταλλευτώ, στο πλαίσιο φυσικά της υπάρχουσας 
νομοθεσίας, χωρίς περιορισμούς και παρεμβάσεις Τρίτων. 
Είτε στο Ακρωτήρι και την Επισκοπή είτε στη Δεκέλεια, στην επικρά-
τεια των βάσεων βρίσκεται η οικιστική γη, οι κάτοχοί της πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να την εκμεταλλευτούν χωρίς παρεμβάσεις των βά-
σεων, δήθεν για λόγους ασφάλειας και πολύ περισσότερο των Τουρ-
κοκυπρίων και των κατοχικών στρατευμάτων. 
Και το σημαντικότερο είναι η εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας, η 
οποία και θα πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό, αυτό να γίνει 
χωρίς προσκόμματα και άλλες δικαιολογίες.
Για την περιοχή της βάσης Δεκέλειας υπάρχει και το επιπρόσθετο 
πρόβλημα με τη συμπεριφορά των Τούρκων και των κατοχικών αρ-
χών. Γι’ αυτό και οι αρχές των βρετανικών βάσεων έχουν καθήκον να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες της 
γης όλα εκείνα τα εχέγγυα ώστε να την αξιοποιήσουν σε συνθήκες 
ασφάλειας, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο φίλος δήμαρχος της Λύ-
σης Ανδρέας Καουρής. 

Οι αγγλικές βάσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ οι Λυσιώτες αξιώνουν ασφάλεια για αξιοποίηση της γης τους που βρίσκεται στις αγγλικές βάσεις 
Δεκέλειας.  Όπως είναι γνωστό, γη που ανήκει σε Λυσιώτες βρίσκεται μέσα στα όρια των βρετανικών βάσεων Δεκέλειας 
και εντάσσεται στα σχέδια ανάπτυξης με βάση τη συμφωνία Κυπριακής Κυβέρνησης και Αγγλίας. 
Η πολεοδομική ζώνη στην περιοχή θα επιτρέπει την κατασκευή οικοδομών και εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με την 
εκπαίδευση (πανεπιστήμια, σχολεία, παιδότοποι, κ.ά), ενώ δεν προβλέπεται οικιστική ανάπτυξη. 
Τόσο για τους Λυσιώτες, όσο και για τους άλλους επηρεαζόμενους οι αγγλικές βάσεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να προστατεύσουν τους κατόχους των συγκεκριμένων περιουσιών. 

Κύπρος το μεγαλείο σου…
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ επί λέξη από την εφημερίδα «Πολί-
της»: 
«Με απίστευτη καταστρατήγηση των οικονομικών κρι-
τηρίων του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 
λάμβανε τις αποφάσεις του το Υπ. Συμβούλιο, το οποίο 
ενώ γνώριζε ότι οι αιτητές δεν πληρούσαν τα οικονομικά 
κριτήρια, εντούτοις ενέκρινε τις αιτήσεις με συνοπτικές 
διαδικασίες, αφού ο τότε Υπ. Οικονομικών προέβαλλε 
το επιχείρημα του «γενικού οικονομικού συμφέροντος».  
Κύπρος το μεγαλείο σου ή καλύτερα Κύπρος των μεγι-
στάνων και της απάτης. 

Πρόκληση
Ο ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ της κατοχικής δύναμης Τατάρ προα-
ναγγέλλει διάνοιξη και άλλων περιοχών στην κατεχόμενη 
Αμμόχωστο με το αιτιολογικό ότι η πόλη, όπως χαρα-
κτηριστικά είπε «έχει γίνει πόλος έλξης τουριστών» για 
το ψευδοκράτος και ότι παρά την πανδημία το έχουν 
επισκεφθεί 750 000 άτομα. 
Από την πλευρά του ο σουλτάνος εξαγγέλλει τουρκι-
κή βάση στην Καρπασία. Ειλικρινά διερωτώμαστε: Τι 
κάνουν οι σύμμαχοι μας στην ΕΕ;  Γιατί δεν ενεργούν 
και για την Κύπρο όπως ενεργούν στην περίπτωση της 
Ουκρανίας; Εκτός και αν θεωρούν ότι στην Κύπρο δεν 
έγινε εισβολή. Είναι πρόκληση και πρέπει η κυβέρνηση 
να απαιτήσει μέτρα από την ΕΕ. 

Τραγικά στοιχεία…
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ είναι τραγικά. Συνολικά 8000 οικογένειες 
ή και μονήρη άτομα υποβάλλουν προς το κράτος αι-
τήσεις για παραχώρηση επιδόματος ενοικίου.  Από τις 
8000 οι 3000 οικογένειες λαμβάνουν χορηγία από το 
υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και οι υπόλοιπες οι-
κογένειες επιχορηγούνται από την Υπηρεσία Μέριμνας, 
αφού πρόκειται για πρόσφυγες. Οι αριθμοί μιλούν από 
μόνοι τους.  Τα λόγια περιττεύουν. Στην ευρωπαϊκή 
Κύπρο της ευμάρειας, των διαβατηρίων των εκατομμυ-
ρίων χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν.  Μέτρα πότε θα 
ληφθούν γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Ας διατεθούν τα 
εκατομμύρια που κάποιοι καρπούνται μέσω σκανδάλων 
και καταπάτησης κάθε έννοιας δικαίου. 

Ο ακέφαλος ΟΧΣ
ΑΚΕΦΑΛΟΣ εδώ και μήνες παραμένει ο Οργανισμός 
Χρηματοδότησης Στέγης, αφού εκκρεμεί ο διορισμός 
σε δύο καίρια πόστα, του Προέδρου και του Γ. Διευθυ-
ντή.  Ορθά παρεμβαίνει δυναμικά η ΕΤΥΚ, η συντεχνία 
των μελών του Οργανισμού, προειδοποιώντας ότι θα 
αντιδράσει δυναμικά και ότι δεν θα ανεχθεί να επανα-
ληφθούν φαινόμενα του Συνεργατισμού. Ειλικρινά είναι 

ανεξήγητη αυτή η αδιαφορία των κυβερνώντων. Πρέπει 
να ληφθούν άμεσα μέτρα και να λυθούν τα προβλήμα-
τα, γιατί είναι σημαντικό το έργο που έχει να επιτελέσει. 

Εικονικές!!
Μια προς μια θα εξεταστούν οι 3517 περιπτώσεις πολι-
τογραφήσεων.  Θα γίνει έρευνα στο Κτηματολόγιο, για 
να διαπιστωθεί αν οι πολιτογραφηθέντες τα κράτησαν 
ή αν οι αγορές ήταν εικονικές.  Φανταστήκατε τι έχει να 
γίνει αν οι μισές από αυτές τις πολιτογραφήσεις διαπι-
στωθεί ότι ήταν εικονικές, δηλαδή κάποιοι απλώς έπαιρ-
ναν προμήθειες και έδιναν πλαστά έγγραφα;  Θα την 
πληρώσουν οι υπεύθυνοι ή θα περάσει κι αυτό, όπως 
όλα τα άλλα, χωρίς να αποδοθούν ευθύνες; 

Σημαντικό έργο
Θεωρούμε σημαντική την εργασία που έκανε το Τμή-

μα Γεωλογικής Επισκόπησης με την οποία καθορίζει 
126 περιοχές σε όλη την Κύπρο που είναι επικίνδυνες 
για ανέγερση κατοικίας.  Το Τμήμα εκπέμπει ουσιαστικά 
σήμερα κινδύνου προς τους πολίτες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας τονίζοντας τους ότι στις συγκεκριμένες περι-
οχές δεν ενδείκνυται να προχωρήσουν στην ανέγερση 
κατοικίας.  Το Τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης έκανε τη 
δουλειά του. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα εκ-
μεταλλευτούν αυτά τα στοιχεία ώστε να προφυλάξουν 
τους Κύπριους πολίτες; 

Οι άστεγοι
Είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας αναφέρει 
ότι άτομα που έφυγαν από του Πουρνάρα έστησαν 
πρόχειρους «καταυλισμούς» στο κέντρο της Λεμεσού, 
σε χωράφια. Το συγκεκριμένο σημείο, όπου στήθηκε ο 
πρόχειρος «καταυλισμός» είναι, εκτός των άλλων, και 
μια υγειονομική βόμβα. Ειλικρινά, διερωτώμαστε, γιατί οι 

αρμόδιοι δεν λαμβάνουν μέτρα και αφήνουν το πρόβλη-
μα να διογκώνεται, με όλα τα συνεπακόλουθα. 

Οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας
Το ακούσαμε κι αυτό. Το σύστημα μας, όπως λειτουρ-
γεί σήμερα, δεν μπορεί να απορροφήσει ολόκληρη την 
ισχύ από ΑΠΕ.  Μάλιστα οι Διαχειριστές Μεταφοράς και 
Διανομής ενημέρωσαν τους παραγωγούς και τους εγκα-
ταστάτες για την ανάγκη περιορισμού της ηλεκτροπα-
ραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να διασφαλιστεί 
η εύρυθμη λειτουργία. Τι να πούμε με αυτή την εξέλιξη; 
Είμαστε άξιοι της τύχης μας ή καλύτερα της προχειρό-
τητας με την οποία ενεργούμε σε τόσο σοβαρά θέματα. 

Παράβαση νομοθεσίας
Δεν λέει να κοπάσει ο αντίκτυπος από τις πολιτογραφή-
σει, αφού κάθε λίγο έρχονται στην επιφάνεια καινούρια 
συγκλονιστικά στοιχεία.  Νέα στοιχεία που είδαν το φως 
της δημοσιότητας μιλούν για παράνομες και «άκρως 
απόρρητες» πολιτογραφήσεις. Για 439 πολιτογραφή-
σεις η Βουλή είτε δεν ενημερώθηκε καθόλου είτε πλη-
ροφορήθηκε εκ των υστέρων, κατά παραβίαση της νο-
μοθεσίας.  Για δεκάδες πολιτογραφήσεις, που ενέκρινε 
το Υπουργικό, η Βουλή έλαβε γνώση μια βδομάδα αργό-
τερα.  Για να δούμε αν θα πληρώσουν όσοι ευθύνονται 
ή θα περάσει κι αυτό έτσι απλά και πέσει στα μαλακά; 

Πάρκινγκ σε συνοικισμούς
Οι προσφυγικοί συνοικισμοί κτίστηκαν χωρίς να καθο-
ριστούν χώροι στάθμευσης και δεκαετίες μετά βρήκαν 
τον μπελά τους οι Τοπικές Αρχές, αφού όσοι ενήργησαν 
αυθαίρετα καταπατώντας δημόσιους χώρους, χώρους 
πρασίνου, κλπ. διαμορφώνοντας ιδιωτικά πάρκινγκ, 
αντιδρούν στην προοπτική κατεδάφισής τους, ώστε να 
λάβει ο κάθε ιδιοκτήτης ένα δικό του χώρο.  Πράγματι 
μόνο σε μια μπανανία μπορούν να συμβαίνουν τέτοια 
πράγματα.  
Το κράτος πρέπει να επέμβει άμεσα πριν το θέμα πάρει 
μεγαλύτερες διαστάσεις με ανεπανόρθωτες συνέπειες. 

Τα διατηρητέα κτήρια
Το θέμα των επικίνδυνων διατηρητέων οικοδομών επα-
νέφερε με δηλώσεις του ο δήμαρχος Λευκάρων, καλώ-
ντας την κυβέρνηση να παραχωρήσει κίνητρα στους ιδι-
οκτήτες και στις τοπικές Αρχές για να αποκαταστήσουν 
τα παλιά κτήρια.  
Με δηλώσεις του, ο Σοφοκλής Σοφοκλέους ζήτησε ολι-
στική αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο ταλαι-
πωρεί σε μεγάλο βαθμό το θέρετρο της ορεινής Λάρνα-
κας, όπου υπάρχουν  περίπου 100 τέτοια προβληματικά 
παλιά κτήρια.  Το θέμα, δυστυχώς, διαιωνίζεται και όσο 
περνά οξύνεται. Πότε θα ληφθούν μέτρα; Όταν θρηνή-
σουμε θύματα; 

Και του ΕΦΚΑΦ…
ΣΥΜΦΩΝΑ με τις δηλώσεις του εγκάθετου Τατάρ έγιναν 500 αιτήσεις από Ελληνοκύπριους για πε-
ριουσίες τους στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, και σ’ αυτές τις περιουσίες έχει δικαίωμα και ο ΕΒΚΑΦ, 
αφού συμμετέχει στη διαδικασία αυτή.  Έτσι πάντοτε να ενεργούμε και να δίνουμε δικαίωμα στον κάθε 
Τατάρ και στην κατοχική δύναμη να μας παίζουν μπαλάκι.  Φυσικά τη μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρει το 
κράτος που σχεδόν 50 χρόνια μετά την εισβολή δεν έχει καθορίσει μια σταθερή πολιτική στο θέμα των 
περιουσιών Ελληνοκύπριων που βρίσκονται στα κατεχόμενα. 

το κλειδί
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε σημεί-
ωμα για τα ανοίγματα των τραπεζών της ΕΕ στα ακίνη-
τα. -Οι τράπεζες της ΕΕ ανέφεραν περισσότερα από 
€4,1 τρισ. δάνεια και προκαταβολές που εξασφαλίστη-

καν από ακίνητα. Αυτό αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου των 
δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι η ζήτηση για στέγαση είναι ισχυρή τα τελευταία 
χρόνια. Η υψηλή ζήτηση για στέγαση αντανακλούσε το περιβάλλον 
χαμηλών επιτοκίων σε συνδυασμό με την αλλαγή των προτιμήσεων 
λόγω της πανδημίας του Covid.
Οι ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζών της 
ΕΕ τους επέτρεψαν να ικανοποιήσουν, σε μεγάλο βαθμό, αυτή τη 
ζήτηση, επεκτείνοντας την έκθεσή τους σε στεγαστικά δάνεια.
Ταυτόχρονα, η προσφορά κατοικιών δεν ήταν σε θέση να αντα-
ποκριθεί στη ζήτηση λόγω έλλειψης στεγαστικών επενδύσεων τα 
προηγούμενα χρόνια, περιορισμών στην κατασκευή καθώς και δι-
αταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθηκαν από την 
πανδημία. Ως αποτέλεσμα, σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι τιμές των 
κατοικιών κατέγραψαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που προκά-
λεσαν ανησυχίες για υπερθέρμανση των αγορών.
Όπως αναφέρεται, το μακροοικονομικό περιβάλλον έχει επιδει-
νωθεί απότομα και η πιθανότητα ύφεσης έχει αυξηθεί. Οι υψηλές 
πληθωριστικές πιέσεις και οι επακόλουθες αυξήσεις στα επιτόκια 
έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ζωής χωρίς αντίστοιχες 
αυξήσεις στα εισοδήματα. Αυτή είναι μια πρόκληση, ιδιαίτερα για 
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και υψηλό χρέος.
«Δεδομένης της σημαντικότητας του χαρτοφυλακίου στεγαστικών 
δανείων για τις τράπεζες της ΕΕ, μια απότομη πτώση των τιμών 
των κατοικιών σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων αθέτη-
σης υποχρεώσεων θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει πρόκλη-

ΘΕΜΑ

Για νέα φούσκα στην αγορά ακινήτων 
προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 

ση για τις τράπεζες της ΕΕ», τονίζεται.
Το μείγμα της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των υψηλών 
τιμών της ενέργειας και των αυξανόμενων ρυθμών αναμένεται να 
επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Αυτές οι εξελίξεις θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν τις αγορές κατοικιών προκαλώντας ακόμη 
και απότομη μείωση των τιμών των κατοικιών.
Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η ενεργειακή κρίση επιβαρύνουν 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Αν και 
τα ποσοστά απασχόλησης εξακολουθούν να είναι υψηλά, η ζήτηση 
για στέγαση και αγορές ακινήτων θα μπορούσε να επηρεαστεί από 
αυτές τις εξελίξεις.
Σχεδόν το ένα τρίτο των δανείων των τραπεζών της ΕΕ αφορά 

στεγαστικά δάνεια. Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες έχουν αυξή-
σει σημαντικά την έκθεσή τους σε αυτόν τον τομέα. Αν και υπάρ-
χουν κάποιες πρώιμες ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας των 
περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων, 
τέτοιοι κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.
Υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να αντισταθμίσουν τον αρνητι-
κό αντίκτυπο στα χαρτοφυλάκια των τραπεζικών στεγαστικών δα-
νείων σε περίπτωση απότομης πτώσης των τιμών των κατοικιών.
Οι τράπεζες έχουν εφαρμόσει πιο συνετά πρότυπα χορήγησης δα-
νείων και αυστηρότερη διαχείριση κινδύνων, χάρη στις βελτιώσεις 
στο ρυθμιστικό πλαίσιο και σε πολλά μακροπροληπτικά μέτρα που 
εφαρμόζονται στις αγορές ακινήτων για κατοικίες. Οι τράπεζες 
αναφέρουν σήμερα χαμηλότερους δείκτες δανείων προς αξία σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Τέλος, ορισμένοι δανειολήπτες έχουν κλειδώσει σταθερά επιτόκια 
για μεγαλύτερες περιόδους, γεγονός που τους προστατεύει από 
την τρέχουσα αύξηση των επιτοκίων.
«Το τρέχον επίπεδο των καθοδικών κινδύνων που απορρέουν από 
την έκθεση σε ακίνητα κατοικιών αυξάνεται. Οι εποπτικές αρχές και 
οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις 
εξελίξεις στην αγορά και στα χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εντοπίζονται έγκαιρα τα δάνεια 
που είναι απίθανο να αποπληρωθούν, να αναγνωρίζονται έγκαιρα 
και να γίνεται επαρκής πρόβλεψη για ζημιές δανείων», σημειώνεται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 
του 2019 και του πρώτου τριμήνου του 2022, η αύξηση των τιμών 
κατοικιών στην Κύπρο είναι η μικρότερη στο σύνολο των χωρών 
της ΕΕ. Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών 
στην Κύπρο ως ποσοστό επί των συνολικών εισοδημάτων, είναι το 
χαμηλότερο στην ΕΕ μαζί με την Ελλάδα.
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ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ 29% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2021

Το δεκάμηνο του 2022 το καλύτερο από 
το 2008 στις πωλήσεις ακινήτων

Τα σκήπτρα 
συνεχίζει να 
κατέχει η Πάφος 

ΠΑΦΟΣ, Λάρνακα κα Λεμεσός συνεχίζουν 
να έχουν σημαντική αύξηση στις πωλή-
σεις ακινήτων, ενώ τον Οκτώβρη, η ελεύ-

θερη περιοχή Αμμοχώστου είχε οριακή αύξηση, 
και η Λευκωσία είναι η μοναδική πόλη που είχαμε 
μείωση.
Σε παγκύπρια κλίμακα τον Οκτώβρη είχαμε αύ-
ξηση 29% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2021. Πωλήθηκαν 1171 ακίνητα σε σχέση με 911 
τον Οκτώβρη του 2021. 
Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η κυπριακή κτηματα-
γορά συνεχίζει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί 
στο οικονομικό περιβάλλον, αφού λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης, που οδηγεί τους πλείστους τομείς 
της οικονομίας στο κόκκινο.
Όπως καταδεικνύεται από στοιχεία του τμήματος 
Κτηματολογίου για τα πωλητήρια έγγραφα, το δε-
κάμηνο του 2022 ήταν το καλύτερο για τον κλάδο 
από το 2008.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και 
στο StatWatch, τα πωλητήρια έγγραφα που κα-
τατέθηκαν στο κτηματολόγιο το δεκάμηνο του 
2022, ανέρχονται στα 10781 τεμάχια, από 7914 
πέρσι, σημειώνοντας αύξηση 36,2%.
Πρόκειται για το καλύτερο δεκάμηνο από το 
2008, όταν οι πωλήσεις έφθασαν τα 13.261 τε-
μάχια.
Σε σχέση με το δεκάμηνο του 2019, οι πωλήσεις 
ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 26,1%.
Τη μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 67,7% 
κατέγραψε φέτος η Πάφος, με τα πωλητήρια έγ-
γραφα ν’ ανέρχονται στα 2297, από 1370 πέρσι. 
Ακολουθεί η Λάρνακα όπου οι πωλήσεις αυξήθη-
καν κατά 54,7% φτάνοντας στα 1976, από 1277. 
Αύξηση 46,7% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακι-
νήτων στη Λεμεσό, 2,7% στην Αμμόχωστο και 
2,2% στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2021, τα πωλητή-
ρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 
10347 τεμάχια έναντι 7968 το 2020, καταγράφο-
ντας ετήσια αύξηση 29,9%.
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων 
τον Οκτώβρη και τους πρώτους δέκα μήνες του 
2022, σε κάθε επαρχία είναι η πιο κάτω: 

Λευκωσία
Όπως προαναφέραμε η Λευκωσία είναι η μονα-
δική επαρχία με μείωση 11% στις πωλήσεις ακι-
νήτων τον Οκτώβρη, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2021. 
Πωλήθηκαν 221 ακίνητα σε σχέση με 247 τον 
Οκτώβρη του 2021. τους προηγούμενους μήνες, 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στη Λευκωσία 
είχαμε οριακή αύξηση.  Για τους πρώτους δέκα 
μήνες του 2022, στη Λευκωσία, είχαμε οριακή 
αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν 2264 ακίνητα, σε σχέση με 2215 
τους πρώτους δέκα μήνες του 2021. 

Λεμεσός
Τη σταθερή αυξητική της πορεία στις πωλήσεις 
ακινήτων συνέχισε η Λεμεσός. 
Τον Οκτώβρη είχε αύξηση 28% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021. Πωλήθηκαν 388 ακί-
νητα σε σχέση με 304 τον Οκτώβρη του 2021. 
Τους πρώτους δέκα μήνες του 2022, λόγω των 

μεγάλων αυξήσεων που είχαμε τους προηγούμε-
νους μήνες στη Λεμεσό είχαμε αύξηση 47% στις 
πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν 3703 ακίνητα, σε σχέση με 2525 τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2021. 

Λάρνακα
Η Λάρνακα τον Οκτώβρη είχε τη μεγαλύτερη πο-
σοστιαία αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων. Έφτασε 
το 68% σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2021. Πω-
λήθηκαν 242 ακίνητα σε σχέση με 144 τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021. 
Σε ψηλά επίπεδα κυμαίνονται οι πωλήσεις ακινή-
των στη Λάρνακα και τους δέκα μήνες του 2022. 
Είχαμε αύξηση 55% σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2021. 
Πωλήθηκαν 1976 ακίνητα σε σχέση με 1277 τους 

δέκα μήνες του 2021.

Αμμόχωστος
Οριακή αύξηση 11% είχαμε στις πωλήσεις ακι-
νήτων τον Οκτώβρη στην ελεύθερη περιοχή Αμ-
μοχώστου, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2021. 
Πωλήθηκαν 51 ακίνητα, σε σχέση με 46 τον 
Οκτώβρη του 2021. 
Για το δεκάμηνο του 2022 είχαμε αύξηση 3% στις 
πωλήσεις ακινήτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμο-
χώστου σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα του 2021. 
Πωλήθηκαν 541 ακίνητα σε σχέση με 527 τους 
δέκα μήνες του 2022. 

Πάφος
Η Πάφος κατέχει τα σκήπτρα στις πωλήσεις ακι-
νήτων μέσα στο 2022. Τον Οκτώβρη είχε αύξηση 
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58% σε σχέση με τον Οκτώβρη του 2021. 
Πωλήθηκαν 269 ακίνητα σε σχέση με 170 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2021. 
Για τους δέκα μήνες του 2022 η αύξηση, σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, 
έφτασε το 68%. 
Πωλήθηκαν 2297 ακίνητα σε σχέση με 1370 τους 
πρώτους δέκα μήνες του 2021. 

Αλλοδαποί
Μικρή μείωση στον αριθμό των πωλήσεων ακινή-
των σε αλλοδαπούς παρατηρείται τον Οκτώβρη 
σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. 13
Από τις 506 αγορές από αλλοδαπούς οι 184 έγι-
ναν από πολίτες της ΕΕ και οι 322 από πολίτες 
εκτός ΕΕ. Γενικά οι πωλήσεις ακινήτων σε αλλο-
δαπούς παραμένουν σταθερές παρά την κρίση 
και τον πληθωρισμό.

ΘΕΜΑ
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Δ
ΥΝΑΜΙΚΑ προχωρεί το Συμβούλιο Κτημα-
τομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) 
ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα στο Συμβού-
λιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, με τις εκλο-

γές που θα πραγματοποιηθούν τους πρώτους μήνες του 
2023 (κατά πάσα πιθανότητα τον ερχόμενο Φεβρουάριο. 
Η σχετική απόφαση συζητήθηκε εκτεταμένα στις τελευταίες 
συνεδρίες του Συμβουλίου του ΣΚΕΚ όπου και αποφασίστη-
κε να στηριχθεί η υποψηφιότητα του κτηματομεσίτη και μέ-
λους του ΣΚΕΚ Ανδρέα Κλατσιά.  Με βάση το καταστατικό 
του Συνδέσμου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, το Συμβούλιο 
του αποτελείται από 
7 μέλη. Τον πρόεδρο 
και άλλα έξι μέλη. Από 
τα έξι μέλη τα τρία 
εκλέγονται από τους 
κτηματομεσίτες, σε 
παγκύπριες εκλογές 

και τα υπόλοιπα τρία είναι κυβερ-
νητικοί εκπρόσωποι από την 
κυβέρνηση. 
Ο ΣΚΚΕ προχώρησε σε 
συζήτηση στο Συμβού-
λιο του για τα ονόματα 
των τριών κτηματομεσι-
τών που θα υποστηρίζει 
στις εκλογές. 
Σε συνεννόηση με τον 
υποψήφιο για την προεδρία 
Ανδρέα Κλατσιά, θα επιλεγούν 
τα τρία ονόματα και σύντομα θα 
δοθούν στη δημοσιότητα. 
Στις τάξεις των κτηματομεσιτών υπάρχει έντονη κινητικό-
τητα ώστε στις επικείμενες εκλογές να προωθηθούν στις 
σχετικές θέσεις τα πρόσωπα εκείνα που θα προωθήσουν 
τα πολλά και χρονίζοντα προβλήματα που απασχολούν εδώ 

και χρόνια τους κτηματομεσίτες, με κυριότερο φυσικά την 
άσκηση της παράνομης κτηματομεσιτείας. 
•  Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν τους πρώτους μή-

νες του 2023
•  Θα ψηφίσουν οι κτηματομεσίτες, σε παγκύπρια κλίμακα, 

για τον πρόεδρο και τα τρία μέλη του Συμβουλίου
Με τον υποψήφιο πρόεδρο Ανδρέα Κλατσιά, θα δημοσιεύ-
σουμε συνέντευξη στην έκδοση Δεκεμβρίου της εφημερίδας 
μας.  

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ

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

Δυναμικά προχωρεί ο ΣΚΕΚ 
για αλλαγή στην ηγεσία του ΣΕΚ 

Συγκέντρωση στη Λε-
μεσό πραγματοποίησε 
το Συμβούλιο Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών. 
Η παρουσία των κτημα-
τομεσιτών από τη Λεμε-
σό, όπου έγινε η συγκέ-
ντρωση ήταν πενιχρή, 
ενώ μεγαλύτερη ήταν η 
συμμετοχή από τη Λάρ-
νακα και την ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώστου.
Αυτό σίγουρα αντικα-
τοπτρίζει την έντονη 
δυσαρέσκεια των κτη-
ματομεσιτών προς τη 
σημερινή ηγεσία του 
ΣΕΚ, την οποία και κα-
τηγορούν ότι δεν προω-
θεί τα προβλήματα του 
κλάδου, αλλά αντιθέτως 
«κυνηγά» τους νόμιμους 
κτηματομεσίτες. 
Λέτε αυτό να είναι ένα 
δείγμα που θα φανερώ-
νει τις επιλογές των κτη-
ματομεσιτών στις επικεί-
μενες εκλογές; 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙAΚΑ…

Υπόμνημα ΣΚΕΚ προς τους υποψήφιους Προέδρους 
για προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

ο κλάδος των κτηματομεσιτών 

Ο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Επιχειρηματιών 
Κτηματομεσιτών Κύπρου (ΣΚΕΚ) 
με αφορμή τις επικείμενες προε-
δρικές εκλογές, αξιώνει από τους 

υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατίας 
να εγκύψουν με προσοχή στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος των κτηματομεσι-
τών τα οποία χρονίζουν εδώ και πολλά χρόνια. 
Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν πρώτο την 
καταπολέμηση της παράνομης κτηματομεσιτείας, 
δεύτερο τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών και τη θητεία των μελών της 
ηγεσίας του και τρίτο την τροποποίηση του περί 
κτηματομεσιτών νόμου που εκκρεμεί ενώπιον της 
Βουλής. 
Ο Πρόεδρος του ΣΚΕΚ Ανδρέας Καουρής επι-
σημαίνει ότι ο ΣΚΕΚ θα ασκήσει πιέσεις προς την 
κατεύθυνση όλων των υποψηφίων και ειδικά του 
προέδρου που θα εκλεγεί τον ερχόμενο Φεβράρη 
και της κυβέρνησης του ώστε να προωθηθούν τα 
συγκεκριμένα προβλήματα. 
Ειδικά η άσκηση της παράνομης κτηματομεσιτεί-
ας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καουρής, έχει 
καταντήσει μάστιγα. Δυσφημίζει διεθνώς την Κύ-
προ και το κράτος συνεχίζει να έχει απώλειες ση-
μαντικών εσόδων, αφού οι παράνομοι που ασκούν 
το επάγγελμα του κτηματομεσίτη εκτός των άλ-
λων φοροδιαφεύγουν. 
Ο ΣΚΕΚ θα παραχωρήσει σύντομα στην ετοιμασία 
σχετικού υπομνήματος το οποίο και θα παραδΏ-
σει σε όλους τους υποψήφιους Προέδρους.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΑΤΣΙΑΣ

• Οι εκλογές 
αναμένεται να 

διεξαχθούν τους πρώτους 
μήνες του 2023

• Θα ψηφίσουν οι 
κτηματομεσίτες, σε 

παγκύπρια κλίμακα, για τον 
πρόεδρο και τα τρία μέλη 

του Συμβουλίου

ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Παράνομη κτηματομεσιτεία, 
λειτουργία του ΣΕΚ και 
οι κανονισμοί του περί 

κτηματομεσιτών νόμου, στα 
θέματα που θα τεθούν

Ο Πρόεδρος του ΣΚΕΚ Ανδρέας Καουρής
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ΣΤΙΣ 12-14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Μεγάλη έκθεση στο Ισραήλ 
για τα ακίνητα της Κύπρου 

MΕΓΑΛΗ έκθεση για τα ακίνητα της Κύ-
πρου διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ, από 
τις 12 μέχρι τις 14 του Γενάρη από τον 

μεγάλο και γνωστό οίκο διοργάνωσης εκθέσεων 
του Ισραήλ «The Emanuel Group».
Η έκθεση απευθύνεται σε Ισραηλίτες επενδυτές 
και προσφέρονται περίπτερα στις κυπριακές 
εταιρείες ακινήτων και ανάπτυξης γης. 
Η έκθεση με τίτλο «The Cyprus Real Estate 
Fair in Israel» θα γίνει στο Rayman Hall in KFAR 
HMacciabiah Hotel, Ramat Gan.
Την προώθηση της έκθεσης στην Κύπρο ανέλαβε 
η εταιρεία FMW Financial Media Way, στην οποία 
οι κυπριακές επιχειρήσεις κατασκευής ακινήτων, 
οι developers, οι κτηματομεσίτες και οι επαγγελ-
ματίες του τομέα των επενδύσεων και των υπη-
ρεσιών μπορούν να απευθύνονται για εξασφάλιση 
περιπτέρου. 
Συγκεκριμένα, ο μεγάλος και γνωστός οίκος δι-
οργάνωσης εκθέσεων του Ισραήλ «The Emanuel 
Group», διοργανώνει μια σημαντική έκθεση για 
επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον τομέα των 
ακινήτων της Κύπρου. 
Η έκθεση με τίτλο «The Cyprus Real Estate Fair 
in Israel» θα γίνει στις 12-14 Ιανουαρίου 2023 στο 
Rayman Hall in KFAR HMacciabiah Hotel, Ramat 
Gan. 
Η έκθεση την οποία αναμένεται να επισκεφθούν 
άνω των 1000 ενδιαφερομένων επενδυτών θα 
αφορά την παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων 
για τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
επενδύσουν σε ακίνητα στην Κύπρο. 
Στα πλαίσια αυτά, κυπριακές επιχειρήσεις κατα-
σκευής ακινήτων, developers, κτηματομεσίτες, 
επαγγελματίες του τομέα των επενδύσεων και 
των υπηρεσιών, μπορούν να λάβουν μέρος με πε-
ρίπτερα και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους 
προς τους Ισραηλίτες επενδυτές. 
Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των κυπρι-
ακών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σ’ αυτή τη 
μοναδική έκθεση για την Κύπρο στο Ισραήλ, είναι 
πάρα πολλά, αφού πάρα πολλοί Ισραηλίτες επι-
δεικνύουν έντονο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο 
για να επενδύσουν σε ακίνητα στην Κύπρο. 
Η έκθεση περιλαμβάνει μόνο 30 περίπτερα δια-
φόρων μεγεθών (6m, 5m, 4m, 3m και 2m), τα 
οποία είναι λειτουργικά δομημένα και τοποθετη-
μένα στο χώρο, ώστε να είναι εύκολη η περιδιά-
βαση τους. 

Οι κυπριακές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη μονα-
δική έκθεση και να βρουν επενδυτές για τα ακίνητα 
τους, θα πρέπει να επικοινωνούν με την εταιρεία 
FMW Financial Media Way που ανέλαβε την προ-
ώθηση και προβολή της εν λόγω έκθεσης στην Κύ-
προ (τηλ. 22342005). 
Τελευταία ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος η 28/12/2022.

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στην έκθεση στο Ισραήλ θα πρέπει 

να απευθύνονται στην fmw Financial Media Way, τηλ. 22 342005

Προσφέρονται 
περίπτερα σε 

κυπριακές 
εταιρείες 

1.000 
Ισραηλίτες 
επενδυτές 

αναζητούν ακίνητα 
στην Κύπρο
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Μεθόδοι Αυτοματοποίησης Εκτιμήσεων (AVM) 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας –  Σχόλια και Κίνδυνοι

O
ΛΟ και περισσότερη κουβέντα γίνεται 
το τελευταίο διάστημα από ειδικούς 
και ανειδίκευτους, για το νέο “φρούτο” 
στις εκτιμήσεις ακινήτων που φέρει 

την ονομασία AVMs (Automated Valuation Models). 
Εν συντομία, τα AVM αποτελούν εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν οικονομετρικά και μαθηματικά μο-
ντέλα, προκειμένου να παρέχουν αυτόματα μια 
τρέχουσα εκτίμηση της αγοραίας αξίας ενός ακι-
νήτου. Αυτό ενδέχεται να γίνει είτε σε επίπεδο με-
μονωμένης ιδιοκτησίας, είτε σε επίπεδο χαρτοφυ-
λακίου ακινήτων.
Επειδή ωστόσο, η επιφανειακή προσέγγιση των 
πραγμάτων είναι «εθνικό σπορ» εδώ στην μακαρία 
νήσο Κύπρο, εμείς ως επαγγελματίες του Κλάδου, 
οφείλουμε να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά των 
AVMs και να αντιληφθούμε ποιες θα είναι οι συνέ-
πειες τόσο στην κτηματαγορά, αλλά και στην οικο-
νομία του τόπου γενικότερα μίας πιθανής λανθα-
σμένης ανάγνωσης από τα AVMs των δεδομένων 
ή/και των παραμέτρων της αγοράς, τα οποία αλ-
λάζουν συνεχώς ιδιαίτερα στις εποχές που ζούμε 
και το “valuation uncertainty” όπως το χαρακτηρίζει 
το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Ανάλυση Αγοράς
Κατ’ αρχάς, τα AVMs λειτουργούν χωρίς τη διεξα-
γωγή επιτόπιας έρευνας, κάτι το οποίο θεωρείται 
υψίστης σημασίας στο επάγγελμα του εκτιμητή 
ακινήτων, ακόμη και για το πιο “απλό” ακίνητο, ήτοι 
χωράφι ή οικόπεδο, μέχρι και μία σύνθετη ανάπτυ-
ξη ή ένα εμπορικό κτίριο, ή ένα εμπορικό κέντρο. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία σε ένα π.χ. 
απλό οικιστικό ακίνητο, εκτός από το πλέον σημα-
ντικό την τοποθεσία, είναι οι υπηρεσίες, η προσπέ-
λαση, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η μορφο-
λογία του εδάφους κ.α., ενώ στα κτίρια ο έλεγχος 
της νομιμότητας, της χρήσης, κατοχής, των υλικών 
κατασκευής, το επίπεδο συντήρησης, κλπ.
Όσον αφορά την ανάλυση αγοράς, είναι ένα από 
τα πιο σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση γενικά 
και την αξιολόγηση μιας επένδυσης, καθώς δια-
μορφώνει τη βάση για μια επενδυτική απόφαση. 
Η εκτεταμένη έρευνα, η εξέταση της αγοράς, των 
παραγόντων ζήτησης και προσφοράς και ανάλυ-
σης των διαθέσιμων δεδομένων είναι μερικοί από 
τους παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων ή την αξιολόγηση μιας 
επένδυσης σε ακίνητα. 
Ο εκτιμητής - το άτομο, όχι το μηχάνημα - θα εξε-
τάσει περαιτέρω την τοποθεσία και τη γύρω περι-
οχή, την τρέχουσα και προβλεπόμενη μελλοντική 
ζήτηση, τις τεχνικές προδιαγραφές επένδυσης/
ακινήτου, άλλες οικοδομικές άδειες και τις χρήσεις 
τους που έχουν εγκριθεί στην περιοχή, την άμεση 
και ευρύτερη περιοχή και τις διαθέσιμες ανέσεις/
υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, υπεραγορές, νοσοκο-
μεία, άλλοι τύποι/χρήσεις ανάπτυξης στην περιοχή 
κ.λπ.), ή ακόμα και οικονομικοί παράγοντες όπως 
οι επιχειρηματικές συνθήκες και οι προβλεπόμενες 
ευκαιρίες εργασίας.
Η σημασία της ανάλυσης αγοράς είναι ότι παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την αγορά και όλα τα στά-
δια του κύκλου της ανάπτυξης (απόκτηση, ανάπτυ-
ξη και διάθεση ακινήτου), ελαχιστοποιώντας τους 
κινδύνους του επενδυτή/ ιδιοκτήτη/ ενυπόθηκου 
δανειστή. Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στον 
αναλυτή (και πάλι, το άτομο, όχι το μηχάνημα) θα 
πρέπει να αναλύονται και να επαληθεύονται με 

περαιτέρω έρευνα και πληροφορίες ως προς το 
από που έχουν παρασχεθεί αυτά τα δεδομένα (π.χ. 
πηγές), καθώς και πόσο σχετίζονται με την αγορά 
και πως αυτά τα δεδομένα έχουν επηρεάσει την 
αγορά (π.χ. δεν αναμένουμε ότι ένα Σχολείο θα 
«φυτρώσει» ξαφνικά σαν δέντρο σε 
αυτήν την περιοχή, αλλά πότε θα υλο-
ποιηθεί το έργο). Τα δεδομένα αποτε-
λούν σημαντικό μέρος της ανάλυσης, 
αν και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την αγορά πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για την ανάλυση (π.χ. 
απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να 
είναι παγκόσμια γεγονότα και πιθανόν 
να επηρεάζουν την τοπική αγορά, π.χ. 
Πανδημία).
Η οικονομικά δυνατότερη και βέλτι-
στη χρήση του ακινήτου πρέπει να 
καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τα 
νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου 
που μπορεί να αποφέρουν την υψηλότερη αξία 
(και πάλι, εικάζω ότι μια «μηχανή» μάλλον δεν θα 
το κάνει αυτό). 
Μια μελέτη σκοπιμότητας όλων των επιτρεπόμε-
νων χρήσεων του ακινήτου θα καθορίσει την πιο 
οικονομικά δυνατή – εφικτή χρήση που παράγει 
την υψηλότερη οικονομική απόδοση του ακινήτου. 
Αυτό διεκπεραιώνεται μέσω της αξιολόγησης των 
προνοιών της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, λαμβά-
νοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες και συγκεκριμέ-
νων πολεοδομικών κανονισμών.

Η Ευρωπαϊκή Σύσταση και το ρίσκο 
της υπεραπλούστευσης
Εν έτη 2017, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 
μία καθοδηγητική αναφορά προς τις τράπεζες για 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) ανέφερε τα 
εξής: “Valuations derived from indexation or
any other automated processes are defined 
as indexed valuations and do not constitute a 
revaluation or an individual property valuation” Και 
συνέχισε… “ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για εκσυγχρονισμό της αρχικής εκτίμησης για 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας μέχρι €300.000 
τα οποία είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη ιδιοκτη-
σία και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εξα-
σφαλίσεις υπόκεινται σε επιμέτρηση με τέτοιες 
μεθόδους»
Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω, ας δούμε λίγο πιο 
προσεκτικά το «κατώφλι» των €300.000. Διερω-
τάται κάποιος … Πόσα ακίνητα και τι είδους μέχρι 
€300.000 υπάρχουν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, κ.λ.π. σε 
σύγκριση με την Κύπρο? Πως μπορεί να αποκτήσει 
κάποιος με ένα τέτοιο ποσό ένα διαμέρισμα στο 
Μόναχο, το Παρίσι, το Άμστερνταμ ...? Μήπως 
άραγε το όριο των €300.000 ορίστηκε ως «δίκτυ» 
ασφαλείας (μήπως πάει κάτι λάθος με τα AVMs), 
επειδή πολύ απλά σε αυτές τις χώρες αποτελεί 
ένα πολύ μικρό ποσοστό της οικιστικής αγοράς 
σε αντίθεση με την Κύπρο που εντός αυτού του 
ποσού εμπίπτει η τεράστια πλειοψηφία των οικιστι-
κών ακινήτων. Μήπως λοιπόν στην προσπάθεια να 
υπεραπλουστεύσουμε τη χρήση και αναγκαιότητα 
των AVMs προβούμε σε λάθη που ενδεχομένως να 
επηρεάσουν την κτηματαγορά ανεπανόρθωτα? Η 
μήπως το πάθημα, ή αν προτιμάτε το «πείραμα» 
(ίδε κούρεμα - bail-in) που έγινε στην Κύπρο το 
2013 δεν ήταν αρκετό για να μας πείσει ότι δεν 
υπάρχουν άλλα περιθώρια λάθους και υπεραπλού-

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ AVM (AUTOMATED VALUATION MODELS)

Του  Κυριάκου 
Ταλαττίνη
Πρόεδρος
Συνδέσμου Επιστημόνων 
Εκτιμητών Ακινήτων 
Κύπρου

στευσης των δεδομένων και των καταστάσεων 
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
To παράδειγμα της Zillow
H Zillow, είναι μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογι-
κής αγοράς ακινήτων που ιδρύθηκε το 2006 από 

τους Rich Barton και Lloyd Frink, πρώην 
στελέχη της Microsoft. Η εν λόγω εται-
ρεία – η οποία βασίστηκε αποκλειστικά 
στα AVMs για προβλέψεις – έχασε το 
2021 αρκετά εκατομμύρια δολάρια (στο 
διαδίκτυο γίνονται αναφορές για ζημιές 
που αγγίζουν τα $880.000.000), αφού 
ο αλγόριθμος της τεχνολογικής τους 
πλατφόρμας απέτυχε να προβλέψει με 
ακρίβεια τις αλλαγές στις τιμές των κα-
τοικιών. Και διερωτάται κάποιος… ποιο 
θα ήταν το αντίκτυπο στα δεδομένα της 
Κύπρου μιας παρόμοιας φύσης λανθα-
σμένης ανάγνωσης από τα AVMs?
Συνεπώς, θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

άμεση αλλαγή σε Μεθόδους Αυτοματοποίησης 
εμπεριέχει μεγάλο βαθμό ρίσκου, ειδικά για τα 
Τραπεζικά Ιδρύματα και τις εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων, και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύ-
νου ότι η Κύπρος είναι πολύ ιδιαίτερη αγορά – δεν 

υπάρχουν αναπτύξεις των 300 - 400 πανομοιότυ-
πων μονάδων, όπως π.χ. σε άλλες χώρες, οι επι-
χειρηματίες
ανάπτυξης γης ανεγείρουν από 2 μέχρι 20 μονά-
δες, με το κάθε έργο να διαφέρει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές, ποιό-
τητα κατασκευής, κλπ., ενώ παράλληλα την Κύ-
προ συνεχίζεται η ανέγερση κατοικιών με ιδιωτική 
πρωτοβουλία, κάτι που περιπλέκει ακόμη περισ-
σότερο την κατάσταση.
Οι αλγόριθμοί σαν βοηθητικό εργαλείο είναι χρήσι-
μοι όταν χρησιμοποιούνται σωστά και ενδεχομένως 
τα AVMs να αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο, το 
οποίο στα χέρια ενός προσοντούχου εκτιμητή να 
προσδίδει βοήθεια και προστιθέμενη αξία. Στην 
περίπτωση ωστόσο, που τα AVMs εφαρμοστούν 
ευρέως στην κυπριακή κτηματαγορά (προσπαθώ-
ντας να αντικαταστήσουν τον παραδοσιακό και 
ενδεδειγμένο τρόπο εκτίμησης), σε συνδυασμό με 
την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις ακινήτων, 
τότε πολύ απλά μπορεί θα οδηγηθούμε με μαθη-
ματική ακρίβεια σε αχαρτογράφητα νερά, με ότι 
αυτό συνεπάγεται και ανυπολόγιστες συνέπειες 
στην Κτηματαγορά και Οικονομία.

ΑΡΘΡΟ
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Προσιτή στέγη για όλους τους νέους 
ΣΚΟΠΟΣ του υποψήφιου Προέδρου της Δη-

μοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου είναι να ενι-
σχυθούν και να διευρυνθούν όλα τα σχετι-
κά προγράμματα και επιδοτήσεις που 

διευκολύνουν τη δυνατότητα στέγης. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε συνέ-
ντευξη του, επιμένει στην ανάγκη ριζικής 
μεταρρύθμισης της πολιτικής για τη 
στέγη με την ενοποίηση όλων των σχε-
τικών κρατικών δομών και υπηρεσιών 
κάτω από ένα φορέα, που θα αποτελεί 
μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού 
Ανάπτυξης Γης. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αβέρωφ τονίζει ότι 
έχει επεξεργαστεί με τους συνεργάτες του, ει-
δικό κεφάλαιο στο πρόγραμμά του για την προσιτή 
κατοικία και προσιτό ενοίκιο, ώστε να δοθεί στους νέ-
ους και τις νέες ελπίδα και προοπτική να ανοίξουν το 
δικό τους σπίτι. Ο κάθε νέος, υπογραμμίζει ο κ. Αβέ-
ρωφ, πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσιτής στέγης 
και μέχρι να το αποκτήσει πρέπει να του διασφαλιστεί 
το δικαίωμα του προσιτού ενοικίου. 
Αναλυτικά η συνέντευξη με τον υποψήφιο πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Αβέρωφ Νεοφύτου είναι η παρα-
κάτω: 
Σε μια περίοδο που η εξεύρεση στέγης, ειδικά για 
τα νεαρά ζευγάρια, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, 
ποια η στεγαστική πολιτική που θα εφαρμόσετε, 
αν εκλεγείτε στην προεδρία της Δημοκρατίας; 
Έχετε δίκιο. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τους νέους αν-
θρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους ζωή, 
το δικό τους νοικοκυριό. Έχουν γίνει πολλά από την 
κυβέρνηση αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ. Οι συν-
θήκες είναι δύσκολες, υπάρχει κρίση, ακρίβεια, άνοδος 
των επιτοκίων αλλά χρέος του πολιτικού είναι να βρί-
σκει λύσεις. Έχουμε επεξεργαστεί ειδικό κεφάλαιο στο 
πρόγραμμά μας για την προσιτή κατοικία και προσιτό 
ενοίκιο, για να δώσουμε στους νέους και τις νέες μας 
ελπίδα και προοπτική να ανοίξουν το δικό τους σπίτι.
Σκοπός μας είναι να ενισχυθούν και να διευρυνθούν 
όλα τα σχετικά προγράμματα και επιδοτήσεις που δι-
ευκολύνουν τη δυνατότητα της στέγασης. Επιμένου-
με στην ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης της πολιτικής 
για τη στέγαση, με την ενοποίηση όλων των σχετικών 
κρατικών δομών και υπηρεσιών κάτω από ένα φορέα, 
που θα αποτελεί μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανι-
σμού Ανάπτυξης Γης. 
Η παραγωγή κοινωνικής στέγης και στέγης με προσιτό 
ενοίκιο θα επιταχυνθεί και θα γίνει πιο αποτελεσματική 
με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία 
σύγχρονων μεικτών περιοχών κοινωνικής και κανονι-
κής στέγης που θα ανταποκρίνονται σε όλες τις ση-
μερινές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές 
απαιτήσεις.
Έτσι, με την παραχώρηση κρατικής γης ή και επι-
πρόσθετου συντελεστή δόμησης θα μπορούμε να 
προσφέρουμε με ταχύτητα και χωρίς πρόσθετη οι-
κονομική επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά ιδιό-
κτητη στέγη σε εκτοπισμένους που δεν έχουν τίτλο 
ιδιοκτησίας, κοινωνικά ασθενέστερους και δικαιούχα 
νεαρά ζευγάρια. Επιπλέον αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
πολιτικής θα είναι, μέσα από την αύξηση της προ-
σφοράς, η συγκράτηση των τιμών ακινήτων και των 
ενοικίων. Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει προχωρήσει 
σε μια γενναία ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής σε 
εκτοπισθέντες ή μη, πολλαπλασιάζοντας την κρατική 
συνεισφορά και διευρύνοντας κατά πολύ το φάσμα 
των δικαιούχων για να καλύπτουν όχι μόνο τα χαμηλά 
αλλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.  Έχουν 
εισαχθεί πολύ επιτυχημένα σχέδια όπως το Στεγα-
στικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και 
Μειονεκτικών Περιοχών και το Σχέδιο Αναζωογόνησης 
Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου, τα οποία επιθυ-
μούμε να ενδυναμώσουμε, συνδράμοντας παράλληλα 
στην καταπολέμηση της αστυφιλίας και την αναζωο-
γόνηση της υπαίθρου. Σχέδια τα οποία, με μειωμένη 
βέβαια χορηγία, θα πρέπει να επεκταθούν και στις 

αστικές περιοχές.
Έχει ήδη προβλεφθεί η παραχώρηση του 15% των 
κρατικών εσόδων από τη χρήση του καζίνο να πα-
ραχωρείται απευθείας σε στεγαστικά προγράμματα. 
Στόχος μας να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση της 
παραχώρησης επιπλέον ορόφων ή συντελεστή για 
αναπτύξεις, για να συνδράμει πολιτική προσιτής κατοι-
κίας και ενοικίου. 

Ποια μέτρα εισηγείστε για αντιμετώπιση της τε-
ράστιας αύξησης των ενοικίων; 
Είναι στα σχέδιά μας να έχει ο κάθε νέος τη δυνατό-
τητα της προσιτής στέγης. Μέχρι να την αποκτήσει 
όμως πρέπει να του διασφαλίσουμε το δικαίωμα του 
προσιτού ενοικίου.
Η παραγωγή κοινωνικής στέγης και στέγης με προσιτό 
ενοίκιο θα επιταχυνθεί και θα γίνει πιο αποτελεσματική 
με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία 
σύγχρονων μεικτών περιοχών κοινωνικής και κανονι-
κής στέγης που θα ανταποκρίνονται σε όλες τις ση-
μερινές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές 
απαιτήσεις.
Με πολεοδομικά κίνητρα στους επαγγελματίες, με 
ταυτόχρονη υποχρέωση προσιτές τιμές στα δικαιούχα 
νεαρά ζευγάρια. Πιο συγκεκριμένα, σε κρατικά τεμά-
χια γης (χαλίτικα) στα οποία με τη μέθοδο συνεργασί-
ας ιδιωτικού και κρατικού τομέα, PPP (Public Private 
Partnership), να γίνουν διαγωνισμοί για ανέγερση φοι-
τητικών εστιών ή / και οικολογικών κατοικιών για κοι-
νωνική στέγαση. Τα έργα θα είναι υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν με 
καλές αποδόσεις από ταμεία προνοίας και συνταξιο-
δοτικά ταμεία στο πλαίσιο συμφωνιών με το κράτος για 
μακροχρόνια διαχείριση και οι μονάδες αυτές καθαυτές 
θα προσφέρονται με πολύ ανταγωνιστικά ενοίκια σε 
δικαιούχους.
 Επιπρόσθετα, με την παραχώρηση κρατικής γης ή και 
επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης θα μπορούμε να 
προσφέρουμε με ταχύτητα και χωρίς πρόσθετη οικο-
νομική επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά ιδιόκτητη 
στέγη σε εκτοπισμένους που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησί-
ας ή ζουν σε κακής ποιότητας πολυκατοικίες.
 Στον ίδιο άξονα κάθε μεγάλη ανάπτυξη εντός των αστι-

κών ορίων (που θα οριστεί με πολεοδομικούς όρους) 
να συνοδεύεται με την απαίτηση για συνεισφορά σε 
ταμείο ανέγερσης φοιτητικών εστιών ή/και κοινωνικής 
στέγης που θα ιδρυθεί ή με άλλες αντιπαροχές προς 
αυτή την κατεύθυνση. Εναλλακτικά και στην ίδια λογική 
κινήτρων προς εργολάβους μεγάλων αναπτύξεων, το 
κράτος μπορεί να παραχωρεί επιπρόσθετο συντελεστή 
δόμησης σε μεγάλες οικιστικές μονάδες, με την προϋ-
πόθεση ο επιχειρηματίας να πρέπει να επιστρέψει πίσω 
στο κράτος ένα ποσοστό με σκοπό να χρησιμοποιηθεί 
για προσιτή στέγη. Όχι κατά ανάγκη στην ίδια ανάπτυξη 
αλλά θα μπορούσε να χτιστεί σε άλλη περιοχή.
Με αυτά και άλλα μέτρα στην ίδια φιλοσοφία, όπως 
είναι η επιχορήγηση σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ 
για οικίες με πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία, μπορούμε 
να δώσουμε τόνωση στην προσφορά στέγης.  

Βρίσκεται στην επικαιρότητα το τεράστιο σκάν-
δαλο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Ποιες 
οι θέσεις σας γι’ αυτό το σοβαρό θέμα; 
Η κακοδιαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών 
πρέπει να τερματιστεί και θα τερματιστεί. Τα όσα είδαν 
το φως της δημοσιότητας δεν τιμούν κανέναν και ήδη 
έχουν κινηθεί αρμοδίως από το Υπουργείο Εσωτερικών 
οι διαδικασίες για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Το ζήτη-
μα ωστόσο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες έχει 
πολλαπλές πτυχές. 
Γι’ αυτό και προχωρούμε με νέο νομοσχέδιο στο οποίο 
οι τουρκοκυπριακές περιουσίες διαχωρίζονται σε οικι-
στικά, εμπορικά και γεωργικά τεμάχια και την προτε-
ραιότητα στη διαχείρισή τους θα έχουν οι πρόσφυγες. 
Την ίδια ώρα όμως και ενώ ύψιστη προτεραιότητά μας 
παραμένει η επίλυση του κυπριακού, όσο το εθνικό 
μας θέμα παραμένει άλυτο είναι γεγονός ότι  πρέπει να 
πράξουμε περισσότερα για να αποκαταστήσουμε την 
αξιοπρέπεια του προσφυγικού κόσμου.  Ξεκινήσαμε 
την προσπάθεια με την αναγνώριση των εκ μητρογο-
νίας προσφύγων και την εισαγωγή του τέλους 0.4% 
στις πωλήσεις ακινήτων για σκοπούς στήριξης του 
προσφυγικού κόσμου, και έχω καταθέσει ουσιαστικές 
προτάσεις με τις οποίες θα κινηθούμε προς τέσσερις 
κατευθύνσεις:
1. Την ενίσχυση των υφιστάμενων σχεδίων στήριξης 

προς τους πρόσφυγες και την ενδυνάμωση του 
Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών.

2. Τη ριζική μεταρρύθμιση του τρόπου διαχείρισης των 
Τ/κ περιουσιών με νέα νομοθεσία που θα επιβάλλει 
τη διαφάνεια, τα αξιοκρατικά κριτήρια και τη μείωση 
των ελλειμάτων.

3. Την υιοθέτηση νέων πολιτικών για στέγαση ειδικών 
κατηγοριών εκτοπισμένων, ιδιαίτερα όσων δεν 
έχουν τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και σε όσους μένουν 
σε συνοικισμούς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα ή σε οικίες που είναι σε κακή κατάσταση.

4. Και στην προσεκτική και σταδιακή εισαγωγή του 
προγράμματος που λαμβάνει υπόψη την «απώλεια 
χρήσης» περιουσίας που βρίσκεται στα κατεχόμενα, 
έστω και αν στην αρχή τα έσοδα από το πρόγραμ-
μα θα έχουν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.

Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση των ξένων 
επενδύσεων μετά την κατάργηση του Επενδυτι-
κού Προγράμματος; 
Δημοκρατικός Συναγερμός και κυβέρνηση μέσα από 
στρατηγικές και πολιτικές αποφάσεις έχουν δημιουρ-
γήσει ήδη το υπόβαθρο για την έλευση στην Κύπρο 
μεγάλων επενδύσεων και βλέπουμε ήδη τα αποτελέ-
σματα. Στον διεθνή δείκτη προσέλκυσης ξένων επεν-
δύσεων (FDI GREENFIELD) η Κύπρος κατέγραψε κατά 
το 2021 τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως, ανεβαί-
νοντας στην 18η θέση. Το δε 1ο εξάμηνο του 2022 
κατατάχτηκε στις Top 10 χώρες παγκοσμίως. Διεθνείς 
επιχειρήσεις, πέραν των 200 τα τελευταία χρόνια, 
επέλεξαν τη χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια για 
να δημιουργήσουν βάση στην Κύπρο, μεταφέροντας 
εξειδικευμένο προσωπικό από το εξωτερικό και προ-
χωρώντας σε μεγάλο αριθμό προσλήψεων Κύπριων, 
εφόσον δημιουργήθηκαν πέραν των 15.000 νέων 
εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.  Η Στρατηγική Προ-
σέλκυσης Επενδύσεων που έχει θέσει σε κίνηση ήδη η 
κυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση 
και επέκταση των δραστηριοτήτων διεθνών εταιρει-
ών στην Κύπρο, με τον στόχο να είναι μέσα από το 
Ταμείο Ανάκαμψης που μας δίνει τη μεγάλη ευκαιρία, 
να καταστεί η Κύπρος ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και 
Εμπορικό Κέντρο. 
Το όραμά μου για την Κύπρο του Αύριο είναι ξεκάθαρο.  
Να είναι ένα πράσινο νησί, ένα ψηφιακό νησί, που θα 
κάνει άλματα. Μπορούμε να το πετύχουμε. Οι βάσεις 
έχουν ήδη μπει. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε σε συ-
γκεκριμένες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσουμε ορισμέ-
νους πολύ σημαντικούς παράγοντες, όπως. 
1. Ασφάλεια στη χώρα. Αυτός ο παράγοντας είναι ο 

σημαντικότερος τόσο για την κάθοδο στην Κύπρο 
διεθνών επενδυτών και εταιρειών όσο και εργαζό-
μενων. Είναι ευθύνη μας να τσιμεντώσουμε το ότι 
η χώρα μας θα είναι και θα παραμείνει ασφαλής 
προορισμός, με δυνατή οικονομία. Με ενδεχόμενη 
αστάθεια, πολιτικήή οικονομική, αυτός ο στόχος 
δύσκολα θα πραγματωθεί όση κι αν είναι η δουλειά 
που θα κάνουμε ενισχύοντας το ήδη υφιστάμε-
νο θεσμικό πλαίσιο. Γνωρίζουμε ήδη τι προκαλεί η 
αστάθεια στο τρίγωνο Λευκορωσίας, Ουκρανίας, 
Ρωσίας.

2. Αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές. Η ψηφιακή Κύ-
προς πρέπει να χτίσει σε όσα έχουν γίνει ως τώρα. 
Και έχουμε επιτύχει συνδεσιμότητα της χώρας προς 
τα έξω με τις υποθαλάσσιες συνδέσεις, αλλά και 
εσωτερικά με τις οπτικές ίνες και το δίκτυο 5G που 
αναπτύσσοντα. Στον ίδιο άξονα εμπίπτει και η δημι-
ουργία data centers. Τόσο ο ιδιωτικός τομέας, όσο 
και η Cyta με την εξαγγελία του δικού της τεράστιου 
έργου, προχωρούν δυναμικά προς την κατεύθυνση 
αυτή.

3. Πλήρως δομημένο σύστημα υποστήριξης. Να μπο-
ρεί να προσφέρει η χώρα υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου, σε όλες τις πτυχές. Από τα σχολεία μέχρι 
την υγεία και την προσφορά στέγης μέχρι τη φυσική 
και τεχνολογική συνδεσιμότητα με άλλες χώρες με 
υποδομές σε όλα τα επίπεδα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΗΣ

Ενοποίηση 
όλων των 

σχετικών κρατικών 
δομών και υπηρεσιών 

κάτω από έναν 
φορέα 
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Κοινωνική στέγαση και τόνωση της 
αγοράς προσιτών οικιστικών μονάδων 
ΣΕ ΔΥΟ άξονες κινούνται οι προτάσεις 

του υποψηφίου προέδρου της Δημο-
κρατίας Ανδρέα Μαυρογιάννη για επίλυ-
ση του στεγαστικού προβλήματος.

Όπως τους αναλύει ο ίδιος στη συνέντευξη του 
στην εφημερίδα μας ο πρώτος άξονας αφορά την 
τόνωση της αγοράς προσιτών οικιστικών μονάδων 
και ο δεύτερος θα αφορά την κοινωνική στέγαση.
Ταυτόχρονα, τονίζει ο κ. Μαυρογιάννης θα γίνει 
αξιοποίηση της κρατικής γης, σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να 
κατασκευαστούν οικιστικές μονάδες που θα πα-
ρέχονται για κοινωνική στέγαση έναντι ενοικίου, με 
κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. 
Για επίλυση του τεράστιου προβλήματος της με-
γάλης αύξησης στις τιμές των ενοικίων, ο κ. Μαυ-
ρογιάννης τονίζει μεταξύ άλλων, ότι έχει σχεδιάσει 
με τους συνεργάτες του κίνητρα φορολογικών 
ελαφρύνσεων για όσα ακίνητα θα δοθούν προς 
ενοικίαση στην ελεύθερη αγορά. 

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρόε-
δρο Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι η παρακάτω: 
Σε μια περίοδο που η εξεύρεση στέγης, ειδι-
κά για τα νεαρά ζευγάρια, είναι πολύ δύσκολη 
υπόθεση, ποια η στεγαστική πολιτική που θα 
εφαρμόσετε, αν εκλεγείτε στην προεδρία της 
Δημοκρατίας; 
Το στεγαστικό πρόβλημα έχει ενταθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, μέσα από τις στρεβλώσεις που προ-
κάλεσαν οι πολιτικές που ακολούθησε η απερ-
χόμενη κυβέρνηση. Το ζήτημα, έχει γίνει πλέον 
κοινωνικό. Η άνοδος των τιμών αγοράς οικιστικών 
μονάδων αλλά και των ενοικίων, είναι δυσανάλο-
γο με το σημερινό επίπεδο των μισθών. Για τους 
νέους μας, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο. 
Στο δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης, έχουμε 
σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Στεγαστικής 
πολιτικής που να απαντά στα σημερινά προβλή-
ματα. Οι προτάσεις μας κινούνται σε δύο άξονες. 
Ο πρώτος, αφορά την τόνωση της αγοράς προσι-
τών οικιστικών μονάδων. Θα δοθούν κίνητρα πο-
λεοδομικά, φορολογικά και άλλα, ώστε να αυξηθεί 
η προσφορά οικιστικών μονάδων στην αγορά. 
Αυτό θα βοηθήσει στην κάλυψη της ζήτησης, που 
σήμερα υπερβαίνει την προσφορά με αποτέλεσμα 
να πιέζει τις τιμές και τα ενοίκια προς τα πάνω. Ο 
δεύτερος άξονας, θα αφορά την κοινωνική στέγα-
ση. Επαναξιολόγηση όλων των στεγαστικών προ-
γραμμάτων και συγκέντρωσή τους κάτω υπό ένα 
Ενιαίο Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής. Ταυτόχρο-
να, θα γίνει αξιοποίηση της κρατικής γης, σε συ-
νεργασία με τις Τοπικές Αρχές και τον ιδιωτικό το-
μέα, ώστε να κατασκευαστούν οικιστικές μονάδες 
που θα παρέχονται για κοινωνική στέγαση έναντι 
ενοικίου, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. 
Ο στόχος είναι να καλύψει το πρόγραμμα όλη την 
επικράτεια και όλη την ύπαιθρο, που θα περιλαμ-
βάνει επίσης αναπαλαιώσεις και επιδιορθώσεις κα-
τοικιών που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται. Αυτά 
είναι προγράμματα που ακολουθούνται σε πολλές 
χώρες του κόσμου και θα υιοθετήσουμε τις βέλ-
τιστες πρακτικές. Ο Δήμος Βιέννης για παράδειγ-
μα, διαθέτει πάνω από 220.000 διαμερίσματα για 
προγράμματα κοινωνικής στέγασης.

Ποια μέτρα εισηγείστε για αντιμετώπιση της 
τεράστιας αύξησης των ενοικίων; 
Η πολιτική κινήτρων για διαμερίσματα πολυτε-
λείας ή μεγάλες αναπτύξεις, που είχαν δοθεί την 

Αξιοποίηση της 
κρατικής γης, σε 
συνεργασία με τις 
τοπικές αρχές και 
τον ιδιωτικό τομέα

περίοδο των πολιτογραφήσεων, δεν άφησαν 
περιθώρια για κατασκευή προσιτών οικιστικών 
μονάδων που να προορίζονταν για κάλυψη των 
πραγματικών αναγκών, όπως πχ για τη στέγαση 
φοιτητών, νέων ζευγαριών και νέων εργαζομένων. 
Ως άμεση απάντηση στις στρεβλώσεις, έχουμε 
σχεδιάσει κίνητρα φορολογικών ελαφρύνσεων για 
όσα ακίνητα θα δοθούν προς ενοικίαση 
στην ελεύθερη αγορά. Την ίδια ώρα, 
ειδικά κίνητρα θα δοθούν σε όσα 
ακίνητα παραχωρηθούν ένα-
ντι μακροχρόνιας μίσθωσης 
προς τον Ενιαίο Φορέα, τα 
οποία και θα υπενοικιαστούν 
σε πολίτες και φοιτητές με 
ειδικά κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ακολουθώντας τις συστάσεις 
διεθνών οργανισμών και τοπικών 
φορέων, σχεδιάζουμε την επιβολή 
τέλους αδρανούς περιουσίας μεγάλης αξί-
ας σε αστικά κέντρα, έτσι ώστε να λειτουργήσει 
ως αντικίνητρο για τη συσσώρευση περιουσιών 
που μένουν ανεκμετάλλευτες, ενώ θα μπορούσαν 
κάλλιστα να εξυπηρετήσουν μέρος της ζήτησης 
για αγορά ή ενοικίαση. Τέλος, εγκαταλελειμμένα 
και επικίνδυνα ακίνητα αντί να μένουν αδρανή, 
θα έχουν την εναλλακτική επιλογή μακροχρόνι-
ας μίσθωσης από τον Ενιαίο Φορέα, ώστε με τη 
συνεργασία ιδιωτικού τομέα να μετατρέπονται σε 
οικιστικές μονάδες ή/και εστίες.

Βρίσκεται στην επικαιρότητα το τεράστιο 
σκάνδαλο με τις τουρκοκυπριακές περιουσί-
ες. Ποιες οι θέσεις σας γι’ αυτό το σοβαρό 
θέμα; 

Είναι αλήθεια ότι πολλές Τουρκοκυπριακές περι-
ουσίες, έτυχαν εκμετάλλευσης με τρόπο που δεν 
συνάδει με τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί από το 
κράτος. Για εμάς, πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην 
προκλητική εκμετάλλευση αυτών των περιουσι-
ών και έχουμε την απαραίτητη βούληση για να το 
πράξουμε. Είναι για αυτό που προτείνουμε τον εκ-

συγχρονισμό της διαδικασίας παραχώρησης 
των τουρκοκυπριακών κατοικιών, μέσα 

από τη δημιουργία ενός νέου πλαισί-
ου κανονισμών για τη διαχείριση των 
περιουσιών, το οποίο να προνοεί 
διαδικασία μοριοδότησης βάσει 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων 
αλλά και βάσει της ιδιοκτησίας πε-
ριουσιών στις κατεχόμενες περιο-

χές. Στόχος μας είναι η συντήρηση 
των τουρκοκυπριακών ακινήτων, με 

σεβασμό στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
τους, μέσα από την παραχώρησή τους για 

σκοπούς στέγασης εκτοπισμένων και οικογενει-
ών με χαμηλά εισοδήματα.

Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση των ξέ-
νων επενδύσεων μετά την κατάργηση του 
Επενδυτικού Προγράμματος;
Είναι πλέον καλά γνωστό σε όλους, ότι το επεν-
δυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, εξέθεσε 
ανεπανόρθωτα τη χώρα μας. Διόγκωσε τη δια-
φθορά και όπως αναφέραμε πιο πάνω, προκάλε-
σε στρεβλώσεις, ενώ τα όποια οφέλη που είχαν 
προκύψει, δεν είχαν την ανάλογη διάρκεια, καθώς 
ήταν πρόσκαιρα. Για εμάς, προτεραιότητα είναι η 
προσέλκυση ποιοτικών και βιώσιμων επενδύσεων, 
που θα έχουν μακροχρόνια οφέλη για την οικονο-
μία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, 

αναβαθμίζοντας ποιοτικά και μισθολογικά τις υφι-
στάμενες. 

Ο δικός μας σχεδιασμός για προσέλκυση παρα-
γωγικών επενδύσεων, περιλαμβάνει ένα ολοκλη-
ρωμένο πλέγμα φοροελαφρύνσεων γύρω από 
το Headquartering, με το οποίο οι εταιρείες που 
εγκαθίστανται στη χώρα, θα μπορούν να αξιοποι-
ούν επαρκώς το άρτια καταρτισμένο εργατικό 
δυναμικό, τις υποδομές, αλλά και τις χρηματοοι-
κονομικές και νομικές υπηρεσίες που παρέχονται 
στην Κύπρο. Ειδική στόχευση γίνεται σε επενδύ-
σεις που θα έχουν ενεργή παρουσία στη χώρα 
μας, σε διάφορους τομείς, όπως ο τουρισμός, 
η εκπαίδευση και η υγεία με παροχή εξειδικευ-
μένων υπηρεσιών. Πέραν όμως του τομέα των 
υπηρεσιών, η δική μας πρόταση διακυβέρνησης, 
περιλαμβάνει σχεδιασμό για απελευθέρωση των 
δυναμικών που μπορούν να αναπτύξουν όλοι οι 
τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας όπου είναι 
εφικτό, συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τόσο ο πρω-
τογενής τομέας, όσο και η μεταποίηση, μπορούν 
μέσα από σύγχρονες πρακτικές, αλλά και με την 
έρευνα και την καινοτομία, να αξιοποιήσουν την 
μοναδικότητα της κυπριακής παράδοσης, ώστε 
με επαγγελματισμό και εξωστρέφεια, να φτάσουν 
σε αγορές του εξωτερικού με υψηλή ζήτηση. Το-
νίζω όμως πως, για να επιτευχθούν όλα αυτά στην 
πράξη, απαιτείται ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό 
έργο, που θα βελτιώνει την ταχύτητα απονομής 
δικαιοσύνης και θα περιορίζει αποτελεσματικά τη 
γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης, κυρίως σε τριτοβάθμιο επίπεδο, με 
ανάλογα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, θα 
ενισχύσουν τους διάφορους τομείς με άρτια κα-
ταρτισμένους επαγγελματίες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 

Κίνητρα 
φορολογικών 

ελαφρύνσεων για 
όσα ακίνητα θα δοθούν 

προς ενοικίαση στην 
ελεύθερη αγορά για επίλυση 

του προβλήματος της 
τεράστιας αύξησης στις 

τιμές των ενοικίων
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Δημιουργία Ενιαίου Φορέα 
Στέγασης το πρώτο βήμα

ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ενιαίου Φορέα Στέ-
γασης, θα προχωρήσει ο υποψήφι-
ος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος 
Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ότι ο 

συγκεκριμένος φορέας θα είναι το πρώτο βήμα 
εφαρμογής μιας συνολικής στεγαστικής πολιτικής. 
Τα παραπάνω τονίζει σε συνέντευξη στην εφημε-
ρίδα μας ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας, ο οποίος αναλύοντας τις πρόνοιες του φορέα 
αναφέρει για το τι θα περιλαμβάνει: 

• Συγκέντρωση όλων των σχετικών με το 
θέμα υπηρεσιών (κυβερνητικών τμημάτων, 
δημοτικών και κοινωνικών αρχών) κάτω 
από μία στέγη ώστε να επιτευχθεί ένας 
επιτυχής, ολιστικός σχεδιασμός της στε-
γαστικής πολιτικής του κράτους.

• Ο φορέας θα ενημερώνει τους πολίτες για 
τα δικαιώματα τους και παράλληλα θα δι-
εκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες.

• Στόχος του φορέα είναι και η μείωση των 
τιμών διάθεσης και πώλησης οικιστικών 
μονάδων, επανεξετάζοντας την ανάπτυξη 
ακίνητης ιδιοκτησίας με σωστό πολεοδο-
μικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχε-
διασμό.

• Ο φορέας θα αποκτά γη μέσω αγοράς, 
απαλλοτρίωσης ή διάθεσης γης από την 
κεντρική διοίκηση ή την τοπική αυτοδι-
οίκηση και θα προωθεί την παραχώρηση 
στοχευμένων και άλλων κινήτρων στον ιδι-
ωτικό τομέα με αντάλλαγμα την ανέγερση 
μονάδων. 

Αναφερόμενος στο θέμα των ενοικίων ο κ. Χρι-
στοδουλίδης υπογραμμίζει ότι ανάμεσα στους 
κύριους στόχους του Ενιαίου Φορέα Στέγασης 
είναι η δημιουργία μονάδων οι οποίες θα μπορούν 
να διατεθούν με προσιτό ενοίκιο. Επίσης η δημι-
ουργία και ανέγερση φοιτητικών εστιών εκεί που 
υπάρχει ανάγκη οι οποίες θα αξιοποιούνται από 
φοιτητές, στη βάση κριτηρίων με προσιτό 
ενοίκιο. 
Αναλυτικά η συνέντευξη με τον υπο-
ψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Χριστοδουλίδη είναι η πα-
ρακάτω: 

Σε μια περίοδο που η εξεύ-
ρεση στέγης, ειδικά για τα 
νεαρά ζευγάρια, είναι πολύ 
δύσκολη υπόθεση, ποια η στε-
γαστική πολιτική που θα εφαρ-
μόσετε, αν εκλεγείτε στην προε-
δρία της Δημοκρατίας;
Μέσα από τον διάλογο μας με την κοινωνία των 
πολιτών και ειδικότερα με τη νέα γενιά, το Στεγα-
στικό αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότε-
ρα προβλήματα που απασχολούν τους συμπολί-
τες μας και ειδικότερα τους νέους. 
Η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στέγασης θα είναι το 
πρώτο βήμα εφαρμογής μιας συνολικής στεγαστι-
κής πολιτικής. Μία από τις κύριες ευθύνες αυτού 
του φορέα θα είναι η συγκέντρωση όλων των 
σχετικών με το θέμα υπηρεσιών (κυβερνητικών 
τμημάτων, δημοτικών και κοινοτικών αρχών) κάτω 
από μία στέγη ώστε να επιτευχθεί ένας επιτυχής, 

Συγκέντρωση 
όλων των σχετικών 

με το θέμα της 
στέγασης υπηρεσιών 

κάτω από μια 
στέγη 

ολιστικός σχεδιασμός της στεγαστικής πολιτικής 
του κράτους που να διευκολύνει πάνω από όλα 
τους πολίτες, ενημερώνοντάς τους για τα δικαι-
ώματά τους, αλλά και διεκπεραιώνοντας όλες τις 
διαδικασίες. Στόχος του Ενιαίου Φορέα Στέγασης 
είναι και η μείωση των τιμών διάθεσης και πώλη-
σης οικιστικών μονάδων, επανεξετάζοντας την 

ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας με σωστό 
πολεοδομικό, χωροταξικό και περι-

βαλλοντικό σχεδιασμό. Ο Εθνικός 
Φορέας Στέγασης, θα αποκτά 
γη μέσω αγοράς, απαλλοτρί-
ωσης ή διάθεσης γης από την 
κεντρική διοίκηση ή την τοπική 
αυτοδιοίκηση και θα προωθεί 
την παραχώρηση στοχευμέ-
νων πολεοδομικών και άλλων 

κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα 
με αντάλλαγμα την ανέγερση μο-

νάδων. Αυτό τον ρόλο, λαμβάνοντας 
υπόψη την πλούσια εμπειρία του, μπορεί 

να αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης 
Γης (ΚΟΑΓ).

Ποια μέτρα εισηγείστε για αντιμετώπιση της 
τεράστιας αύξησης των ενοικίων;
Μέσα στο πλαίσιο της συνολικής στεγαστικής πο-
λιτικής που θα επιλαμβάνεται ο Ενιαίος Φορέας 
Στέγασης (ΕΦΣ), περιλαμβάνονται πολιτικές και 
σχέδια που στοχεύουν και στην αντιμετώπιση της 
τεράστιας αύξησης των ενοικίων, τα οποία δυσκο-
λεύουν χαμηλά αμειβόμενους, νεαρά ζευγάρια, 
αλλά και φοιτητές μας να εξεύρουν σε προσιτές 

τιμές στέγη. Ανάμεσα στους κύριους στόχους του 
ΕΦΣ είναι η δημιουργία μονάδων, οι οποίες θα 
μπορούν να διατεθούν με προσιτό ενοίκιο, καθώς 
και η δημιουργία και ανέγερση φοιτητικών εστιών 
εκεί που υπάρχει ανάγκη, οι οποίες θα αξιοποιού-
νται από φοιτητές στη βάση κριτηρίων με προσιτό 
ενοίκιο.

Βρίσκεται στην επικαιρότητα το τε-
ράστιο σκάνδαλο με τις τουρκο-
κυπριακές περιουσίες. Ποιες 
οι θέσεις σας γι’ αυτό το σο-
βαρό θέμα;
Είναι ανάγκη να προχωρήσει 
ο εξορθολογισμός σε σχέση 
με τη διαχείριση των Τουρκο-
κυπριακών περιουσιών, ώστε 
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια 
για το θέμα.  Θα πρέπει να ει-
σαχθούν τέτοιες ασφαλιστικές δι-
κλείδες οι οποίες να μην αφήνουν την 
παραμικρή σκιά ή υπόνοια ευνοιοκρατίας, 
αναξιοκρατίας ή παράνομης διαχείρισης στο θέμα 
αυτό και εξυπηρετώντας πάνω από όλα τους 
πρόσφυγες.  Στοχεύουμε μέσα από τις προτάσεις 
του προγράμματός μας πλήρη διαφάνεια μέσα 
από τη δημόσια ανάρτηση των ονομάτων όσων 
αξιοποιούν τουρκοκυπριακές περιουσίες με πλή-
ρες ιστορικό της κάθε υπόθεσης, προωθώντας 
παράλληλα επανασχεδιασμό των κριτηρίων από-
δοσης για το θέμα στο πλαίσιο της προσφυγικής 
πολιτικής. 
Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση των ξέ-

νων επενδύσεων μετά την κατάργηση του 
Επενδυτικού Προγράμματος;
Για να υπάρξει τόνωση των ξένων επενδύσεων 
θα πρέπει να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα τα 
οποία αποτελούν βασικές παραμέτρους του προ-
εκλογικού μας προγράμματος. 
Πρώτα, πρέπει να εργαστούμε στοχευμένα προς 

την κατεύθυνση της διεύρυνσης της παρα-
γωγικής βάσης της οικονομίας μας, 

ενισχύοντας τους βασικούς τομείς, 
αλλά και υποσχόμενους τομείς 

όπως είναι η τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, ο εναλλακτικός 
τουρισμός, η ναυτιλία, η τε-
χνολογία των πληροφοριών.
Για την προσέλκυση ποιο-
τικών επενδύσεων, πρέπει 

την ίδια στιγμή να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα της χώρας 

μας μέσω της συνεχούς προώ-
θησης μεταρρυθμίσεων όπως είναι 

η Δικαστική Μεταρρύθμιση και ο Ψηφια-
κός Μετασχηματισμός, της διασύνδεσης της Παι-
δείας με την Οικονομία μας, καθώς επίσης και της 
στόχευσης μας για προσέλκυση επενδύσεων από 
συγκεκριμένες χώρες.
Το παράδειγμα των Ισραηλινών, οι οποίοι άρχισαν 
να επενδύουν στη χώρα μας όταν χτίσαμε ισχυρές 
πολιτικές σχέσεις είναι ενδεικτικό. Κατά τη θητεία 
μου στο υπουργείο Εξωτερικών εργαστήκαμε με 
επίκεντρο την οικονομική διπλωματία και σε αυτό 
πρέπει να επιμείνουμε, με στόχο την προέλκυση 
ποιοτικών επενδύσεων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Να 
προχωρήσει ο 

εξορθολογισμός σε 
σχέση με τη διαχείριση 
των τουρκοκυπριακών 
περιουσιών ώστε να 

υπάρχει πλήρης 
διαφάνεια 

Δημιουργία μονάδων που θα διατίθενται με προσιτό ενοίκιο

Στόχος 
του φορέα 

η εφαρμογή 
μιας συνολικής 

στεγαστικής 
πολιτικής
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ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ του ενοικίου στις οικογένειες που 
έχουν οικονομικά προβλήματα, η ένταξη μη 
γεωργικών νόμιμων περιοχών στις οικιστικές 
ζώνες, δημιουργία περιοχών με μεγάλο συ-

ντελεστή δόμησης και η αξιοποίηση του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης είναι μερικά από τα μέτρα 
που προτείνει ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς για αντιμετώπιση του 
στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλοί 
συμπατριώτες μας. 

Αναλυτικά οι απόψεις του κ. Πρωτοπαπά είναι οι παρα-
κάτω: 
Σε μια περίοδο που η εξεύρεση στέγης, ειδικά για 
τα νεαρά ζευγάρια, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, 
ποια η στεγαστική πολιτική που θα εφαρμόσετε, αν 
εκλεγείτε στην προεδρία της Δημοκρατίας; 
Το στεγαστικό πρόβλημα είναι πολύ έντονο στα νεαρά 
ζευγάρια σε όλες τις επαρχίες, αλλά στη Λεμεσό παρα-
μένει να είναι πιο έντονο.  Κύρια αιτία του προβλήματος 
είναι η αύξηση των ενοικίων, αλλά και η καθήλωση των 
μισθών, ειδικά των νέων στον ιδιωτικό τομέα.  Ως πρώτο 
μέτρο για την επίλυση του προβλήματος αυτού θα είναι 
η ένταξη μη γεωργικά γονίμων περιοχών στις οικιστικές 
ζώνες και τη δημιουργία περιοχών με μεγάλο συντελεστή 
δόμησης που να διευκολύνει την ανοικοδόμηση χαμηλού 
κόστους διαμερισμάτων. 
Η χρήση του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης ως 
οργάνου υποβοήθησης των νεαρών ζευγαριών, τα οποία 
θα πρέπει να πληρούν κάποια εισοδηματικά κριτήρια, για 
την εξεύρεση ιδιόκτητης κατοικίας με χαμηλή δόση και 
μακροχρόνια χρηματοδότηση θα αποτελεί ένα δεύτερο 
μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος της στέγης.  
Επιπλέον των ανωτέρω ο Οργανισμός Ανάπτυξης Γης 
προτείνεται να επιστρατευθεί, επίσης, όχι μόνο για τον 
διαχωρισμό χαμηλού κόστους οικοπέδων, αλλά και για 
την ανοικοδόμηση φτηνού κόστους πολυκατοικιών για 
την παραχώρηση στέγης σε άπορα ζευγάρια με χαμηλό 
ενοίκιο. 
Επίσης, να προχωρήσει ο ίδιος Οργανισμός να ανοικο-
δομήσει στις διάφορες πόλεις που υπάρχουν Ιδιωτικά ή 
Δημόσια Πανεπιστήμια Φοιτητικές Εστίες, τις οποίες να 
τις συνδιαχειρίζεται με τις Πανεπιστημιακές Διοικήσεις, 
ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα εξεύρεσης στέγης και 
στους φοιτητές και να κενωθούν αρκετά άλλα διαμερί-
σματα ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα στα νεαρά ζευγάρια 
και στις άλλες οικογένειες που έχουν στεγαστικές ανά-
γκες.  

Ποια μέτρα εισηγείστε για αντιμετώπιση της τερά-
στιας αύξησης των ενοικίων; 
Ως ενδιάμεσο μέτρο μέχρι την εκτέλεση των πιο πάνω 
δράσεων, προτείνεται να επιδοτείται το ενοίκιο στις 
οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα είτε 
αυτές αποτελούνται από νεαρά ζευγάρια είτε από πιο 
ηλικιωμένα που λαμβάνουν χαμηλή σύνταξη ή ανεργιακό 
επίδομα. Ένα τέτοιο μέτρο άλλωστε εφαρμόζεται σήμε-
ρα στους πολιτικούς πρόσφυγες και είναι άδικο να μην 
εφαρμόζεται και στους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου.

Βρίσκεται στην επικαιρότητα το τεράστιο σκάνδα-
λο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Ποιες οι 
θέσεις σας γι’ αυτό το σοβαρό θέμα; 
Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα παγκύπριο ηλεκτρονικό 
αρχείο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες στο οποίο να 
καταγραφούν οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι και τα πραγ-
ματικά πρόσωπα που νέμονται τις περιουσίες αυτές. Οι 
τουρκοκυπριακές περιουσίες θα πρέπει να ανακατανε-
μηθούν άμεσα στους πραγματικούς δικαιούχους που δεν 
είναι άλλοι από τους πρόσφυγες του 1974. 
Προτείνεται να εφαρμοστεί, επίσης, και ένα σχέδιο 

επιδότησης της ανακαίνισης των Τουρκοκυπριακών 
οικιών με σκοπό την μακροχρόνια στέγαση δικαιούχων 
προσφύγων του 1974. Στην περίπτωση των γεωργι-
κών εκτάσεων, δεν θα παραχωρείται καμιά επιδότηση 
για καλλιέργειες αν ο δικαιούχος των επιδοτήσεων αυ-
τών είναι ο πραγματικός δικαιούχος χρήστης του κτή-
ματος. Αν ο χρήστης του κτήματος δεν είναι γεωργός 
πρόσφυγας, τότε το κτήμα θα πρέπει να παραχωρείται 
με διαφανή διαδικασία σε άλλη, κατά προτίμηση νεαρή, 
οικογένεια προσφύγων. Στα δε τουριστικά τεμάχια ή τα 
άλλα ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας θα πρέπει να πα-
ραχωρούνται με μίσθωση σε φυσικά πρόσωπα που θα 
είναι πρόσφυγες του 1974 ή σε νομικά πρόσωπα που 
ελέγχονται κατά πλειοψηφία από φυσικά πρόσωπα που 
είναι πρόσφυγες του 1974, μετά από τη διενέργεια πλει-
στηριασμού μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Τα χρήματα από τις μισθώσεις αυτές θα κατατίθενται 
στο ίδιο ταμείο που θα επιδοτεί την επιδιόρθωση των 
τουρκοκυπριακών κατοικιών προκειμένου να στεγάσει 
δικαιούχους πρόσφυγες του 1974.

Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση των ξένων 
επενδύσεων μετά την κατάργηση του Επενδυτικού 
Προγράμματος; 
Η Κύπρος λόγω της γεωγραφίας της αποτελεί από μόνη 
της ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις φτάνει να 
υπάρχει ένα διάφανο και αξιοκρατικό καθεστώς αδειο-
δότησης. Το μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να προσα-
νατολιστεί στην επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την 
καινοτομία σε πολλούς τομείς της αγοράς αλλά και στην 
πρωτογενή παραγωγή, στην απευθείας δηλαδή παρα-
γωγή, τυποποίηση και συντονισμένη διάθεση δικών μας 
αγαθών και προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
με επιτυχία η επικείμενη ενεργειακή και επισιτιστική κρί-
ση.  
Η πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η επόμενη Κυβέρνη-
ση δεν θα είναι η προσέλκυση των επενδύσεων, αλλά 
η εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών σε προσιτές 
τιμές προς τους πολίτες, όπως τροφίμων, ενέργειας, 
ζωοτροφών, φαρμάκων, φυτοφαρμάκων και ζωοφαρ-
μάκων, γιατί φαίνεται να χειροτερεύουν οι συνθήκες 
διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών από την πρόσφατη 
γεωπολιτική κρίση.
Στον τομέα της έλκυσης κτηματικών επενδύσεων, ση-
μαντικό θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
κτηματαγοράς σε σχέση με άλλους μεσογειακούς προ-
ορισμούς χωρίς να παρίσταται ανάγκη χορήγησης υπη-
κοότητας για την αγορά ακινήτου.  Άλλωστε και από τις 
πρόσφατες έρευνες στο θέμα των πολιτογραφήσεων 
αποδείχθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτογραφη-
θέντων δεν έχουν καταβάλει ακόμα ολόκληρο το ποσό 
εξαγοράς του ακινήτου.

Επιδότηση ενοικίου και 
ένταξη γεωργικών περιοχών 

στις οικιστικές ζώνες 

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΤΟΝΙΖΕΙ:

Να αναπτυχθεί ο θεσμός 
της κοινωνικής κατοικίας
Η ΚΥΠΡΟΣ έχει επείγουσα ανάγκη 

μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής 
πολιτικής μακράς πνοής η οποία θα 
πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη 

του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας που να 
είναι προσιτή στα νεαρά και όχι μόνο ζευγάρια, 
για να μπορούν να ξεκινήσουν με αισιοδοξία τη 
ζωή τους. 
Τα παραπάνω τονίζει ο υποψήφιος πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Μάριος Ηλιάδης, ο οποίος 
αναφερόμενος και στο θέμα των ψηλών ενοι-
κίων, επισημαίνει ότι το κράτος θα μπορούσε 
να μελετήσει την πιθανότητα επιδότησης του 
ενοικίου σε πρόσωπα που έχουν τη μεγαλύτε-
ρη ανάγκη, όπως φοιτητές, οικονομικά αδύνα-
τοι πολίτες, κ.ά. 

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Μάριο Ηλιάδη 
είναι η παρακάτω: 
Σε μια περίοδο που η εξεύρεση στέγης, 
ειδικά για τα νεαρά ζευγάρια, είναι πολύ 
δύσκολη υπόθεση, ποια η στεγαστική πο-
λιτική που θα εφαρμόσετε, αν εκλεγείτε 
στην προεδρία της Δημοκρατίας; 
Η Κύπρος έχει επείγουσα ανάγκη μιας ολοκλη-
ρωμένης στεγαστικής πολιτικής μακράς  πνο-
ής. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να σχεδιαστεί 
και αναπτυχθεί με τη συνεργασία υφιστάμε-
νων θεσμών της κυπριακής ζωής όπως είναι 
ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, ο Οργανισμός 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης, η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, καθώς φυσικά και το Πολεοδομικό Συμ-
βούλιο του Κράτους
Η προτεινόμενη στεγαστική πολιτική θα πρέ-
πει να στοχεύει στην ανάπτυξη του θεσμού της 
κοινωνικής κατοικίας που να είναι προσιτή στα 
νεαρά και όχι μόνο ζευγάρια για να μπορούν να 
ξεκινήσουν με αισιοδοξία τη ζωή τους
Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται η πολύ 
πιο γενναία χρηματοδότηση από πλευρά του 
κράτους των πιο πάνω θεσμών (ΟΑΓ, ΟΧΣ, 
Τ.Α, Π.Σ.) για να υλοποιήσουν μια τολμηρή 
στεγαστική πολιτική κοινωνικής κατοικίας.
Παράλληλα το κράτος μπορεί να προσφέρει 
ελκυστικά κίνητρα στην κατασκευαστική βι-
ομηχανία (developers) για κατασκευή μικρών 
κατοικιών χαμηλότερου κόστους προσιτών σε 
νεαρά ζευγάρια χαμηλών εισοδημάτων.
Ο ΟΧΣ μπορεί επίσης να προσφέρει ακόμη πιο 
στοχευμένα δάνεια σε χαμηλά εισοδηματικά 
στρώματα.

Ποια μέτρα εισηγείστε για αντιμετώπιση 
της τεράστιας αύξησης των ενοικίων; 
Καθόσον αφορά τα ψηλά, απρόσιτα ενοίκια 
που απαιτεί σήμερα η αγορά θα μπορούσε το 
κράτος να μελετήσει την πιθανότητα επιδότη-
σης του ενοικίου σε πρόσωπα που έχουν τη με-
γαλύτερη ανάγκη (φοιτητές, οικονομικά αδύνα-
τους πολίτες κ.α). Η αλλαγή κουλτούρας επίσης 
θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση του 
προβλήματος. π.χ η προθυμία νεαρών ζευγα-
ριών να ζουν σε μικρότερου εμβαδού σπίτι αντί 
την συχνά υπερβολικά μεγάλων διαμερισμάτων 
ή κατοικιών που υπάρχουν σήμερα.

Βρίσκεται στην επικαιρότητα το τεράστιο 
σκάνδαλο με τις τουρκοκυπριακές περιου-
σίες. Ποιες οι θέσεις σας γι’ αυτό το σοβα-
ρό θέμα; 
Σε σχέση με τις Τουρκοκυπριακές περιουσίες 
(Τ/Κ περιουσίες) προτείνω όπως επιταχυνθούν 
οι έρευνες που σχετίζονται  με το θέμα και τι-
μωρηθούν παραδειγματικά όσοι καταχράστη-
καν το σύστημα ή ακόμη και παρανόμησαν σε 
βάρος του προσφυγικού κόσμου και του συνό-
λου της κοινωνίας.  Θα ήταν επίσης  χρήσιμο 
να καθιερωθούν πιο συστηματικοί και αποτε-
λεσματικοί έλεγχοι όσων νόμιμα κατέχουν Τ/Κ 
περιουσίες.

Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση των ξέ-
νων επενδύσεων μετά την κατάργηση του 
Επενδυτικού Προγράμματος; 
Πρώτη και κύρια προϋπόθεση  για τόνωση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι η αποκατά-
σταση του ονόματος της Κύπρου ως ευνομού-
μενης και αξιόπιστης χώρας, ως χώρας που η 
δικαιοσύνη αποδίδεται γρήγορα και αποτελε-
σματικά, η δημόσια υπηρεσία λειτουργεί ικανο-
ποιητικά και υπηρετεί, τον πολίτη και τον ξένο 
επενδυτή. Όλα αυτά θα απαλλάξουν την χώρα 
μας από την ανάγκη των φορολογικών κινή-
τρων στην ιδέα των οποίων στηρίχτηκε σχεδόν 
αποκλειστικά ως τώρα η πολιτική προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων. Σε πιο μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα αξίζει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση στην ανάγκη κατάρτισης του ανθρώπινου 
μας δυναμικού σε τομείς  αιχμής της νέας οικο-
νομίας  (ψηφιακές ικανότητες, κοινωνικές δεξι-
ότητες κ.α) εξέλιξη που σίγουρα θα προκαλέσει 
το ενδιαφέρον σοβαρών ξένων επενδυτών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30% ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ

Η Κύπρος 
έχει επείγουσα 
ανάγκη μιας 

ολοκληρωμένης 
στεγαστικής 

πολιτικής 
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Απαιτείται πολυεπίπεδη πολιτική 

Τη δυνατότητα να αγοράζει δάνεια και να πωλεί μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια σε νομικά πρόσωπα που 
δύναται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις 
δίνει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
(ΟΧΣ) σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικο-
νομικών. Τα δάνεια που θα αγοράζει ο οργανισμός 
θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βασικού 
νόμου που διέπει τη λειτουργία του.
Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
Εκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων, ο ΟΧΣ έχει ένα 
υψηλό υπόλοιπο μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
ύψους €72,68εκ ή ποσοστό 61,71% στις 31 Μαρ-
τίου 2022. Από τα πιο πάνω Μη Εξυπηρετούμενα 
δάνεια στις 31 Μαρτίου 2022, για 112 δάνεια με 
υπόλοιπο €59,72εκ (2021: 117 δάνεια – υπόλοιπο 
€57,22εκ), ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέ-
γης έχει προχωρήσει σε τερματισμό Συμβολαίων ή/
και λήψη δικαστικών μέτρων.

ΗΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ στεγαστική πολιτική 
πρέπει να έχει ως μέλημα της τη διαμόρ-
φωση τέτοιων συνθηκών που να βοηθά 
όλους τους πολίτες στην εξεύρεση στέ-

γης, τονίζει ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Αχιλλέας Δημητριάδης και προσθέτει: Η παρούσα 
διακυβέρνηση περιόρισε ή και κατάργησε τα στεγα-
στικά προγράμματα του κράτους με αποτέλεσμα να 
έχει καταστεί μακρινό όνειρο για τους πλείστους η 
απόκτηση κατοικίας ή διαμερίσματος. 
Ο κ. Δημητριάδης επισημαίνει ότι η στεγαστική πολι-
τική απαιτεί μια πολυεπίπεδη πολιτική που θα εμπλέ-
κει μια σειρά από κοινωνικούς φορείς.

Αναλυτικά οι απόψεις του κ. Δημητριάδη είναι οι πα-
ρακάτω: 
Σε μια περίοδο που η εξεύρεση στέγης, ειδικά 
για τα νεαρά ζευγάρια, είναι πολύ δύσκολη υπό-
θεση, ποια η στεγαστική πολιτική που θα εφαρ-
μόσετε, αν εκλεγείτε στην προεδρία της Δημο-
κρατίας;
Η κυβερνητική στεγαστική πολιτική πρέπει να έχει ως 
μέλημα της τη διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών που 
να υποβοηθά όλους τους πολίτες στην εξεύρεση 
στέγης.  Η παρούσα διακυβέρνηση περιόρισε ή και 
κατάργησε τα στεγαστικά προγράμματα του κρά-
τους με αποτέλεσμα να έχει καταστεί μακρινό όνειρο 
για τους πλείστους η απόκτηση κατοικίας ή διαμερί-
σματος. Τα δε ενοίκια έχουν φθάσει σε ασύλληπτο 
ύψος συγκρινόμενα με τον μέσο μισθό. Το πρόβλημα 
της εξεύρεσης προσιτής στέγης από νεαρά ζευγάρια 
είναι οξύ και μεγεθύνεται συνεχώς. Η πολιτική της 
κυβέρνησης έχει αγνοήσει παντελώς τις ανάγκες του 
εσωτερικού πληθυσμού. Έδωσε τεράστια κίνητρα για 
να κτίζονται επαύλεις και τεράστιοι πύργοι με απο-
τέλεσμα να εκτιναχθούν οι τιμές των ακινήτων στα 
ύψη χωρίς ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτή η 
πολιτική πρέπει να αντιστραφεί αμέσως. Οι πολιτικές 
που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη πρέπει να 
υπακούουν σε κανόνες και να λαμβάνουν υπόψιν τις 
επιπτώσεις, ώστε όπου δημιουργούνται υπεραξίες να 
προβλέπονται και αντισταθμίσματα προς τους υπό-
λοιπους  συμπολίτες μας. 
Προτείνω τα ακόλουθα μέτρα και αντισταθμίσματα 
στη στεγαστική πολιτική:

• Φορολογικά κίνητρα προς κατασκευαστές για χα-
μηλού κόστους πρώτες κατοικίες. Ο απώτερος 
στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών 

με προδιαγραφές για νεαρά ζευγάρια και για τις 
ευάλωτες ομάδες.

• Αξιοποίηση κυβερνητικής γης και περιουσίας για 
κατασκευή τέτοιων κατοικιών.

• Κίνητρα για την αξιοποίηση των πέραν των 50.000 
μη χρησιμοποιούμενων κατοικιών.

• Οι Ημικρατικοί Οργανισμοί που στο παρελθόν εί-
χαν αυτή την αποστολή να προσαρμοστούν στα 
σύγχρονα δεδομένα και ανάγκες. 

Συνολικά: Η στεγαστική πολιτική απαιτεί μια πολυε-
πίπεδη πολιτική που θα εμπλέκει μια σειρά από κοι-
νωνικούς φορείς. Το κράτος μέσω του Υπουργείου 
Εσωτερικών και των δύο Οργανισμών (Ανάπτυξης 
Γης, Χρηματοδότησης Στέγης) σε συνεργασία με την 
Τοπική αυτοδιοίκηση, Ημικρατικούς Οργανισμούς, 
την Εκκλησία, τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
και άλλους φορείς μπορούν να αποτελέσουν τους 
πυλώνες για την συγκρότηση πολιτικής για προσιτή 
κατοικία

Ποια μέτρα εισηγείστε για αντιμετώπιση της τε-
ράστιας αύξησης των ενοικίων;
Το πρόβλημα είναι συνταυτισμένο με το πιο πάνω. Τα 
νέα ζευγάρια και οι ευάλωτες ομάδες δεν έχουν επι-
λογή εξασφάλισης ιδιόκτητης κατοικίας σε προσιτή 
τιμή και παράλληλα, τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί στα 

ύψη. Αν ληφθούν υπόψη και οι συνέπειες της ενερ-
γειακής κρίσης, ένα μέρος του πληθυσμού μας βρί-
σκεται πολλαπλά εκτεθειμένο. Ο κανόνας λέει ότι με 
την άμεση αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς 
ενοικίαση, οι τιμές των ενοικίων θα προσαρμοστούν 
σε πιο λογικές τιμές.  
Ταυτόχρονα όμως, και για μια περίοδο μέχρι να προ-
σαρμοστούν οι τιμές των ενοικίων  Προτείνω τα ακό-
λουθα:  
Επιδότηση ενοικίου βασισμένη σε εισοδηματικά κρι-
τήρια η επιδότηση επιτοκίου για οικιστικά δάνεια.

Δημιουργία φοιτητικών εστιών
Το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει, εκεί που παρα-
τηρούνται στρεβλώσεις, αξιοποιώντας τα δικά του 
μέσα, όπως είναι τα σχέδια επιδότησης με κοινωνικά 
κριτήρια και ο μειωμένος ΦΠΑ, αλλά και με εργαλεία 
της αγοράς με κοινωνικό προσανατολισμό. 

Βρίσκεται στην επικαιρότητα το τεράστιο σκάν-
δαλο με τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Ποιες 
οι θέσεις σας γι’ αυτό το σοβαρό θέμα;
Οι τουρκοκυπριακές περιουσίες που τέθηκαν κάτω 
από τον Κηδεμόνα Τ/Κ περιουσιών  για να χρησιμο-
ποιηθούν από δικαιούχους- χρήστες μέχρι την επίλυ-
ση του Κυπριακού, έτυχαν κάκιστης διαχείρισης, στα 
όρια της λεηλασίας. Αντί να στηριχθούν οι πρόσφυ-

Θα πωλήσει 
«κόκκινα» δάνεια 
ο ΟΧΣ 
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γες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λογικής για ίση κα-
τανομή βαρών, φτάσαμε στο σημείο των αμέτρητων 
καταχρήσεων.
Εδώ και χρόνια γίνεται συζήτηση για μηχανογράφη-
ση, ψηφιοποίηση αρχείων και διαφάνεια. Τι έκαναν 
για 10 χρόνια αυτοί που κυβερνούσαν; H απάντηση 
είναι απλή: Τίποτα με αποτέλεσμα να διαιωνίζουν την 
σκανδαλώδη αυτή κατάσταση. 
Η θέση μου είναι σαφής: Ψηφιοποίηση, διαφάνεια, 
χρήση αποκλειστικά και μόνο σε δικαιούχους πρό-
σφυγες.

Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση των ξένων 
επενδύσεων μετά την κατάργηση του Επενδυτι-
κού Προγράμματος;
Οι επενδύσεις (τόσο από το εσωτερικό όσο και από 
το εξωτερικό) είναι απαραίτητες για την  οικονομία. 
Η μονοδιάστατη επικέντρωση στις κατασκευές δεν 
ήταν ποτέ βιώσιμη, αυτό ήταν ένα από τα σκληρά 
μαθήματα στην οικονομική κρίση του 2013. Αντί η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη να χαράξει στρατηγική προ-
σέλκυσης επενδύσεων τεχνολογίας και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, σχεδίασε το λεγόμενο Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα έναντι πώλησης του ευρω-
παϊκού διαβατηρίου. Η συνεισφορά του στην πραγ-
ματική ανάπτυξη ήταν περιορισμένη και αποτέλεσε 
το «όχημα» για διαφθορά και διαπλοκή. 
Χρειαζόμαστε στέρεες βάσεις, άμεσα και για τα χρό-
νια που έρχονται. Για να αναστρέψουμε το διεθνές 
κλίμα, πρέπει να αποδείξουμε στους σοβαρούς επεν-
δυτές ότι “this is the real Cyprus”, όχι η διεφθαρμέ-
νη των χρυσών διαβατηρίων. Η πραγματική Κύπρος 
είναι αυτή που προσφέρει ένα διάφανο και υψηλών 
προδιαγραφών σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων 
στους τομείς που έχουμε ήδη επιδόσεις όπως λχ η 
κατασκευή φαρμάκων και η τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Παράλληλα, πρέπει να στραφούμε στις εταιρίες 
τεχνολογίας προσφέροντας κίνητρα εγκατάστασης, 
αξιοποίησης των υποδομών υπηρεσιών και φιλοξενί-
ας, ταυτόχρονα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
στον νεανικό μορφωμένο πληθυσμό μας και σε υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες. Δεν αρκεί να φιλοξενείς μια 
εταιρία, ο στόχος είναι αυτή η εταιρία να έχει προσω-
πικό που παράγει στην Κύπρο προϊόντα τεχνολογίας 
και καινοτομίας. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης 
και στόχευσης, η άλλοτε πάμπτωχη αγροτική Ιρλαν-
δία μέχρι τη δεκαετία του ’70, φιλοξενεί εδώ και δύο 
δεκαετίες τον κολοσσό Intel .  

Προκηρύχθηκαν οι προσφορές για 
φοιτητικές εστίες από το ΤΕΠΑΚ 

ΠΡΟΣ υλοποίηση οδεύει η απόφαση του ΤΕ-
ΠΑΚ για ανέγερση φοιτητικών εστιών στην πε-
ριοχή Βερεγγάρια στα Πολεμίδια. Η προκήρυξη 
των προσφορών έγινε στις 14 Οκτωβρίου και 
μπορούν να φιλοξενηθούν 500 φοιτητές. 
Ταυτόχρονα ετοιμάστηκε και το στρατηγικό 
σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστημίου στο οποίο 
γίνεται λεπτομερής αναφορά και χωροθέτηση 
όλων των ακαδημαϊκών και διοικητικών οντοτή-
των του πανεπιστημίου. Το ΤΕΠΑΚ ευελπιστεί 
με αυτό το μεγάλο έργο υποδομής να λύσει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό το σοβαρό στεγαστικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λεμεσός και το 
πανεπιστήμιο. 
Μιλώντας, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής 
Παναγιώτης Ζαφείρης, δήλωσε ότι το έργο ανα-
μένεται να «συμβάλει στον μετασχηματισμό της 
περιοχής των Πολεμιδιών, μετατρέποντας τον 
πρώην αποικιακό οικισμό του Βερεγγάρια σε 
έναν πράσινο και σύγχρονο δημόσιο χώρο». Επι-
πλέον, «το νέο αυτό έργο του ΤΕΠΑΚ θα μπορεί 

να φιλοξενήσει 500 φοιτητές και φοιτήτριες, 
καθώς επίσης ακαδημαϊκές δραστηριότητες και 
συνέδρια» πρόσθεσε ο πρύτανης. Σχετικά με τα 
χρονοδιαγράμματα ο κ. Ζαφείρης εξήγησε πως 
μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, αλλά σε αυτά τα 
πολύ μεγάλα έργα ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα 
υπάρξει, όμως εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μέ-
χρι το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 26 οι εστίες θα 
φιλοξενήσουν τους πρώτους φοιτητές. Σύμφω-
να με την προκήρυξη η τελική ημερομηνία για 
υποβολή προσφορών είναι η 9η Δεκεμβρίου, 
ενώ την ίδια ημέρα αναμένεται ότι θα «ανοίξουν» 
και οι προσφορές. 
Ακολούθως θα υπάρξει μια περίοδος για ενδεχό-
μενες ενστάσεις και στόχος είναι στις αρχές του 
2023 να ξεκινήσουν τα κατασκευαστικά έργα. 

Ζήτημα η χρηματοδότηση
Τόσο οι πρυτανικές αρχές όσο και το συμβού-
λιο του πανεπιστημίου προχώρησαν στην προ-
κήρυξη των προσφορώ, αφού έλαβαν όλες τις 

γραπτές διαβεβαιώσεις από το λογιστήριο του 
κράτους ότι το έργο θα λάβει χρηματοδότηση. 
Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει για 
την ώρα ένας προβληματισμός σχετικά με το 
πως θα γίνει κατορθωτή η χρηματοδότηση. Το 
αρχικό πλάνο περιλάμβανε δανεισμό από το 
ΤΕΠΑΚ από αναπτυξιακές τράπεζες της ΕΕ με 
κρατικές εγγυήσεις και μακροχρόνια αποπληρω-
μή. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση για την ώρα 
δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και 
ίσως υπάρξουν διαφοροποιήσεις σχετικά με το 
πλάνο χρηματοδότησης των εστιών, χωρίς όμως 
αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει το έργο. 
Ερωτηθείς για το ζήτημα ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ 
εξήγησε ότι το πανεπιστήμιο έλαβε όλες τις δια-
βεβαιώσεις από τους αρμόδιους και δεν θέλησε 
να προβεί σε άλλο σχόλιο. Τελικώς, αν υπάρχει 
ή όχι πρόβλημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις 
επόμενες μέρες, όταν θα συζητηθεί ο προϋπο-
λογισμός του πανεπιστημίου στη Βουλή και θα 
διαφανεί αν προβλέπονται τα ανάλογα κονδύλια.    
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 “Η διαχειριστική επιτροπή πολυκατοικίας που έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο”

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ επιτροπή πολυκατοικίας που νόμιμα συστά-
θηκε αποτελεί εκ του νόμου συγκροτημένο σώμα και όπου οι 
εξουσίες και οι υποχρεώσεις της επηρεάζονται από απόφαση 

της διοίκησης είτε κρατικής είτε δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, έχει 
έννομο συμφέρον να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο με αίτη-
ση ακυρώσεως. Οι σχετικές πρόνοιες του άρθρου 146.2 και 186.1(α) 
του Συντάγματος και του μέρους ΙΙΑ, άρθρο 38Α επόμενα του περί 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου, Κεφ.224, νομιμοποιούν τη διαχειριστική 
επιτροπή, ως αρμόδια για τη διαχείριση της κοινόκτητης ιδιοκτησίας, 

να ενεργεί από μέρους και για λογαριασμό 
των κυρίων των μονάδων και να ενάγει και να 
ενάγεται σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα 
που αφορά την κοινόκτητη ιδιοκτησία ή την 
κοινόκτητη οικοδομή. Η απόδειξη της νόμιμης 
σύστασης της διαχειριστικής επιτροπής είναι 
αναγκαία για τη νομιμοποίηση της και μπορεί 
να το πράξει με αποδεικτικό διορισμού της 
πρώτης ή προσωρινής διαχειριστικής επιτρο-
πής από το Διευθυντή του Κτηματολογίου το 
οποίο να υποβάλλεται μαζί με την προσφυγή. 
Στην περίπτωση που το αποδεικτικό δεν επι-
συνάπτεται με την προσφυγή μπορεί να υπο-
βληθεί μεταγενέστερα, κατόπιν άδειας του 

Δικαστηρίου για προσκόμιση μαρτυρίας εάν εγερθεί προδικαστικό ζή-
τημα ότι η διαχειριστική επιτροπή δεν είναι υπαρκτό νόμιμο πρόσωπο. 
Πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται με την απόδειξη της σύστασης  
διαχειριστικής επιτροπής, επειδή ο Διευθυντής του Κτηματολογίου, 
μέσω των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων, δεν προβαίνει σε ενέρ-
γεια για την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου σύστασης 
προσωρινής διαχειριστικής επιτροπής. Είναι της άποψης ότι δεν απαι-
τείται η εγγραφή διαχειριστικής επιτροπής κοινόκτητης οικοδομής, 
με αποτέλεσμα οι διαχειριστικές επιτροπές να είναι εκτεθειμένες, μη 

ΑΡΘΡΑ

Του Γιώργου Κουκούνη
Δικηγόρου στη Λάρνακα

Προσφυγή Διαχειριστικής Επιτροπής

δυνάμενες να αποδείξουν τη νομιμότητα της σύστασης τους με βάση 
το Νόμο και τους Κανονισμούς. To πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με 
αναθεώρηση ή τροποποίηση της νομοθεσίας ή κοινοποίηση προς το 
Διευθυντή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών των 
μονάδων πολυκατοικίας ότι συνέστησαν διαχειριστική επιτροπή, ώστε 
αυτή να θεωρείται η πρώτη διαχειριστική επιτροπή που συστάθηκε 
σύμφωνα με το Νόμο.
Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε σε δύο αποφάσεις που εξέδωσε ο Δικα-
στής του Διοικητικού Δικαστηρίου κ Γ. Σεραφείμ, με πρόσφατη την 
απόφαση στην υπόθεση Αρ.1356/2018, ημερ.21.9.2022 όπου ο καθ’ 
ου η αίτηση δήμος αμφισβήτησε τη νομιμότητα της αιτήτριας διαχει-
ριστικής επιτροπής πολυκατοικίας να προωθεί την προσφυγή.  Το Δι-
καστήριο εξέτασε το προδικαστικό ζήτημα αναφέροντας ότι η αιτή-
τρια καμία απόδειξη προσέφερε σε σχέση με την εικαζόμενη ιδιότητα 

της, ως όφειλε. Παρέπεμψε στην πρώτη απόφαση του, στην οποία 
έκρινε ότι διαχειριστική επιτροπή πολυκατοικίας, όταν αυτή συστήνε-
ται δεόντως, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 38ΚΓ(2) του Νόμου, 
μπορεί, πράγματι ως οργάνωση προσώπων δια νόμου προβλεπόμενη, 
να αποτελεί πρόσωπο δυνάμενο να ασκήσει και προσφυγή. Πάντα, δε-
δομένου, ότι αποδεικνύει, ότι από τις επίδικες αποφάσεις επηρεάζονται 
άμεσα και προσωπικά (δηλαδή με έννομο συμφέρον) δικές της εξουσίες 
ή υποχρεώσεις της, ως ορίζεται στο άρθρο 38ΚΣτ του Νόμου.
Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, σαφώς προκύπτει από τις πρόνοιες 
του άρθρου 38ΚΓ(2), για να λογίζεται ένα σώμα ως διαχειριστική επι-
τροπή για κάθε σκοπό του Νόμου, πρέπει να έχει συσταθεί με βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 38ΚΓ(1), με βάση τις οποίες πρέπει να υπάρχει, 
καταρχήν, διορισμός προσωρινής διαχειριστικής επιτροπής από το Δι-
ευθυντή (είτε κατόπιν σύστασης των συνιδιοκτητών της κοινόκτητης 
οικοδομής είτε κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας). Άρα, 
απαραίτητο προς απόδειξη, αρχικά, νόμιμης σύστασης διαχειριστικής 
επιτροπής, αποτελεί το σχετικό έγγραφο ή αποδεικτικό διορισμού της 
πρώτης ή προσωρινής διαχειριστικής επιτροπής από το Διευθυντή. 
Η αιτήτρια, όπως τόνισε το Δικαστήριο, καμία απόδειξη της πρώτης ή 
προσωρινής διαχειριστικής επιτροπής από το Διευθυντή προσκόμισε, 
ώστε να λογίζεται με βάση το άρθρο 38ΚΓ(2) ότι συστάθηκε διαχειριστι-
κή επιτροπή δυνάμει του Νόμου και των Κανονισμών, αλλά ούτε προ-
σκόμισε οποιοδήποτε αποδεικτικό της πρώτης γενικής συνέλευσης για 
σύσταση τέτοιας διαχειριστικής επιτροπής. Έπεται και ότι η όποια επα-
κόλουθη «αντικατάσταση» της προσωρινής ή πρώτης με νέας, ίσως, 
συνθέσεως διαχειριστικής επιτροπής, δεν αποδεικνύει την ύπαρξη της 
ως νόμιμα συστημένης διαχειριστικής επιτροπής για κάθε σκοπό του 
Νόμου, αν δεν αποδειχθεί, καταρχήν, ότι συστάθηκε, αρχικά, τέτοια δι-
αχειριστική επιτροπή στα πλαίσια των απαιτήσεων του άρθρου 38ΚΓ 
του Νόμου.
Το Δικαστήριο κατέληξε ότι η αιτήτρια δεν έχει αποδείξει, ως είχε καθή-
κον, ότι έχει συγκροτηθεί και υφίσταται ως διαχειριστική επιτροπή της 
πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς και, επο-
μένως, η σχετική προδικαστική ένσταση του καθ’ ου η αίτηση γίνεται 
αποδεκτή και απέρριψε την προσφυγή ως μη παραδεκτή.

Διευκρινίσεις για τα κριτήρια του σχεδίου «Οικία»
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σε σχέση με τα εισοδηματικά και περιουσι-

ακά κριτήρια του Σχεδίου Οικία, δίνει με ανακοίνωση του το 
Υπουργείο Οικονομικών. 

Εισοδηματικά Κριτήρια 
Με βάση το εγκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο «Οικία» 
τα εισοδηματικά κριτήρια των αιτητών έχουν καθοριστεί ως ακολού-
θως: 
Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτητή 
για τα έτη 2019 & 2020 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος:
(i) τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) για οικογένεια με τουλάχιστον 

τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,
(ii) τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) για οικογένεια με τρία 

εξαρτώμενα άτομα,
(iii) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για οικογένεια με δυο εξαρ-

τώμενα,
(iv) τις σαράντα -πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000) για οικογένεια με ένα 

εξαρτώμενο
(v) τις τριάντα -πέντε χιλιάδες (€35.000) ευρώ για οικογένειας χωρίς 

εξαρτώμενα
(vi) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.
Τα πιο πάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες. 
To Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι με βάση και το Σχέδιο 
«ΕΣΤΙΑ» κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων του Σχεδίου «ΟΙΚΙΑ» ως 
προς τα μέγεθος της οικογένειας και των εισοδημάτων λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα, εκτός της διατροφής που εξαιρείται από το 
οικογενειακό εισόδημα:

«Οικογένεια του Αιτητή»
Σημαίνει όσα από τα ακόλουθα πρόσωπα διέμεναν στην Κύρια Κα-
τοικία κατά την 31/12/2019:
(α) τον Αιτητή (β) τον/τη σύζυγο του Αιτητή.
Νοείται ότι στον ορισμό του «συζύγου» για τους σκοπούς του παρό-
ντος Σχεδίου, περιλαμβάνεται και η σχέση που δημιουργείται μετα-
ξύ δύο προσώπων με τη σύναψη συμφώνου πολιτικής συμβίωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 26 Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου 
του 2015 (Ν. 184(I)/2015), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικα-
θίσταται.

(γ) τα εξαρτώμενα τέκνα του Αιτητή ή/και του/της συζύγου του Αιτητή.
Νοείται ότι «εξαρτώμενα τέκνα» για τους σκοπούς του παρόντος Σχε-
δίου, σημαίνει τα νόμιμα τέκνα, τέκνα εκτός γάμου και νόμιμα υιοθε-
τημένα τέκνα, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος 
της ηλικίας τους.

«Οικογενειακό Εισόδημα Αιτητή»
Σημαίνει το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα, από οποιαδήποτε 
πηγή, όλων των μελών της Οικογένειας του Αιτητή. Για τον υπολογι-
σμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάρι-
στο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μετα-
ξύ άλλων, από, εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από 
τόκους και μερίσματα, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, 
επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτε-
ρικό.
Νοείται ότι, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισο-
δήματος, διατροφή, τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών από εργα-
σία ή απασχόληση, τα επιδόματα και οι χορηγίες σε άτομα με ανα-
πηρίες καθώς και η φοιτητική χορηγία και οι παροχές της φοιτητικής 
μέριμνας.
Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες 
επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 και του πολέμου στην Ου-
κρανία, επιπτώσεις οι οποίες δυνατόν να μείωσαν τα εισοδήματα των 
αιτητών κατά το έτος 2021, αποφάσισε όπως στις περιπτώσεις αιτη-
τών, που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγησης τους, λόγω του ότι τα 
εισοδήματα τους υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν 
τεθεί για τα έτη 2019 ή 2020, να λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό 
εισόδημα του έτους 2021. Στην περίπτωση που ο αιτητής καλύπτει 
τα εισοδηματικά κριτήρια για το έτος 2021 καθώς και για ένα εκ των 
ετών 2019 ή 2020 θα συνεχίζει να είναι επιλέξιμος για υπαγωγή στο 
Σχέδιο ΟΙΚΙΑ.
(Β) Περιουσιακά Στοιχεία
Με βάση το εγκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Οικία, τα 
υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμέ-
νης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικο-
κυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστω-
τικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με 

την κύρια κατοικία), δεν θα υπερβαίνει τις €250.000.   
Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των υπόλοιπων 
ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ακινήτου στα αρχεία του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η οποία και θα αναπρο-
σαρμόζεται με βάση τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Ακινήτων που 
δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ημερομηνία λήξης
Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) η νέα Γενική 
Εκτίμηση ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με 
αξίες ημερομηνίας 01/01/2021 ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με την ημε-
ρομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων για το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ, (β) η 
πλειονότητα των άλλων περιουσιακών στοιχείων αφορά αγροτεμάχια 
ή/και ακίνητα που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Ακινήτων 
που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφά-
σισε τα ακόλουθα στις περιπτώσεις αιτητών, που απορρίφθηκαν κατά 
την αξιολόγησης του λόγω υπέρβασης των υπόλοιπων καθαρών περι-
ουσιακών στοιχείων:
(α) Για τα ακίνητα που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Ακι-

νήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύ-
πρου να υπολογίζεται η ο μέσος όρος των γενικών εκτιμήσεων του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με αξίας ημερομηνίας 
01/01/2018 και 01/01/2021.

(β) Για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Τιμών Ακινήτων 
που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή του ακινήτου στα αρχεία του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση την αξία της τελευταίας 
γενικής εκτίμησης ημερομηνίας 01/01/2021, η οποία και θα ανα-
προσαρμόζεται με βάση τον πιο πρόσφατο σχετικό με τα ακίνητα 
Δείκτη Τιμών Ακινήτων που δημοσιοποιείται από την Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου. 

Όχι εξαιρέσεις
Τέλος το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι εκτός των πιο πάνω 
διευκρινήσεων δεν θα παραχωρούνται οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στις 
περιπτώσεις που αιτητές δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια που έχουν τεθεί ανεξαρτήτου του ποσού / αξίας υπέρ-
βασης.

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΠΡΟ δύο μηνών δημοσιεύσαμε άρθρο 
μας για το πρόβλημα που υπάρχει στην 
είσοδο/έξοδο της Λευκωσίας, το οποίο 
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.  

Εκτός από την αύξηση της τροχοφόρας κίνησης, 
έχουμε το θέμα των αναμενόμενων νέων αναπτύ-
ξεων που εξυπηρετούνται από τον ίδιο αυτοκινη-
τόδρομο και εκτός από την τοποθέτηση του νέου 

Jumbo στον κυκλικό κόμβο 
Ikea/Mall of Cyprus, έχουμε 
και τους κενούς χώρους 
για μελλοντικές αναπτύ-
ξεις, που θα διπλασιάσουν/ 
τριπλασιάσουν την ανάγκη 
επίλυσης του θέματος με 
την ανάπτυξη τους λόγω 
αυξημένης τροχοφόρας κί-
νησης.  Όχι μόνο το θέμα 
δεν λύνεται αγαπητοί μας 
αναγνώστες, αλλά θα χει-
ροτερεύσει σε βαθμό που 
η τροχοφόρα διακίνηση θα 

οδηγηθεί σε τέλμα.
Υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις, μια εκ των οποί-
ων είναι η απαγόρευση νέων αναπτύξεων που θα 
εξυπηρετούνται από τον αυτοκινητόδρομο (μη 
εφικτή), η δημιουργία νέων δρόμων που θα επηρε-
άσουν μερικώς το δάσος Αθαλάσσας (ίδε αντιδρά-

σεις από οικολόγους και άλλους), ενώ παραμένει 
και η πρόταση για δημιουργία τραμ, που και αυτή 
είναι ανέφικτη λόγω στενότητας των δρόμων και 
την μη δυνατή κατασκευή ειδικής λωρίδας για την 
εξυπηρέτηση του και αυτό εκτός από την ανάγκη 
ύπαρξης επιχορήγησης του, που βάσει προηγού-
μενης κυβερνητικής μελέτης, λόγω μη ύπαρξης 
ενδιαφέροντος από πελάτες, θα χρειαστούν επι-
χορηγήσεις και θα φθάσουν τα €40 εκ. τον χρόνο 
(πλέον τα υπόλοιπα έξοδα εγκατάστασης/λειτουρ-
γίας).

Δυστυχώς, δεν μάθαμε να χρησιμοποιούμε τα μα-
ζικά μέσα συγκοινωνίας και αυτό είναι από μόνο 
του το πλέον σοβαρό πρόβλημα.  Επειδή χρησιμο-
ποιούμε και εμείς οι ίδιοι τον αυτοκινητόδρομο την 
είσοδο/έξοδο Λευκωσίας, είναι προσεκτό ότι τα 
ιδιωτικά αυτοκίνητα μεταφέρουν 1-2 άτομα ανά 
όχημα κατά μέσο όρο.  Ταυτόχρονα, η δημιουρ-
γία νέων χώρων στάθμευσης στο κέντρο (ίδε ΓΣΠ 
κλπ) θα ενθαρρύνει παρά να απωθεί την χρήση 
του ιδιωτικού αυτοκινήτου για πρόσβαση (η Γερ-
μανία υιοθέτησε την κατάργηση δημόσιων χώρων 

στάθμευσης στα κέντρα πόλεων, για να ενθαρρύ-
νουν την χρήση δημόσιων μέσων διακίνησης).
Είναι γεγονός ότι η πολιτεία προσπαθεί στην εξεύ-
ρεση λύσης (ίδε διαφοροποίηση ωρών εργασίας 
για το δημόσιο), αλλά μας είναι και πάλι δύσκολο 
να σκεφθούμε λύσεις για να μειωθεί το πρόβλη-
μα, ιδιαίτερα με την αύξηση στο άμεσο μέλλον της 
διακίνησης, ενώ μελλοντικά έργα κλίμακας εντός 
της Λευκωσίας (ίδι π.χ. Μελκονιάν, Λάκκος του Μι-
κέλλη, περιοχή Lemon Park κλπ) δεν προσφέρουν 
ελπίδα.
Το πρόβλημα της πρόσβασης έχει και τις προε-
κτάσεις της, όπως η πρόσβαση προς τα χωριά της 
περιφέρειας της Λευκωσίας που εξυπηρετούνται 
από τον αυτοκινητόδρομο, π.χ. τα Λατσιά, Δάλι, 
Νήσου κλπ (από τα οποία αναμένονται αντιδράσεις 
στο άμεσο μέλλον), ενώ αναμένουμε την αύξηση 
των τροχαίων ατυχημάτων στους δύο κυκλικούς 
κόμβους (ίδε ΙΚΕΑ/Mall of Cyprus και εκείνο του 
νοσοκομείου).
Άρα τι κάνουμε;

Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές 

Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης 
www.aloizou.com.cy

antonis.loizou@aloizou.com.cy

Δύο φλέγοντα ζητήματα – Μέρος Β’ 
- Μποτιλιάρισμα στη Λευκωσία;

Του Αντώνη Λοίζου

F.R.I.C.S. 

Γάτα εφτάψυχη η κυπριακή αγορά ακινήτων

ΠΟΥ οδεύει η κυπριακή αγορά ακινή-
των; Μου έχουν κάνει αυτή την ερώ-
τηση αμέτρητες φορές τους τελευ-
ταίους μήνες κυρίως ξένοι επενδυτές 

οι οποίοι προσπαθούν να εκτιμήσουν πώς η άνο-
δος του πληθωρισμού, η αύξηση των επιτοκίων 
καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επηρε-
άσουν τη δυναμική της τοπικής αγοράς.
Με λίγα λόγια η απάντηση είναι η εξής: Τα πράγ-
ματα θα είναι καλύτερα από ό,τι περιμένουν οι 
περισσότεροι από πλευράς ζήτησης και τιμών, 
αλλά χειρότερα από την άποψη της ενίσχυσης 
της εισοδηματικής ανισότητας και της δημιουρ-
γίας μελλοντικών ανισορροπιών (για τις οποίες 
κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται).
Η αγορά ακινήτων χωρίζεται σε τρεις κύριες 
ομάδες, οι οποίες βαδίζουν σε παράλληλες ευ-
θείες και συνεχίζουν ανέκαθεν την πορεία τους 
χωρίς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (και όπως 
λέει και ο στίχος ενός τραγουδιού «είμαστε σαν 

τρένα, που περνάνε το 
ένα δίπλα στο άλλο, στη 
μέση της νύχτας»).
Η πρώτη ομάδα περιλαμ-
βάνει τους ντόπιους που 
ζουν στη Λευκωσία, οι 
οποίοι στην πλειονότητά 
τους εργάζονται στην κυ-
βέρνηση, στις τράπεζες 
ή σε συνδεδεμένες εται-
ρείες, δηλαδή παρόχους 
υπηρεσιών προς την κυ-

βέρνηση και τις τράπεζες. Αυτοί οι εργαζόμενοι 
έχουν μισθούς που συνδέονται με τον πληθωρι-
σμό, την ισχυρή προστασία των συνδικάτων, και 
εργάζονται για «εσωστρεφείς εταιρείες», δηλαδή 
οι πελάτες τους είναι ντόπιοι και αποστρέφονται 
τον κίνδυνο. Υπό αυτά τα δεδομένα, η αγορά 
ακινήτων της Λευκωσίας είναι λιγότερο πιθα-
νό να επηρεαστεί από τους προαναφερθέντες 
εξωτερικούς παράγοντες, αν και υπάρχει κάποια 
μείωση των επενδύσεων λόγω της αύξησης των 
επιτοκίων και σε σχέση με την ανέγερση κύριων 
κατοικιών μεγάλου μεγέθους λόγω της αύξησης 
του κόστους κατασκευής.

Η δεύτερη ομάδα είναι οι «αλλοδαποί» (ορι-
σμός που δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει πλέον), 
που έχουν μετακομίσει στην Κύπρο για να ερ-
γαστούν στους τομείς των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, της ναυτιλίας και πιο πρόσφατα, 
στους τομείς της τεχνολογίας, πληροφοριών και 
επικοινωνίας. 
Αυτά τα άτομα, στην πλειονότητά τους, είναι 
προσοντούχα και με υψηλές απολαβές και βρί-
σκονται κατά κύριο λόγο στη Λεμεσό. Τους τε-
λευταίους τρεις μήνες, χιλιάδες εργαζόμενοι με-
ταφέρθηκαν στην Κύπρο από τους εργοδότες 
τους, τόσο λόγω φορολογικών κινήτρων όσο και 
λόγω μετεγκατάστασης από την Ουκρανία, τη 
Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών σταμάτησε να παρέχει σχετικά στατιστικά 
στοιχεία μετά τον Απρίλιο, αλλά μέχρι τότε είχαν 
μετακομίσει στο νησί 14.000 Ουκρανοί (δεν ανα-
κοινώθηκαν αντίστοιχοι αριθμοί για Ρώσους και 
Λευκορώσους). 
Θα ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι ο συνολικός 
αριθμός των ατόμων που έχουν μετακομίσει 
στην Κύπρο από αυτές τις τρεις χώρες από τον 
Φεβρουάριο είναι περίπου 20.000 (που ισοδυνα-
μεί με 1,75% αύξηση του πληθυσμού της χώρας 
ή 50% της πόλης της Πάφου). Σ’ αυτά τα άτομα 
πρέπει να προσθέσουμε τους Λιβανέζους που 
μετακομίζουν στην Κύπρο τα τελευταία 3 με 5 
χρόνια (με αυξανόμενο ρυθμό μετά την έκρηξη 
στη Βηρυτό τον Αύγουστο του 2020) και τους 
Ισραηλινούς που έχουν επιταχύνει την επενδυ-
τική τους δραστηριότητα στη Λάρνακα (και πιο 
πρόσφατα και στην Πάφο).
Οι τιμές ενοικίασης κατοικιών στη Λεμεσό βρί-
σκονται στο υψηλότερο σημείο όλων των επο-
χών, με αυτές στη Λάρνακα και την Πάφο να 
ακολουθούν αυξητική τάση. Ενώ αυτό οφείλεται 
κυρίως στην πρόσφατη εισροή πληθυσμού, ορι-
σμένα σημαντικά έργα υποδομής μπαίνουν επί-
σης μέσα στη μεγαλύτερη εικόνα της αγοράς και 
αφορούν π.χ. το νέο πανεπιστήμιο στο κέντρο 
της Πάφου (American University of Beirut), την 
κατασκευή του νέου δρόμου που συνδέει την 
Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς (που βρίσκεται σε 
εξέλιξη), την ανάπλαση του λιμανιού και της μα-

ρίνας της Λάρνακας (έργο που ανέλαβε η Kition 
Ocean Holdings Ltd και αποτελεί μια κυπρο-ισ-
ραηλινή κοινοπραξία), την μετεγκατάσταση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετροχημικών 
από την Λάρνακα (έργο που επίσης βρίσκεται 
κοντά στην ολοκλήρωση, με ανακοινωμένο μά-
λιστα όλο το masterplan) κ.λπ. Υπάρχει επίσης 
σημαντική ζήτηση για χώρους γραφείων υψηλών 
προδιαγραφών και ποιότητας κατασκευής, ζή-
τηση για ποιοτικότερα και πιο πολυτελή προϊ-
όντα, ζήτηση για ξενόγλωσσα (κυρίως) ιδιωτικά 
σχολεία κλπ., αφού οι ανάγκες των νέων αυτών 
εταιρειών/ ατόμων είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. 
Δεν αναμένουμε λοιπόν, ότι η ζήτηση και οι τι-
μές για τα παραπάνω θα μειωθούν τα επόμενα 
2 με 3 χρόνια, κυρίως επειδή η προσφορά είναι 
σχετικά στάσιμη και θα χρειαστεί λίγος χρόνος 
για να αντιδράσει στα νέα δεδομένα.
Η τρίτη ομάδα είναι όσοι ντόπιοι ζουν με (ή από) 
τους προαναφερθέντες «αλλοδαπούς». Έχουν 
υψηλότερους μισθούς, είτε λόγω των δεξιο-
τήτων τους (τεχνικές ή γλωσσικές) είτε επειδή 
έχουν καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 
τους. 
Αυτά τα άτομα εκμεταλλεύονται πλήρως την 
κατάσταση, έχοντας γίνει ειδικοί στο… να πίνουν 
ποιοτικό τζιν και να κάνουν διακοπές στη Μύκο-
νο. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας σέρφερ 
ξοδεύει μόνο το 8% του χρόνου του δαμάζοντας 
κύματα, με το 54% να το ξοδεύει κωπηλατώ-
ντας και το άλλο 38% περιμένοντας τα κύματα. 
Γι’ αυτό και συνιστούμε προσοχή σε όσους επι-
δίδονται στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς όπως 
είναι γνωστό η ζωή είναι ένας μαραθώνιος.
Υπάρχουν δύο μικρότερες ομάδες που επίσης 
αξίζει να αναφερθούν. 
Οι Βρετανοί που ζουν στην Πάφο και τη Λάρ-
νακα, και οι οποίοι τώρα είτε επιστρέφουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (για να επωφεληθούν από το 
Εθνικό Σχέδιο Υγείας – National Health Service/ 
NHS) είτε έχουν παραδώσει τις κατοικίες τους 
στα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης χιλιάδες Ανα-
τολικοευρωπαίοι (Βούλγαροι και Ρουμάνοι) και 
μετανάστες από την Υποσαχάρια Αφρική, που 
ζουν σε παλιά κτίρια στα κέντρα των πόλεων και 

Του Παύλου Λοΐζου
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Ask WiRE

τους εκμεταλλεύονται διακινητές καθώς και άλ-
λοι. Αυτοί είναι ο «αόρατος» λαός της Κύπρου.
Επιτρέψτε μου τώρα να σας κουράσω με τις 
μεσοπρόθεσμες προσδοκίες μου. Υπάρχουν δε-
κάδες μεγάλα έργα υπό κατασκευή ή που σχε-
διάζονται να γίνουν σε όλο το νησί, ειδικά στη 
Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο (με αυτή τη 
σειρά). Σχεδόν για όλα, στόχος είναι να πωλη-
θούν σε αλλοδαπούς υψηλού βιοτικού επιπέδου, 
ιδιαίτερα σε άτομα που επιθυμούν να μετακομί-
σουν στην Κύπρο για εργασία αλλά και για διακο-
πές. Αυτά τα έργα γίνονται όλο και μεγαλύτερα, 
και ολοένα και περισσότερο δεν αναπτύσσονται 
από ντόπιους ή χρηματοδοτούνται από τοπικές 
τράπεζες. 
Επιπλέον, οι εταιρείες που μετακομίζουν στην 
Κύπρο δεν απασχολούν τόσους ντόπιους, κυρί-
ως λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας μεταξύ της 
διαθεσιμότητας «τοπικών ταλέντων» (δάσκα-
λοι, λογιστές και δικηγόροι) και των ειδικοτήτων 
που αναζητούν (προγραμματιστές, μηχανικούς, 
κ.λπ.)
Βλέπουμε λοιπόν την ανάπτυξη (και τη διαίρε-
ση) των δύο κόσμων, όπου η ανισότητα θα γίνει 
ακόμη πιο έντονη και η κινητικότητα του εισο-
δήματος θα μειωθεί. Δυστυχώς, η κυπριακή κυ-
βέρνηση υπνοβατεί (και πάλι) και επικεντρώνεται 
στην κατασκευή δρόμων και στην τροποποίηση 
του φορολογικού καθεστώτος, αντί στη μεταρ-
ρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και δικαι-
οσύνης. 
Με το «κυπριακό πρόβλημα» να έχει λυθεί (δη-
λαδή δεν συμβαίνει τίποτα), τις ρωσικές επιχει-
ρήσεις να αποχωρούν (αυτός ο αντίκτυπος θα 
γίνει «αισθητός» από το τέταρτο τρίμηνο του 
2022 και μετά, καθώς ορισμένοι προσπαθούν 
ακόμη να αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητές 
τους) και τη χώρα να μην αποτελεί μέρος του 
EastMed αγωγού φυσικού αερίου (η πιο πρό-
σφατη διαμόρφωση είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος 
και η Ελλάδα), η έκταση της διχοτόμησης της 
κοινωνίας πρόκειται να αποκαλυφθεί σύντομα. 
Γι’ αυτό λοιπόν δεν είμαστε αισιόδοξοι, αλλά 
από την άλλη, το τζιν δεν ήταν ποτέ το ποτό της 
προτίμησής μας.
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Κυκλοφοριακό: Λύση για τη Λεμεσό 
η υλοποίηση του ΣΒΑΚ

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ που αναπτύσσεται τις τελευ-
ταίες ημέρες σε σχέση με το κυκλοφορι-
ακό της Λεμεσού, αν και γίνεται με καθυ-
στέρηση, μπορεί να έχει θετική κατάληξη. 

Τα ανοιχτά ζητήματα είναι πολλά και οι επιπτώσεις 
σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, 
αδιαμφισβήτητες. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος εκ-
πόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) της πόλης. Ένα σχέδιο, που δυστυχώς, μέχρι 
σήμερα παραμένει ανεφάρμοστο.    

H μονοδρόμηση της Ανεξαρτησίας
 δεν λύνει το πρόβλημα
Η ανακοίνωση της επικείμενης μονοδρόμησης της 
οδού Ανεξαρτησίας, είναι θετική ως μεταβατική ρύθμι-
ση, χωρίς όμως να λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της 
διακίνησης στο κέντρο της πόλης. Πολλώ δε μάλλον, 
όταν τα οχήματα πρόκειται να κινούνται με κατεύθυνση 
από τον Βορρά προς τον Νότο. Με τον τρόπο αυτό, 
διευκολύνεται η διαμπερής όδευση προς το κέντρο, 
προσελκύοντας ουσιαστικά περισσότερα αυτοκίνητα 
σε μία περιοχή που ήδη ασφυκτιά.  Παράλληλα, η πρό-
νοια για αντίστροφη διέλευση των λεωφορείων θα έχει 
ως συνέπεια τη μη διεύρυνση των πεζοδρομίων. Αυτή 
η επιλογή διαμορφώνει έναν κατ’ επίφαση μονόδρομο, 
που με κανένα τρόπο δεν θα διευκολύνει τη διακίνηση 
κατοίκων και επισκεπτών με εναλλακτικά μέσα, πλην 
των ΙΧ. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι σύμφωνα με το 
ΣΒΑΚ, η Ανεξαρτησίας θα μετατραπεί σε πεζόδρομο, 
στο ήμισυ του οποίου θα επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο 
σε λεωφορεία. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση επομένως, 

ναι καινούριο. Όσο όμως συντρέχουν ταυτόχρονα 
συνθήκες αύξησης των οχημάτων, μη αναβάθμισης 
των δημόσιων μεταφορών και μη ανάπτυξη δικτύου 
για διακίνηση με εναλλακτικά μέσα, θα επιδεινώνεται 
διαρκώς. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα από την μη 
υλοποίηση έργων που θα παρείχαν άμεσο θετικό αντί-
κτυπο στο επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, όπως ο βόρειος 
παρακαμπτήριος. Αυτός ο άξονας θα αποτελεί εναλ-
λακτική λύση για μεγάλο αριθμό κατοίκων που μένουν 
στα προάστια της πόλης και σήμερα υποχρεώνονται να 
χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο για να μετακι-
νηθούν ανατολικά προς δυτικά και αντίστροφα, επιδει-
νώνοντας την υφιστάμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
ιδίως στους κυκλικούς κόμβους. 
Εντός αυτού του πλαισίου, απαιτείται όμως και επα-
νασχεδιασμός των διαδρομών, αύξηση της συχνότη-
τας των λεωφορείων και παροχή κινήτρων για χρήση 
τους από τους κατοίκους. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν προχωρήσει σε κατάργηση του τιμήματος (δηλα-
δή προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ), στο-
χεύοντας ακριβώς στην καθιέρωσή τους στη συνείδη-
ση των πολιτών ως αξιόπιστη εναλλακτική, έναντι του 
αυτοκινήτου.
Μέσω της υλοποίησης ενός μεγάλου προγράμματος 
πεζοδρομήσεων και μονοδρομήσεων, ο «νέος» χώρος 
που απελευθερώνεται θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη 
σημαντική αύξηση του ποσοστού πρασίνου εντός του 
κέντρου πόλης. Αυτές οι «πράσινες διαδρομές» θα 
επιτρέπουν σε όποιον το επιθυμεί να μετακινηθεί με 
εναλλακτικά μέσα πέραν του αυτοκινήτου, υπό σκιά, 
με άνεση και ασφάλεια, μέσα στον αστικό ιστό. Αναπό-

θα είχε σημαντικότερη 
επίδραση ως μεταβατική, 
εφόσον προέβλεπε αντί-
στροφη πορεία των οχη-
μάτων/λεωφορείων και δι-
εύρυνση του πεζοδρομίου 
παράλληλα με τη δημιουρ-
γία ποδηλατοδρόμου στον 
εναπομείναντα χώρο του 
πρώην ρεύματος καθόδου. 

Αναγκαία η συνολική 
εφαρμογή του ΣΒΑΚ
Ταυτόχρονα, οι όποιες -θε-
τικές στο παρόν στάδιο- 

ρυθμίσεις προωθούνται, σε καμία περίπτωση δεν πρέ-
πει να οδηγήσουν σε υπαναχώρηση από τη συνολική 
εφαρμογή του ΣΒΑΚ. Μία μελέτη για την οποία οι φο-
ρολογούμενοι πλήρωσαν και παραμένει στα χαρτιά. Με 
δεδομένη μάλιστα την πρόβλεψη για έργα και δαπάνες 
ύψους €40 εκ. κάθε χρόνο, η καθυστέρηση στην υλο-
ποίησή τους έχει στερήσει σημαντικά κονδύλια από την 
πόλη. Κάθε προσέγγιση που θα βάζει ορισμένα απο-
σπασματικά έργα μπροστά από το Σχέδιο, είναι λάθος 
αφού απώτερος στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση 
συνθηκών που θα επιτρέπουν τη μη χρήση ιδιωτικών 
οχημάτων και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών.

Η Λεμεσός χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις
Το πρόβλημα του κυκλοφοριακού της πόλης, δεν εί-

σπαστο κομμάτι αυτού του σχεδίου, είναι η δημιουργία 
αποκεντρωμένων χώρων “park and ride” σε διάφορα 
σημεία της πόλης όπως το Τσίρειο, ο χώρος του επι-
βατικού σταθμού στο λιμάνι, στην περιοχή του ποτα-
μού Γερμασόγειας, σε μέρη παρακείμενα του εναέριου 
κυκλικού κόμβου προς την παραλία Ladies Mile, αλλά 
και σε μεγάλα διαθέσιμα τεμάχια γης κεντρικότερα. 
Εκεί, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα μπορούν 
να σταθμεύουν τα οχήματά τους, διακινούμενοι προς 
το κέντρο είτε με ΜΜΜ, είτε να επιλέξουν να περπατή-
σουν, ή να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατό τους.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πόλη χρειάζεται με-
σο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε σχέση με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. Λύση στο πρόβλημα του κυκλο-
φοριακού μπορεί να δοθεί μέσα και από τη λειτουργία 
τραμ, όπως συμβαίνει σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες, 
συχνά μικρότερες από τη Λεμεσό. Κατά μέσο όρο, μια 
γραμμή του Τραμ καλύπτει σε μια διαδρομή τις μετα-
κινήσεις 5.000 ατόμων ανά ώρα, ενώ στο ίδιο χρονικό 
διάστημα η ίδια διαδρομή με αυτοκίνητο θα καλύψει τις 
ανάγκες διακίνησης μόνο 1.300 ατόμων, επιβαρύνο-
ντας μάλιστα το αστικό περιβάλλον με καυσαέρια και 
αυξημένα επίπεδα θορύβου. Στην περίπτωση της Λε-
μεσού, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια γραμμή τραμ 
μήκους 10 χιλιομέτρων, καλύπτοντας την περιοχή από 
το καζίνο μέχρι το χώρο στάθμευσης του ποταμού 
Γερμασόγειας. Η πόλη μας μπορεί και πρέπει να ανα-
βαθμιστεί, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους, όσο και 
για τους επισκέπτες. Ζητούμενο είναι οι σχεδιασμοί να 
υλοποιούνται και όχι μόνο να εκπονούνται. 
 * Αρχιτέκτονας, μέλος της Πρωτοβουλίας «Για τη Λεμεσό»

ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ»

Του Γιάννη 
Αρμεύτη*

Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα Cyfield 
στις καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας

Ε ΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ μοντέρνα διαμερίσμα-
τα σε επίλεκτες περιοχές, που καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, 
προσφέρει η Cyfield στην αγορά. 

Πρόκειται για ευρύχωρα και λειτουργικά διαμερίσμα-
τα που βρίσκονται στις περιοχές Λυκαβητού, Αγλα-
ντζιάς, Λατσιών και Δασούπολης και αποτελούν τα 
έργα LYKAVITOS HEIGHTS, NEFELI, Dafni Residence, 
APOLLO HEIGHT και ERATO RESIDENCE.
Όλες οι πολυκατοικίες είναι ιδανικές για οικογένειες 
και άτομα που επιθυμούν να ζουν σε μια ήσυχη περι-
οχή κοντά σε σχολεία, υπηρεσίες και καταστήματα, 
μερικά λεπτά από το εμπορικό κέντρο της Λευκω-
σίας και με εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της 
πρωτεύουσας  και παρέχουν όλες τις ανέσεις για μια 
σύγχρονη διαβίωση. Όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν 
μεγάλα υπνοδωμάτια, μπαλκόνια, χώρους στάθμευ-
σης και αποθήκες, ενώ είναι ευρύχωρα, διαμπερή και 
έχουν ωραία θέα και ανοικτό ορίζοντα. 
Χαρακτηριστικό τους είναι η λειτουργικότητα και η 
άνεση που προσφέρουν, ενώ επισημαίνεται το υψη-
λό επίπεδο ποιότητας στην κατασκευή τους και στα 
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Τα διαμερίσματα διαθέ-
τουν και Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κλάσης Α’.

LYKAVITOS HEIGHΤS 
Tο έργο LYKAVITOS HEIGHS αποτελείται από δύο 
5όροφες πολυκατοικίες στον Λυκαβητό στην οδό 
Θράκης (πάροδος Καλλιπόλεως), οι οποίες διαθέ-
τουν εννέα διαμερίσματα η κάθε μια.  Η πολυκατοικία 
«LYKAVITOS HEIGHTS » διαθέτει  για άμεση παράδο-
ση ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και ένα διαμέρι-
σμα τριών υπνοδωματίων σε κάθε όροφο. 
W:  Block A: https://www.cyfieldgroup.com/real-
estate-development/apartments/lykavitos-heights-a/
Block B: https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-

APOLLO HEIGHTS
Στην Αγλαντζιά ανεγέρθηκε η πολυκατοικία «Apollo 
Heights», η οποία βρίσκεται στο ύψωμα του Πλα-
τύ στην οδό Κεφαλληνίας,, λίγα μόνο λεπτά από το 
εμπορικό κέντρο της περιοχής και με εύκολη πρόσβα-
ση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού. 
Η πολυκατοικία αποτελείται από τέσσερις ορόφους 
και διαθέτει διαμπερή και ευρύχωρα διαμερίσματα 
των δύο και τριών υπνοδωματίων. Στο τελευταίο όρο-
φο υπάρχουν δύο ρετιρέ των τριών υπνοδωματίων, 
τα οποία διαθέτουν πολύ μεγάλες βεράντες με θέα 
ολόκληρη την πόλη. Το κτήριο εξυπηρετείται από 
τρεις εισόδους, ενώ τα διαμερίσματα έχουν μεγάλους 
εσωτερικούς χώρους, μπαλκόνια και αποθήκες. Όλα 
τα διαμερίσματα διαθέτουν δύο χώρους στάθμευ-
σης και μερικά από αυτά έχουν βοηθητικό δωμάτιο 
με πρόνοια για τουαλέτα και μπάνιο στο ισόγειο, το 
οποίο μπορεί να διαμορφωθεί όπως επιθυμούν οι ιδι-
οκτήτες τους. 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το συγκεκριμένο έργο 
αφού όλα τα διαμερίσματα του έχουν πωληθεί από 
τα σχέδια εκτός από το ένα και μοναδικό διαμέρισμα 
τριών υπνοδωματίων που είναι διαθέσιμο προς άμεση 
πώληση και παράδοση 

development/apartments/lykavitos-heights/

NEFELI
Στο Λυκαβητό ανεγέρθηκε η 4όροφη πολυκατοικία 
«ΝEFELI» που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας, 
στην οδό Κολοκοτρώνη. Αποτελείται συνολικά από 
7 διαμερίσματα. Ο κάθε όροφος έχει από ένα διαμέ-
ρισμα δύο υπνοδωματίων και ένα διαμέρισμα τριών 
υπνοδωματίων, ενώ ο τελευταίος όροφος διαθέτει 
ένα ρετιρέ τριών υπνοδωματίων με μεγάλους ενιαίους 
εσωτερικούς χώρους, ευρύχωρες βεράντες και ωραία 
θέα. Στο έργο «ΝEFELI»  υπάρχει μόνο ένα διαθέσιμο 
διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων για πώληση και άμεση 
παράδοση. 
W: www.cyfieldgroup.com/real-estate-development/
apartments/nefeli/  
 
ΔΑΦΝΗ
Στα Λατσιά, η πολυκατοικία «Δάφνη» βρίσκεται στην 
οδό Χαριλάου Μιχαήλ και αποτελείται από 4 ορόφους 
με 8 διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων. Ένα τε-
λευταίο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι διαθέσι-
μο για πώληση και άμεση παράδοση,
W: https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/apartments/dafni

W: https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/apartments/apollo-heights/

ERATO RESIDENCE
Στη Δασούπολη, το έργο «Erato Residence», βρίσκε-
ται στην οδό Χαριλάου Μιχαήλ. Αποτελείται από πέ-
ντε ορόφους με εννέα διαμερίσματα. Ο κάθε όροφος 
περιλαμβάνει δύο διαμερίσματα, ένα των δύο και ένα 
των τριών υπνοδωματίων. Ο τελευταίος όροφος του 
κτηρίου διαθέτει ρετιρέ τριών υπνοδωματίων με ευρύ-
χωρους εσωτερικούς χώρους και μεγάλες βεράντες 
με ωραία θέα. Διαθέσιμα προς πώληση και άμεση πα-
ράδοση είναι ένα μοναδικό ρετιρέ δύο υπνοδωματίων 
και ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων. 
W: https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/apartments/erato-residence/
Η Cyfield για ακόμα μια φορά δίνει την ευκαιρία στους 
ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν στέγη σε προνο-
μιούχα περιοχή, με εξασφαλισμένους τίτλους ιδιοκτη-
σίας και μια σίγουρη επένδυση για το μέλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες
T. 8000 5757 | Email: sales@cyfieldgroup.com

Ποιοτικές επιλογές σε Λυκαβητό, 
Αγλαντζιά, Λατσιά και Δασούπολη 

ΘΕΜΑΤΑ
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Δεν εφαρμόζεται ο νόμος για το τέλος 
0,4% στις αναδιαρθρώσεις ακινήτων 

ΟΝΟΜΟΣ ψηφίστηκε, αλλά, δυστυ-
χώς, δεν εφαρμόστηκε. Το θέμα 
αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων 
που έγιναν στο πλαίσιο των αναδιαρ-

θρώσεων δανείων. 
Σύμφωνα με τον νόμο οι συγκεκριμένες ανα-
διαρθρώσεις δανείων θα εξαιρούνται, από τον 
Φεβράρη του 2021, από την επιβολή του 0,4% 
επί των πωλήσεων ακινήτων και μετοχών προς 
όφελος των προσφύγων. 
Ο λόγος που δεν εφαρμόστηκε είναι γιατί οι τρά-
πεζες εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις σ’ 
ό,τι αφορά την αναδρομικότητα της εφαρμογής 
του συγκεκριμένου νόμου. 
Όπως είναι γνωστό, ο νόμος εγκρίθηκε από τη 
Βουλή τον Φεβράρη του 221 και ενώ έπρεπε να 

εισπράττεται το συγκεκριμένο τέλος, μέχρι σή-
μερα τίποτε δεν εισπράχθηκε, αφού δεν έγιναν 
οι απαραίτητες διευθετήσεις. 
Τα δεδομένα αλλάζουν με νέο νομοσχέδιο που 
βρίσκεται στην ολομέλεια της Βουλής και σύμ-
φωνα με το οποίο την ευθύνη και εξουσία για 
την είσπραξη του συγκεκριμένου τέλος 0,4% 
από πωλήσεις ακινήτων θα έχει ο Έφορος Φο-
ρολογίας. 
Με το νέο αυτό νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι 
δεν θα γίνεται οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινή-
του αν δεν καταβάλλεται το τέλος του 0,4%. 
Μάλιστα, λόγω της αναδρομικότητας, οι κυβερ-
νητικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε διαδικα-
σίες για την είσπραξη του τέλους από τον Φε-
βράρη του 2021. 

Να αναφέρουμε ότι ο Σύνδεσμος Τραπεζών με 
επιστολή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων εξέφρασε την ανησυχία του πως 
η αναδρομική εφαρμογή του νόμου θα προκα-
λέσει δυσκολίες κατά την είσπραξη του τέλους 
από πολίτες που πώλησαν τα ακίνητα τους, κα-
θώς λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών 
ίσως κάποιοι να μην είναι σε θέση να το πληρώ-
σουν. Οι αρχικές τους επιφυλάξεις επικεντρώ-
νονται στο θέμα των αναδιαρθρώσεων, ωστόσο, 
το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να ξεκαθαρίζει 
με τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης πρόνοιας 
στη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες θε-
ωρούν πως στο νομοσχέδιο υπάρχουν κάποια 
γκρίζα σημεία σε σχέση με τους πλειστηρια-
σμούς. 

Επιφυλάξεις για νέο τέλος στις πωλήσεις 
ακίνητων από τον ΚΣΙΑ

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ για συγκεκριμένες πρόνοι-
ες των δύο τροποιητικών νομοσχεδίων 
που ρυθμίζουν την είσπραξη του τέλους 
0.4% επί της πωλήσεως ακίνητης ιδιο-

κτησίας προς όφελος του προσφυγικού κόσμου, 
εκφράζει o Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών 
Ακινήτων (ΚΣΙΑ). Σε γραπτή ενημέρωση στην Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, ο ΚΣΙΑ εκ-
φράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν κλή-
θηκε σε συνεδρία της, για να θέσει τις απόψεις του 
αναφορικά με την τροποποίηση του νόμου, ενώ 
προσθέτει ότι τους ξενίζει ότι η Βουλή αποφάσισε 
μετά από 48 χρόνια να επιβαρύνει τους πωλητές 
ακινήτων για να ενισχύσει τους πρόσφυγες.
Ζητούν όπως η αναδρομική εφαρμογή της προ-
τεινόμενης νομοθεσίας απορριφθεί και επιπλέον, 
τα ποσά που υπολογίζεται να εισπραχθούν από το 
τέλος ν’ αντληθούν από τα γενικά ταμεία του κρά-
τους, παρά από ένα υπερφορολογημένο τομέα.
Όπως εξηγεί, «πολλοί πωλητές ακινήτων βρίσκο-

νται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση από το 
μέσο πρόσφυγα», ενώ σημειώνει ότι είναι άδικο να 
επιβαρύνεται οικονομικά μια ομάδα συμπολιτών 
για να επωφεληθεί μια άλλη.
Προσθέτει ότι η αύξηση του κόστους μιας πώλη-
σης θα οδηγήσει σε μειωμένο αριθμό συναλλαγών, 
με αποτέλεσμα το κράτος να χάσει πολύ περισσό-
τερους φόρους από αυτούς που βάζει στα ταμεία 
του από τους ίδιους ψηλούς φόρους συναλλαγών 
ακινήτων. Υπενθυμίζει ότι ο κεφαλαιουχικός φό-
ρος ανέρχεται στο 20%, ο ΦΠΑ στο 19% και τα 
μεταβιβαστικά σε 4,5%.
Προτείνει όπως το Ταμείο Προσφύγων ενισχυθεί 
από τα γενικά ταμεία τους κράτους, τα οποία φο-
ρολογούν κυρίως τους υψηλά αμειβόμενους, ενώ 
χαρακτηρίζει τους αγοραστές και ιδιοκτήτες ακινή-
των που επιλέγηκαν «εύκολη λεία».

Προβληματισμός
Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων στην επιστολή 

ΜΠΗΚΑΜΕ στον τρίτο μήνα έναρξης της 
σχολικής χρονιάς και πολλά σχολεία είναι ερ-
γοτάξια, αφού εκτελούνται πολλά έργα ανα-
βάθμισης της κτηριακής τους κατάστασης. 
Με βάση στοιχεία του ΥΠΑΝ το 2022 τέ-
λειωσαν έργα σε 17 σχολεία με μια δαπάνη 
που ξεπερνά τα 11 εκ. ευρώ. 
Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα παρα-
κάτω: 

• Η αναδόμηση – αποκατάσταση του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου (6,6 εκατ. 
ευρώ).

• Η ανέγερση του Α΄ Δημοτικού Νηπια-
γωγείου Πάφου.

• Οι συντηρήσεις – βελτιώσεις στο Λύ-
κειο Ιδαλίου.

• Η ανέγερση νέας πτέρυγας και η βελ-
τίωση του κτηρίου του Ειδικού Σχο-
λείου «Ευαγγελισμός».

Να αναφέρουμε ότι έργα μικρής κλίμακας, 
με συνολική δαπάνη 761.000 ευρώ υλοποιή-
θηκαν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
σε 16 σχολεία και άλλα έργα μικρής κλίμα-
κας και συνολικής δαπάνης 347.000 ευρώ 
βρίσκονταν σε εξέλιξη σε άλλα εννέα σχο-
λεία.

Ξεκινούν έργα
Εκτός από τα έργα που τέλειωσαν, τη νέα 
σχολική χρονιά, σε οκτώ σχολεία αναμένεται 
να ξεκινήσουν έργα τα οποία βρίσκονται σε 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Στο πλαίσιο του κτηριολογικού προγράμμα-
τος, έργα σε 25 σχολεία με συνολική δαπά-
νη 27,9 εκατομμύρια ευρώ θα βρίσκονται σε 
εξέλιξη κατά τη σχολική περίοδο 2022-23. 
Μεταξύ αυτών, τα μεγαλύτερα είναι:

• Η αντισεισμική αναβάθμιση και γενική 
βελτίωση της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λε-
μεσού (5,5 εκατ. ευρώ).

• Η γενική αναβάθμιση, επεκτάσεις και 
μετατροπές στο Γυμνάσιο Παραλιμνί-
ου (4,5 εκατ. ευρώ).

• Η γενική βελτίωση στο Ευρυβιάδειο 
Γυμνάσιο Λάρνακας (4,3 εκατ. ευρώ).

• Η κατεδάφιση – ανέγερση του Β΄ Δη-
μοτικού Σχολείου Γερίου (4,3 εκατ. 
ευρώ).

• Η κατεδάφιση υφιστάμενου και ανέ-
γερση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου 
Ύψωνα (4,2 εκατ. ευρώ).  

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση του το 
υπουργείο Παιδείας, «στο πλαίσιο του κτη-
ριολογικού προγράμματος του, είτε αποπε-
ρατώνονται τώρα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη 
έργα σε 44 σχολεία, καθώς και άλλα έργα 
μικρής κλίμακας σε 25 σχολεία, με συνολική 
δαπάνη 39,8 εκατομμύρια ευρώ και θα ξεκι-
νήσουν στο επόμενο διάστημα έργα σε άλλα 
οκτώ σχολεία». 

Είναι φανερό ότι εργοτάξια θα υπάρχουν και 
φέτος σε αριθμό σχολείων, με το υπουρ-
γείο να επισημαίνει ότι θα λαμβάνονται οι 
απαραίτητες πρόνοιες ασφάλειας και ανα-
προσαρμογής ως προς τη λειτουργικότητα 
των σχολείων. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Παιδείας, στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
σχολικών κτηρίων και εφαρμόζοντας το 
κτηριολογικό πρόγραμμά του, το Υπουργείο 
προχωρά σε τακτική βάση σε συντήρηση, 
επιδιορθώσεις, επεκτάσεις και αναβάθμιση 
των σχολικών κτηρίων.

Εργοτάξια και φέτος 
πολλά σχολεία 

του εκφράζει και τον προβληματισμό του για το 
ενδεχόμενο να εφαρμοστεί αναδρομικά η είσπρα-
ξη του τέλους 0.4% επί της πωλήσεως ακίνητης 
ιδιοκτησίας, από τις 22/02/2021 μέχρι την ημερο-
μηνία δημοσίευσης που συζητείται.
«Η αναδρομική εφαρμογή του θα επιβαρύνει το 
κράτος με μεγάλο αριθμό δικαστικών υποθέσεων, 
νομικά/ δικαστικά έξοδα, καθώς και πολύ υψηλά 
διοικητικά έξοδα», τονίζει.
Εξηγεί ότι οι πωλητές πιθανόν να μην μπορούν να 
ανταπεξέλθουν οικονομικά για την πληρωμή του 
ποσού, ενώ και κάποιοι να μην είναι διατεθειμένοι 
να το πληρώσουν αφού θα αμφιβάλλουν για το 
κατά πόσο η αναδρομικότητα είναι νόμιμη.
Προσθέτει επίσης, ότι αρκετοί ξένοι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων δεν κατοικούν στην Κύπρο, με αποτέλεσμα 
η όλη προσπάθεια είσπραξης, να είναι ανέφικτη.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Ενεργειακή κρίση: Εφιάλτης ο φετινός 
λογαριασμός θέρμανσης

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ είναι εδώ: Τα νοικοκυ-
ριά να χρειαστεί να πληρώσουν 5-6 
δισ. ευρώ για να αγοράσουν τις ίδιες 
ποσότητες φυσικού αερίου και πε-

τρελαίου θέρμανσης που αγόρασαν και πέρυσι, 
για να περάσουν τον χειμώνα. Οταν πέρυσι τον 
Οκτώβριο η σεζόν ξεκίνησε με τιμή πετρελαίου 
θέρμανσης στα 1,16 ευρώ ανά λίτρο και τώρα 
κινδυνεύουμε να ξεκινήσουμε να το πληρώσου-
με 1,7 ευρώ, όταν το φυσικό αέριο είχε πέρυσι 
τον Οκτώβριο 6 λεπτά η κιλοβατώρα και φέτος 
μπορεί να εκτοξευτεί και πάνω από τα 24 λεπτά, 
ο κίνδυνος γίνεται εύκολα αντιληπτός. Αν παρα-
μείνουν αυτές οι τιμές και το επόμενο χρονικό 
διάστημα –προς το παρόν όλες οι προβλέψεις 
είναι εξαιρετικά δυσοίωνες– τότε τα νοικοκυ-
ριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με το δίλημμα ή να 
μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας ή να πλη-
ρώσουν πολύ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. 
Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επι-
δότηση της τιμής του φυσικού αερίου παραμέ-
νουν στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου. 
Ωστόσο, με δεδομένο το «δημοσιονομικό βαρί-
δι» που έχει δημιουργηθεί για την επιδότηση του 
ηλεκτρικού ρεύματος, τα περιθώρια για πολύ 
γενναία στήριξη από την πλευρά του κράτους 
και για την κάλυψη της θέρμανσης είναι περιο-
ρισμένα.
• Το φυσικό αέριο. Τα νούμερα που τεκμηρι-
ώνουν τον κίνδυνο της πολύ μεγάλης επιβάρυν-
σης των νοικοκυριών είναι πολύ συγκεκριμένα. 
Από το σύνολο της κατανάλωσης φυσικού αε-
ρίου –περίπου 30 TWh σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία για το α΄ εξάμηνο της φετινής χρονιάς– 
περίπου 8,2 τεραβατώρες διατίθενται μέσω του 
δικτύου διανομής και καταλήγουν κυρίως στα 
νοικοκυριά. Αρα, σε ετήσια βάση, τα νοικοκυριά 
καταναλώνουν για θέρμανση περίπου 16 δισεκα-
τομμύρια κιλοβατώρες. Τον Ιανουάριο του 2021 
μια κιλοβατώρα φυσικού αερίου κόστιζε 1,6 λε-
πτά στο χρηματιστήριο του Αμστερνταμ. Τον 
Οκτώβριο του 2021 η περσινή χειμερινή σεζόν 
ξεκίνησε με την τιμή στα 6,38 λεπτά του ευρώ 
αυξημένη κατά 294% σε σχέση με τις αρχές του 
χρόνου, καθώς η ενεργειακή κρίση είχε ήδη ξε-
σπάσει. Φτάσαμε τον Αύγουστο φέτος στα 17 
λεπτά του ευρώ και ο εφιάλτης είναι η τιμή του 
Σεπτεμβρίου. Επειδή η τιμολόγηση γίνεται με 
βάση τη χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμε-
νου μήνα, από τον Σεπτέμβριο τα νοικοκυριά θα 
αρχίσουν να τιμολογούνται με βάση τα 300άρια 
που καταγράφονται εδώ και μερικά 24ωρα για 
την τιμή της μεγαβατώρας. Ακόμη λοιπόν και 
αν ληφθούν υπόψη οι εκπτώσεις που γίνονταν 
μέχρι τώρα (30 ευρώ ανά μεγαβατώρα από το 
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης), οι τελικοί κα-
ταναλωτές κινδυνεύουν να πληρώσουν μια κι-
λοβατώρα φυσικού αερίου ακόμη και πάνω από 
24-25 λεπτά. Με δεδομένη την κατανάλωση, ο 
«λογαριασμός» κινδυνεύει να φτάσει ακόμη και 
στα 4 δισ. Αν λοιπόν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση 
των τιμών το επόμενο διάστημα ή πολύ γενναία 
επιδότηση από το κράτος (εξελίξεις και οι δύο 
όχι πολύ πιθανές με βάση τα τωρινά δεδομένα), 
η «στροφή» σε άλλο καύσιμο θα μπει αναγκαστι-
κά στο τραπέζι.
• Το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκίνησε πέρυσι 
τον Οκτώβριο να πωλείται προς 1,16 ευρώ το 
λίτρο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι τιμές 
ανέβηκαν πολύ και στο τέλος της προηγούμενης 
χειμερινής σεζόν φτάσαμε στο σημείο ένα λίτρο 
να κοστίζει 1,6 ευρώ. Τον Ιούνιο, με την έκρηξη 
της τιμής του πετρελαίου η τιμή αναρριχήθηκε 
ακόμη και στα 1,9 ευρώ, ενώ με τα σημερινά δε-
δομένα βρισκόμαστε κοντά στα 1,7 ευρώ. Ετσι, 
το νοικοκυριό που γέμισε τη δεξαμενή πέρυσι 
τον Οκτώβριο και περιμένει την 15η Οκτωβρίου 

φέτος για ανεφοδιασμό, θα πληρώσει το λίτρο 
περίπου 46% ακριβότερα αν δεν υπάρξει αλλα-
γή σκηνικού όσον αφορά τη διεθνή τιμή του πε-
τρελαίου. Δεδομένου ότι η ετήσια κατανάλωση 
ανέρχεται περίπου στα 1,2-1,3 δισεκατομμύρια 
λίτρα, η επιβάρυνση μπορεί να ξεπεράσει τα 2 
δισ. ευρώ για τα νοικοκυριά που στρέφονται στο 
πετρέλαιο για την κάλυψη των αναγκών θέρμαν-
σης.
• Το ηλεκτρικό ρεύμα. Για τα νοικοκυριά που 
επιλέγουν το ρεύμα για να καλύψουν τις ανάγκες 
θέρμανσης η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκινάει με 
μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την αντί-
στοιχη περυσινή. Η κρατική επιδότηση επεκτεί-

νεται στο σύνολο της κατανάλωσης και δεν πε-
ριορίζεται στις 300 κιλοβατώρες ανά μήνα. Ετσι, 
για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα 
–και κατά κανόνα ξεφεύγουν από το όριο των 
300 κιλοβατωρών τον μήνα– η τελική χρέωση 
ανά κιλοβατώρα θα είναι χαμηλότερη σε σχέση 
με πέρυσι, παρά την έκρηξη της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος που έχει φτάσει να πωλείται 
σε τιμές λιανικής ακόμη και πάνω από 80 λεπτά 
η κιλοβατώρα. Φυσικά, η ελάφρυνση θα ισχύει 
για όσο ακολουθείται το σημερινό σύστημα κρα-
τικής επιδότησης το οποίο χρηματοδοτείται με 2 
δισ. ευρώ ανά μήνα. Με τα σημερινά δεδομένα 
η τελική τιμή λιανικής μιας κιλοβατώρας μπορεί 

ΕΩΣ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

να πέσει και κάτω από τα 22 λεπτά του ευρώ και 
να μετατρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα σε φθηνότε-
ρη λύση θέρμανσης για τα νοικοκυριά, ειδικά αν 
χρησιμοποιηθεί συσκευή περιορισμένης κατανά-
λωσης, όπως είναι τα κλιματιστικά ή οι αντλίες 
θερμότητας.
• Τα ξύλα και τα pellet. Δεδομένου ότι η εγ-
χώρια παραγωγή δεν καλύπτει την ολοένα και 
αυξανόμενη ζήτηση, η τιμή του ξύλου αλλά και 
του pellet αναμένεται ότι θα είναι πολύ αυξημένη 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή. Παρά την 
αύξηση της τιμής η «στροφή» στην καύση ανα-
μένεται να είναι ακόμη πιο μεγάλη φέτος, ειδικά 
στη Β. Ελλάδα και τις ορεινές περιοχές.
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Ακίνητα: Επέστρεψαν δυναμικά οι ξένοι
Σ Ε ΤΡΟΧΙΑ πλήρους ανάκαμψης έχει 

εισέλθει πλέον η επενδυτική δραστηρι-
ότητα στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά-

δος (ΤτΕ), κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 
οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την 
απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 
414,4 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που συνιστά αύξη-
ση κατά 67% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. Παράλληλα, αποτελεί την καλύτερη 
τριμηνιαία επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 
2019, όταν τα ξένα κεφάλαια είχαν ανέλθει σε 
410,3 εκατ. ευρώ, αλλά και την τρίτη υψηλότε-
ρη διαχρονικά. Μέχρι σήμερα το «ρεκόρ» για ένα 
τρίμηνο εξακολουθεί να «κρατάει» το τέταρτο 
τρίμηνο του 2018 με 464 εκατ. ευρώ.

Νέο ιστορικό υψηλό
Συνολικά, κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο οι 
εισροές ξένων κεφαλαίων κατέγραψαν ετήσια 
αύξηση κατά 61% σε 788 εκατ. ευρώ, έναντι 
488 εκατ. ευρώ που είχαν εισρεύσει στη χώρα 
κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 
έτους. Με βάση τον σημερινό ρυθμό και λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι παραδοσιακά η επενδυτική 
δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων είναι εντο-
νότερη κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμή-
νου κάθε έτους, είναι πλέον σχεδόν σίγουρο ότι 
το 2022 θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την πλήρη 
ανάκαμψη των ξένων επενδύσεων στην αγορά 
ακινήτων από το ξέσπασμα της πανδημίας και 
μετά, αλλά παράλληλα θα αποτελέσει και νέο 
ιστορικό υψηλό για ένα έτος. Μέχρι σήμερα το 
μεγαλύτερο ποσό που έχει εισρεύσει στη χώρα 
σε ένα ημερολογιακό έτος ήταν το 1,45 δισ. 
ευρώ του 2019. Φέτος, όπως όλα δείχνουν, το 
νούμερο αυτό θα ξεπεραστεί με ευκολία και εί-
ναι πιθανό να προσεγγίσει ακόμα και το 1,6-1,7 
δισ. ευρώ.
Ακόμα ένας παράγοντας που φαίνεται να κινη-
τοποιεί τους επενδυτές από το εξωτερικό εί-
ναι ασφαλώς η πρόσφατη ανοδική πορεία των 
επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή έχει επισπεύσει τη 
λήψη αποφάσεων, καθώς είναι δεδομένο ότι το 
κόστος δανεισμού θα συνεχίσει να αυξάνεται τα 
επόμενα τρίμηνα. Ως εκ τούτου παρατηρείται 
αυξημένη κινητικότητα.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, όπως μεσίτες 
και συμβολαιογράφους, κατά τη διάρκεια των 
θερινών μηνών πραγματοποιήθηκε μεγάλος 

όγκος αγοραπωλησιών, με βασικούς πρωταγω-
νιστές τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν 
επιστρέψει δυναμικά μετά το «διάλειμμα» της 
προηγούμενης διετίας της υγειονομικής κρίσης.
Διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, ποιοτικές 
κατασκευές στα νότια προάστια της Αττικής και 
ασφαλώς πολυτελείς εξοχικές κατοικίες σε δη-
μοφιλείς τουριστικές περιοχές αποτελούν τους 
βασικούς πυλώνες των αγορών που επιλέγουν οι 
ξένοι επενδυτές. Ανάλογα με το ακίνητο και την 
περιοχή διαφοροποιείται και η χρήση. Για παρά-
δειγμα, οι αγορές που γίνονται στο κέντρο της 
Αθήνας έχουν καθαρά επενδυτικό προσανατο-
λισμό, καθώς τα εν λόγω ακίνητα ανακαινίζονται 
και στη συνέχεια εκμισθώνονται, κυρίως μέσω 
μακροχρόνιων συμβολαίων και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις και μέσω των ψηφιακών πλατφορμών 
βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αντίστοιχα, στα νότια 
προάστια και ακόμα περισσότερα στα δημοφι-
λή νησιά τα ακίνητα που αγοράζονται συνήθως 
αξιοποιούνται τόσο για ιδιοκατοίκηση για μερικές 
εβδομάδες τον χρόνο, όσο και για εκμετάλλευ-
ση μέσω της ενοικίασής τους.

Ειδικά φέτος υπήρξε και πολύ σημαντική άνοδος 
στον τομέα των πολυτελών εξοχικών κατοικιών, 
με τους ξένους αγοραστές να αποκτούν ακίνητα 
αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε περιοχές 
όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σα-
ντορίνη, η Κρήτη και το Πόρτο Χέλι. Σύμφωνα 
με μεσιτικά γραφεία, που ειδικεύονται στη συ-
γκεκριμένη αγορά, η Ελλάδα αποτελεί πλέον 
μέρος του διεθνούς «χάρτη» των αγορών, στις 
οποίες αναζητούν πολυτελή εξοχικά άνθρωποι 
πολύ υψηλών εισοδημάτων. Αυτό οφείλεται στη 
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς 
τους επενδυτές ακινήτων, αλλά και στις ανταγω-
νιστικές τιμές, ιδίως σε σχέση με άλλες αγορές 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το ράλι συνεχίζεται
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στις τιμές πώ-
λησης κατοικιών, που δεν δείχνουν καμία «δι-
άθεση» υποχώρησης. Σύμφωνα με την εικόνα 
που προκύπτει από τον δείκτη τιμών Spitogatos 
Property Index (SPI), κατά το φετινό τρίτο τρί-
μηνο στα νότια προάστια η μέση ζητούμενη τιμή 
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πώλησης διαμορφώνεται πλέον σε 3.167 ευ-
ρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 12,7% σε ετήσια βάση. 
Αντίστοιχα, στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή 
αγγίζει πλέον τα 1.750 ευρώ/τ.μ., καταγράφο-
ντας ετήσια άνοδο της τάξεως του 8,6%. Πρό-
κειται για επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των 
τιμών, καθώς κατά το δεύτερο τρίμηνο οι τιμές 
στο κέντρο της Αθήνας «έτρεχαν» με ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 6,9%, ενώ στα νότια προάστια 
ο αντίστοιχος ρυθμός διαμορφώθηκε σε 10,9%.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, κατά το δεύτερο τρίμηνο η 
ετήσια αύξηση των τιμών πώλησης κατοικιών σε 
πανελλαδικό επίπεδο διαμορφώθηκε σε 9,4%, 
ενώ στην Αττική η αύξηση διαμορφώθηκε σε 
10,9%. 
Πλέον οι τιμές στην Αττική υπολείπονται μόλις 
κατά 18% του υψηλότερου σημείου στο οποίο 
είχαν βρεθεί το 2008, καθώς έχουν καταγράψει 
αύξηση κατά 44,6% από το δεύτερο τρίμηνο 
του 2018 και μέχρι το τέλος του φετινού δεύτε-
ρου τριμήνου, παρότι μεσολάβησε η υγειονομική 
κρίση.

Σε 500.000 ευρώ το νέο όριο της επένδυσης για «Χρυσή βίζα»

Π ΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ και ανησυχία, για τον 
τρόπο εφαρμογής, εκφράζουν στελέχη 
του τομέα της επενδυτικής μετανάστευ-
σης για την αιφνίδια, όπως αποδεικνύεται, 

εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
από το βήμα της ΔΕΘ, που αφορά την αλλαγή στο 
πρόγραμμα «χρυσή βίζα». Ειδικότερα, θα θεσμοθε-
τηθεί η αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού 
επένδυσης για αγορά ακινήτου από τα 250.000 ευρώ 
που είναι σήμερα στα 500.000 ευρώ. Με αυτόν τον 
τρόπο θα επιχειρηθεί να αυξηθεί το διαθέσιμο από-
θεμα ακινήτων προς αγορά από ενδιαφερόμενους 
Ελληνες.
Στην αγορά πάντως επικρατεί αναβρασμός, καθώς 
εκτιμάται ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα της Ελ-
λάδας ως επενδυτικού προορισμού, καθώς σήμερα 
προσφέρει το πιο προσιτό πρόγραμμα. «Χώρες όπως 
η Ισπανία και η Πορτογαλία ναι μεν έχουν επίσης όριο 
επένδυσης τα 500.000 ευρώ, αλλά ειδικά η τελευταία 
προσφέρει και την επιλογή της λήψης της ιθαγένειας, 
μόλις ο επενδυτής συμπληρώσει πέντε χρόνια από 
την εξασφάλιση της άδειας παραμονής», σημειώνει ο 
κ. Αλέξανδρος Ρισβάς, επικεφαλής του δικηγορικού 
γραφείου Ρισβάς και Συνεργάτες που ειδικεύεται σε 

μάλιστα, ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση να οδηγήσει 
σε πολλαπλασιασμό των αιτήσεων, καθώς θα αυξηθεί 
κατακόρυφα ο αριθμός των ενδιαφερόμενων επεν-
δυτών που θα θελήσουν να εκμεταλλευθούν αυτό το 
«παράθυρο» και να αποκτήσουν ένα πιο φθηνό ακί-
νητο. Αλλη μία σημαντική παράμετρος αφορά την 
πιθανότητα να απαγορευθεί η απόκτηση δύο ή και 
περισσότερων ακινήτων. Εν ολίγοις, οι 500.000 ευρώ 
θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και μόνον ένα 
ακίνητο. Διαφορετικά θα μπορούσαν οι ενδιαφερό-
μενοι (κάτι που πράττουν ορισμένοι σήμερα) να απο-
κτήσουν π.χ. πέντε διαμερίσματα των 100.000 ευρώ 
έκαστο, ακυρώνοντας στην πράξη την πρόθεση της 
κυβέρνησης να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων στην 
αγορά. Το ερώτημα βέβαια είναι πόσα τέτοια ακίνητα, 
αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ, διατίθενται προς 
πώληση και πώς θα αποφευχθούν νέες, απότομες 
«αναπροσαρμογές» αξιών σε διαμερίσματα που σήμε-
ρα πωλούνται αντί π.χ. 400.000 ευρώ;
Δεν αποκλείεται πάντως να υιοθετηθεί ένα μοντέλο 
ανάλογο με της Πορτογαλίας (με την εξαίρεση της χο-
ρήγησης ιθαγένειας), βάσει του οποίου θα θεσπιστούν 
και χαμηλότερα ελάχιστα όρια επένδυσης, ειδικά για 
περιοχές της χώρας με χαμηλή ανάπτυξη. Πρόκει-

προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης. Κατά τον 
ίδιο, ιδιαίτερα κρίσιμο θα είναι και το πώς θα εφαρμο-
στεί αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι 
υπάρχουν πολλές «ανοιχτές» αγοραπωλησίες αυτό το 
διάστημα, που καθυστερούν λόγω γραφειοκρατίας.
Πάντως, ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης μελετούν τα 
επιμέρους σενάρια για την εφαρμογή του νέου ορίου, 
προκειμένου να μη διαταραχθεί η λειτουργία του προ-
γράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόθεση του υπουρ-
γείου είναι να μην υπάρξει αιφνιδιασμός και το νέο 
πλαίσιο να μην έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει 
ότι όσες αιτήσεις λήψης άδειας παραμονής υποβλη-
θούν μέχρι την ισχύ του νέου πλαισίου, θα γίνουν με 
το παλαιό όριο των 250.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται, 

ται για μια πρόταση που μελετάει ήδη το υπουργείο 
Ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στη χώρα της Ιβηρικής 
το ελάχιστο όριο διαμορφώνεται σε 280.000 ευρώ 
για την αγορά παλαιών ακινήτων (ηλικίας 30 ετών και 
πάνω που χρήζουν ανακαίνισης), εφόσον αυτά βρί-
σκονται σε περιοχές με χαμηλό ΑΕΠ ή αραιοκατοικη-
μένες. Το ποσό αυτό αυξάνεται σε 350.000 ευρώ για 
παλαιά ακίνητα στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Αν 
πρόκειται για ακίνητα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών, 
το όριο διαμορφώνεται σε 500.000 ευρώ, ή 400.000 
ευρώ αν αυτά βρίσκονται σε περιοχές της χώρας με 
χαμηλή οικονομική ανάπτυξη ή αραιοκατοικημένες.
Σήμερα, το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» υπολογίζεται 
ότι έχει συνεισφέρει περίπου 2,5-3 δισ. ευρώ από 
το 2014 που ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Ωστόσο, ορι-
σμένοι από εκείνους που τοποθετήθηκαν την περίο-
δο 2015-2018, όταν τα ακίνητα ήταν πιο φθηνά από 
σήμερα, έχουν σπεύσει να μεταπωλήσουν τα ακίνητά 
τους και να αποχωρήσουν από την ελληνική αγορά, 
αποκομίζοντας σημαντικές υπεραξίες. Έτσι, σε συν-
δυασμό και με τεχνικούς λόγους, που άπτονται της 
ανανέωσης παλαιότερων αδειών, ο αριθμός των αδει-
ών στο τέλος Ιουνίου διαμορφωνόταν σε 9.075, από 
9.619 στις αρχές του έτους.
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OΙΚΟΠΕΔΑ-ΦΙΛΕΤΑ 11 στρεμμάτων 
στην Κηφισιά, 1,2 στρεμμάτων στο 
Μαρούσι, 20 στρεμμάτων στην Παια-
νία αλλά και 74 στρεμμάτων στον Βόλο 

αναμένεται να διαθέσει άμεσα η Δημόσια Υπηρεσία 
Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρ. ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο της 
νέας στεγαστικής πολιτικής για νέους με τον τίτλο 
«Σπίτι μου».
Η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου και συ-
γκεκριμένα της ΔΥΠΑ και του υπουργείου Εργασίας 
για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο μέσω του 
θεσμού της «κοινωνικής αντιπαροχής» αποτελεί βα-
σική προτεραιότητα της κυβέρνησης, με δεδομένο 
ότι όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο διοικητής της 
ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης, το Δημόσιο διαθέτει 
σήμερα οικόπεδα-διαμάντια, στα οποία είτε φυτρώ-
νουν αγριόχορτα και τσουκνίδες, είτε είναι μπαζωμέ-
να, είτε ακόμη και καταπατημένα.
Τελικός στόχος είναι η ανέγερση 2.500 κοινωνι-
κών κατοικιών, για 5.000 ωφελούμενους νέους και 
ζευγάρια, έως 39 ετών. Βέβαια, η αρχή θα γίνει με 
περίπου 10 οικόπεδα της ΔΥΠΑ, και συγκεκριμέ-
να οικόπεδα σε Κηφισιά (11 στρέμματα), Μαρούσι 
(1,2 στρέμματα), Παιανία (20 στρέμματα), Λάρισα 
(40 στρέμματα), Ξάνθη (28 στρέμματα), Βόλο (74 
στρέμματα), όρια Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης (42 
στρέμματα), Αρτα (39 στρέμματα), Αγρίνιο (16,5 
στρέμματα) και Σέρρες (12,5 στρέμματα).

Η τελική επιλογή των οικοπέδων της ΔΥΠΑ, η τε-
χνική ωρίμανση και η ολοκλήρωση του απαιτούμε-
νου θεσμικού πλαισίου έχουν προγραμματιστεί το 
διάστημα μεταξύ τέταρτου τριμήνου του 2022 και 
πρώτου τριμήνου του 2023. Απαιτούνται άλλωστε, 
όπως επισημαίνει ο κ. Πρωτοψάλτης, μελέτες από 
εξειδικευμένες εταιρείες, προκειμένου να εξετα-
στούν τα ακίνητα, η τοποθεσία, τα δημογραφικά 
στοιχεία της περιοχής, καθώς και εναλλακτικές αξι-
οποίησής τους. Στην πράξη θα πρέπει η ΔΥΠΑ να 
διαπιστώσει ποιο μοντέλο κοινωνικής αντιπαροχής 
μπορεί να εφαρμοστεί ανά ακίνητο ή ομάδες ακι-
νήτων. Για παράδειγμα, τα 42 στρέμματα στο όριο 
Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ καλή 
περίπτωση, όμως πιθανότατα είναι μακριά από τον 
αστικό ιστό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κατοικίες. Ενδεχομένως στη μελέτη προτείνεται κά-

ποια λύση αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, προκειμένου στην περιοχή να εκπονηθεί σχέδιο 
κοινωνικής στέγης.
Στην Αρτα υπάρχουν 39 στρέμματα, που είναι ακρι-
βώς στο όριο της πόλης. Πολύ πιο κοντά. Μπορεί 
όμως να μην αφορούν αποκλειστικά νέους ή κοι-
νωνική στέγη, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας δικαι-
ούχους. Στο Μαρούσι το οικόπεδο μπορεί να είναι 
μόλις 1,2 στρέμματα, όμως είναι σε περιοχή με πολύ 
αυξημένη εμπορική κίνηση και τεράστιες προοπτι-
κές ανάπτυξης.
Να σημειωθεί πως συνολικά μόνο η ΔΥΠΑ διαθέτει 
2.543 ακίνητα, εκ των οποίων τα 580 είναι κατάλλη-
λα προς αξιοποίηση, σύμφωνα με μια πρώτη προερ-
γασία που έχει γίνει. Αναλυτικά διαθέτει 98 οικόπεδα 
εντός σχεδίου, συνολικής επιφάνειας 627 στρεμ-
μάτων, και μάλιστα το 1/3 στην Αττική. Δέκα οικό-
πεδα έχουν ήδη οικοδομική άδεια, επιφάνειας 75 
στρεμμάτων. Τα 77 οικόπεδα εκτός σχεδίου έχουν 
συνολική επιφάνεια 2.600 στρεμμάτων. Υπάρχουν 
επίσης 10 οικόπεδα για μεικτή χρήση, επιφάνειας 
600 στρεμμάτων, τα μισά σε Αττική και Κεντρική 
Μακεδονία. Αλλά και σε ήδη δομημένες κοινωνικές 
κατοικίες υπάρχουν 124 κενές και αδιάθετες κατοι-
κίες-διαμερίσματα, ενώ η ΔΥΠΑ διαθέτει επίσης 261 
γραφεία, καταστήματα και αίθουσες.

Εως το τέλος του 2023 θα πρέπει να έχει διεξαχθεί 
διαγωνισμός και να έχει γίνει η επιλογή των αναδόχων 
– τεχνικών εταιρειών βάσει προδιαγραφών που θα 
θέσει το ελληνικό Δημόσιο, ώστε μέσα στο 2024 να 
ξεκινήσει η ανέγερση σύγχρονων κατοικιών με έξοδα 
των κατασκευαστών. Παράλληλα θα υπάρξει πρό-
σκληση και επιλογή των δικαιούχων βάσει κριτηρίων 
που επίσης θα θέσει η ΔΥΠΑ, προκειμένου το αργό-
τερο εντός του 2025 –σταδιακά– το 50% των κατοι-
κιών που θα κατασκευαστούν να μισθωθεί για λογα-
ριασμό του Δημοσίου με χαμηλά ενοίκια σε νέους, 
βάσει οικονομικών κριτηρίων (και ειδική ποσόστωση 
τόσο για τρίτεκνους όσο και για πολύτεκνους).

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών
Στην πράξη, μέσω του θεσμού της «κοινωνικής αντι-
παροχής», το Δημόσιο θα διαθέτει την αδρανή ακί-
νητη περιουσία του, χωρίς να χάνει την κυριότητα 
της γης, σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις προς ιδιώ-
τες που εξασφαλίζουν με συμβατικές υποχρεώσεις 
την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών, οι οποίες θα 
διατεθούν με φθηνά ενοίκια.
Το Δημόσιο εισφέρει ακίνητα που δεν χρησιμοποιεί, 
οι ιδιώτες έπειτα από διαγωνισμό αναλαμβάνουν με 
δικές τους δαπάνες και με προδιαγραφές που ορί-
ζει ρητά η ΔΥΠΑ μέσω της συμφωνίας να χτίσουν 

2.500 φθηνά σπίτια για νέους σε οικόπεδα του Δημοσίου
σπίτια, με την υποχρέωση τα μισά να διατεθούν για 
εμπορική αξιοποίηση και τα υπόλοιπα μισά σε χαμη-
λές τιμές για κοινωνική στέγαση. Το ύψος του κοι-

νωνικού ενοικίου αλλά και το ποιοι 
τελικά θα επιλεγούν (οικονο-

μικά και κοινωνικά κριτή-
ρια) θα καθορίζονται 

από τη ΔΥΠΑ. Οταν 
ο κατασκευαστής 
κάνει απόσβεση 
τόσο του κόστους 
δόμησης όσο και 
του κέρδους που 

θα έχει συμφω-
νηθεί με τη ΔΥΠΑ, 

τότε το Δημόσιο θα 
αποκτά εκ νέου την κυ-

ριότητα της γης. Με αυτή τη 
συμφωνία ο κατασκευαστής θα έχει 

κίνητρο να δράσει γρήγορα, χωρίς υπερτιμολογήσεις 
και καθυστερήσεις. «Δεν θέλουμε πάλι να πάμε στο 
παλαιό μοντέλο, στο οποίο έκανε ο ΟΕΚ δημόσιες 
εργολαβίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ούτε 
ολοκληρώνονταν στην ώρα τους ούτε κυρίως εντός 
προϋπολογισμού», δηλώνει χαρακτηριστικά ο διοι-
κητής της ΔΥΠΑ, σημειώνοντας μάλιστα ότι πλέον 
η επιλογή «κοινωνικών οικισμών» είναι παρωχημένη.   
Αλλωστε, το κατασκευαστικό έργο του ΟΕΚ έχει 
συνδεθεί με σημαντικές καθυστερήσεις και υπερ-
βάσεις του αρχικού προϋπολογισμού. Ακόμη και σή-
μερα (κι ενώ ο ΟΕΚ έχει καταργηθεί από το 2011) 
στα Γρεβενά έργο που δημοπρατήθηκε το 2003 δεν 
έχει ολοκληρωθεί. «Υπάρχουν “μπερδέματα” με έκ-
πτωτους εργολάβους, με εισαγγελείς και Εφετεία, 
υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται σπίτι από τις 
κληρώσεις, π.χ., του 2007 και έχουν πλέον πεθάνει. 
Στην Κέρκυρα η ΔΥΠΑ αναγκάζεται να χτίσει αγωγό 
οκτώ χιλιομέτρων για να μεταφερθούν τα λύματα 
από τον εργατικό οικισμό στον βιολογικό καθαρι-
σμό, γιατί το έργο παραδόθηκε χωρίς σύνδεση με το 
αποχετευτικό δίκτυο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
κ. Πρωτοψάλτης, για να καταλήξει ότι ο θεσμός της 
κοινωνικής αντιπαροχής είναι ένα σχέδιο με κοινωνι-
κό πρόσημο, μηδενικό κόστος για το Δημόσιο, από 
το οποίο κερδίζουν όλοι.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο δήμος Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης 
μετά τα όσα είπε στην Ιερά Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος για αποζη-
μίωση από το ελληνικό δημόσιο με τα πολεοδομικώς αρρύθμιστα 
οικόπεδα στη Βουλιαγμένη .
Ο κ. Ιερώνυμος επικαλούμενος απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο , όπως είπε, δικαιώνει 
την Εκκλησία, τόνισε πως η Σύνοδος θα ζητήσει αποζημίωση γιατί 
τα οικόπεδα έχουν δεσμευτεί και παραμένουν αναξιοποίητα.
“Είναι σαφές από την επισκόπηση της απόφασης ότι ουδεμία δι-
καστική κρίση υπάρχει στην απόφαση περί «στέρησης» της φερό-
μενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, πόσο μάλλον εφόσον δεν εξε-
τάστηκε ο επικουρικός λόγος που είχε προβάλει η προσφεύγουσα 
Εκκλησία της Ελλάδος” αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος.
Αναλυτικά ο δήμος αναφέρει:
Η Εκκλησία της Ελλάδος το έτος 2013 προσέφυγε στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) κατά της Ελλά-
δος (προσφυγή υπ’ αρ. 25207/13) «διατυμπανίζοντας» προς κάθε 
κατεύθυνση ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα αναγκαστεί να της κατα-
βάλει αποζημίωση 9.210.000 ευρώ για δήθεν στέρηση της χρήσης 
ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας της στη περιοχή της Βουλιαγμέ-
νης.
β. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με υπομνήματα του και 

σημαντικά έγγραφα τα οποία συνέταξε και προσκόμισε και 
απέστειλε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, παρείχε 
προς τους δικαστικούς πληρεξουσίους του Ελληνικού Δημοσί-
ου, ουσιαστική νομική υποστήριξη και τα απαραίτητα στοιχεία 
προς αντίκρουση της αβάσιμης προσφυγής της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

γ. Ήδη στις 2 Ιουνίου 2022 εκδόθηκε η «πολυπόθητη» για την Εκ-

«Σφαγή για οικόπεδα-φιλέτα» στα Νότια προάστια: Ο δήμος Βάρης-Βούλας - 
Βουλιαγμένης στα «μαχαίρια» με την Εκκλησία για τα «Ιερά οικόπεδα»!

Πώς θα 
αξιοποιηθούν 

ακίνητα – φιλέτα μέσω 
της νέας στεγαστικής 

πολιτικής της ελληνικής 
κυβέρνησης 

κλησία απόφαση του ΕΔΔΑ, με την οποία απορρίφθηκε «πα-
νηγυρικά» το αίτημά της για αποκατάσταση φερόμενης υλικής 
ζημίας, δηλαδή με απλά λόγια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν 
αναγνώρισε καμία ζημία και δεν επιδίκασε ούτε ένα ευρώ απο-
ζημίωση στην Εκκλησία της Ελλάδος.

δ. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε ότι μόνη νομική βάση της απόφα-
σης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτέλεσε το άρθρο 6 παρ. 
1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) περί δίκαιης δίκης, ενώ το Δικαστήριο απεφάνθη απο-
κλειστικά επί του ζητήματος της παρέλευσης μεγάλου χρονικού 
διαστήματος εντός του οποίου δεν εκτελέστηκαν αποφάσεις 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του έτους 2001.

Με το σκεπτικό αυτό, το Δικαστήριο απέρριψε εν συνόλω το αίτη-
μα αποκατάστασης υλικής ζημίας της προσφεύγουσας Εκκλη-
σίας, κρίνοντας επί λέξει (βλ. παρ. 13 της απόφασης) ότι «το 
Δικαστήριο ουδεμία διακρίνει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της πα-
ραβίασης που διαπιστώθηκε και της φερόμενης υλικής ζημίας».

 Είναι σαφές από την επισκόπηση της απόφασης ότι ουδεμία 
δικαστική κρίση υπάρχει στην απόφαση περί «στέρησης» της 
φερόμενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, πόσο μάλλον εφόσον 
δεν εξετάστηκε ο επικουρικός λόγος που είχε προβάλει η προ-
σφεύγουσα Εκκλησία της Ελλάδος περί παραβίασης του δικαι-
ώματος της στην ιδιοκτησία, κατ’ άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

ε. Αφού παρήλθε άπρακτο ένα ολόκληρο τετράμηνο από την έκ-
δοση της ανωτέρω απόφασης του ΕΔΔΑ και με δεδομένο ότι 
με κάποιο τρόπο έπρεπε να «αμβλυνθούν» οι συνέπειές της, η 
Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλυψε τρόπο να επικοινωνήσει τη 
δυσμενή δικαστική έκβαση της υπόθεσης, ανακοινώνοντας ή 

και διαρρέοντας τεχνηέντως στον τύπο ότι «άνοιξε» ο δρόμος 
για «νέες διεκδικήσεις» εκ μέρους της από το Ελληνικό Δημόσιο 
διπλάσιας αυτή τη φορά αποζημίωσης (20.000.000 ευρώ) από 
τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Αν και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι συνταγματικά κατοχυρω-
μένο και ασφαλώς αναφαίρετο δικαίωμα κάθε φυσικού ή και νομι-
κού προσώπου, η εκ των προτέρων διαφήμιση του εγχειρήματος 
δεν εξασφαλίζει και την τελική ευόδωσή του, ούτε καλύπτει προη-
γούμενες δικαστικές ήττες.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας επίσης δύο προδήλως 
απαραδέκτως ασκηθείσες προσφυγές της Εκκλησίας της Ελλάδος 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και εν συνεχεία στην 
Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/2006 Περιφερειακής Ενότη-
τας Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
κατά της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ προ μηνών ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΜΕΤΑ-
ΚΛΗΤΑ.
Προκειμένου λοιπόν να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώ-
σεις και κυρίως επειδή το τόσο το αναγνωστικό όσο και το τηλεο-
πτικό κοινό αναζητά την αληθινή, την πραγματική είδηση αποκα-
θιστούμε σήμερα ως έχουμε υποχρέωση τα πράγματα στη σωστή 
τους διάσταση και επαναλαμβάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο 
Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης ακολουθώντας απαρέγκλιτα 
και με συνέπεια την αρχή της νομιμότητας, ενεργώντας ασφαλώς 
εντός των αρμοδιοτήτων του, και σε κάθε περίπτωση σεβόμενος 
τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ, θα διασφαλίσει την 
αποκατάσταση του παρανόμως ανατραπέντος περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου της Βουλιαγμένης χωρίς δημαγωγικές κορώνες, «απει-
λές» και τυμπανοκρουσίες.
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ΠΑΡΟΤΙ τα ενοίκια των κατοικιών στην 
Ελλάδα δεν έχουν ακόμη επανέλθει σε 
προ κρίσης επίπεδα, καταγράφοντας 
τη μεγαλύτερη μείωση στη ΕΕ συγκρι-

τικά με το 2010 (-24% με βάση τη Eurostat), το 
να βρει κάποιος οικονομικά προσιτό σπίτι να νοι-
κιάσει μοιάζει πλέον με κυνήγι θησαυρού.
Η πρόσβαση στην ενοικιαζόμενη κα-
τοικία για μεγάλα τμήματα του 
μόνιμου πληθυσμού γίνεται όλο 
και δυσκολότερη, ιδιαίτερα 
στα μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας και στις υψηλής 
τουριστικής ζήτησης περι-
οχές, καθώς το απόθεμα, 
που σημειωτέων δεν ανανε-
ώθηκε από το ξέσπασμα της 
κρίσης, συρρικνώνεται περαι-
τέρω λόγω των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, της απαξίωσης του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, της 
συγκέντρωσης σημαντικού αριθμού ακινήτων σε 
funds, της αυξημένης ζήτησης και των υπερβολι-
κών απαιτήσεων μερίδας ιδιοκτητών.
Το αποτέλεσμα είναι το ύψος των ζητούμενων 
μισθωμάτων να έχει εκτιναχθεί τα τελευταία τρία 
χρόνια, όταν την ίδια ώρα τα εισοδήματα παραμέ-
νουν καθηλωμένα.

Αύξηση 35%
Η αύξηση των τιμών των ενοικίων τα τελευταία 
τρία χρόνια είναι κάτι το οποίο αποτελεί πλέον 
κοινωνικό πρόβλημα» αναφέρει ο κ. Λευτέρης 
Ποταμιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής. Η μεσο-
σταθμική αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και 25-30% στην περιφέρεια, σύμφωνα 
με τον κ. Ποταμιανό.
Η ενέργεια
Στη δύσκολη αυτή εξίσωση έρχεται να προστεθεί 
και το ενεργειακό κόστος, εκτοξεύοντας σε ύψη 
δυσθεώρητα το συνολικό κόστος στέγασης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για το σύνολο των κατοί-
κων της χώρας το ποσοστό όσων επιβαρύνονται 
υπερβολικά από το κόστος στέγασης ήταν 28,8% 
το 2021 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενώ 
για τους ενοικιαστές σκαρφαλώνει στο τρομακτι-
κό 74.6%.
Στην Ελλάδα, όπως και στη Σλοβακία, την Τσε-
χία και την Ιταλία, ο μέσος ετήσιος λογαριασμός 
ενέργειας είναι πλέον μεγαλύτερος από τις απο-
λαβές ενός μήνα για έναν εργαζόμενο που κερδί-
ζει τον μέσο μισθό.

Συγκεκριμένα, χρειάζονται 36 ημέρες εργασίας 
για την πληρωμή του ετήσιου λογαριασμού ενέρ-
γειας στην Ελλάδα.

Οι δυσκολίες
Σύμφωνα με την πρώτη πανελλαδική ποσοτική 

έρευνα που πραγματοποίησε πριν από 
τρεις μήνες το Ινστιτούτο για την 

Έρευνα και την Κοινωνική Αλλα-
γή, εστιάζοντας αποκλειστικά 
στους ανθρώπους που ζουν 
στο ενοίκιο, οι ενοικιαστές 
δυσκολεύονται με το ακριβό 
ρεύμα και τα λειτουργικά έξο-

δα (65.5%), τα ακριβά μισθώ-
ματα (34,8%), την εύρεση ενοι-

κιαζόμενων σπιτιών (28,9%), την 
κακή ποιότητα των σπιτιών (26,4%) 

και την ανεπάρκεια ψύξης / θέρμανσης 
(21,9%).

Η Αθήνα
Η Αθήνα, η οποία πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις 
των ζητούμενων τιμών ενοικίασης και πώλησης 
κατοικιών, μπορεί εντός των τειχών να γίνεται 
σταδιακά απλησίαστη λόγω των χαμηλών εισοδη-
μάτων των Ελλήνων, συγκριτικά όμως με τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι φθηνή.
Η ακριβότερη περιοχή ενοικίασης κατοικίας στην 
Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, για το δεύτερο 
τρίμηνο του 2022, παραμένει το Κολωνάκι και 
ο Λυκαβηττός με ζητούμενο μίσθωμα στα 14,6 
ευρώ ανά τ.μ. σε μηνιαία βάση, ενώ ακολουθεί το 
ιστορικό κέντρο με 13,3 ευρώ ανά τ.μ.
Στον αντίποδα, η Πατησίων και τα Πατήσια είναι 
οι πιο προσιτές περιοχές με ενοίκια 6,6 και 6,7 
ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα. Για ένα μέσο σπίτι 70 
τετραγωνικών το ετήσιο κόστος ενοικίου φθάνει 
σήμερα τα 7.300 ευρώ στην ελληνική πρωτεύου-
σα όταν στην Μαδρίτη και στη Βαρσοβία απαιτεί-
ται το διπλάσιο ποσό. Φθηνότερη είναι η Αθήνα 
και όσον αφορά τις τιμές πώλησης κατοικιών, 
παρά το ράλι που καταγράφουν τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Συγκεκριμένα, από το τελευταίο 
τρίμηνο του 2017 μέχρι και το φετινό δεύτερο 
τρίμηνο οι τιμές των κατοικιών στην Αθήνα έχουν 
αυξηθεί πάνω από 39%.

Δυσβάστακτο το κόστος στέγασης

Την άνοδο των επιτοκίων δεν θα τη συμπεριελάμβανε κανείς στις ανα-
πτυξιακές πολιτικές, διότι στερώντας από την αγορά κεφάλαια περιο-
ρίζει τις δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.  Γι’ 
αυτό και η Fed περιλαμβάνει στη βασική καταστατική της 
αποστολή εκτός από τη σταθερότητα των τιμών και 
την καλή λειτουργία της αγοράς εργασίας – αντίθε-
τα η ΕΚΤ περιορίζει τον καταστατικό της ρόλο 
σε ένα απόλυτα μονεταριστικό πλαίσιο.  Μια 
από τις ιδιαίτερα αντιαναπτυξιακές επιπτώ-
σεις των υψηλών επιτοκίων είναι η κάμψη της 
ζήτησης στην αγορά ακινήτων και το πάγωμα 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Σε περιόδους παρατεταμένης έλλειψης ρευ-
στότητας στην αγορά (λόγω της εκτίναξης του 
κόστους του χρήματος) προκύπτει μείζον ζήτημα 
και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς αρχίζουν 
να «κοκκινίζουν» τα δάνεια, κυρίως τα στεγαστικά και τα 
καταναλωτικά.  Και βεβαίως συμπιέζεται η πραγματική οικονομία 
αφού ανατροφοδοτείται ο φαύλος κύκλος της ύφεσης.  Έρευνα της 
έδειξε ότι, έπειτα  από ένα εννεάμηνο άσκησης σφιχτής νομισματικής 
πολιτικής από τη Fed – και δύο «τζάμπο» αυξήσεις από 75 μονάδες 
βάσης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που ανέβασαν το βασικό προεξοφλη-

Τόμος στην αμερικανική αγορά ακινήτων από τα αυξημένα επιτόκια

Μοιάζει με κυνήγι 
θησαυρού να βρει 

κάποιος να νοικιάσει 
οικονομικά προσιτό 

σπίτι – Εφιάλτης και το 
ενεργειακό κόστος

τικό επιτόκιο του δολαρίου στο 2,5% - η αμερικανική αγορά ακινήτων 
βρίσκεται στα πρόθυρα μιας μεγάλης «διόρθωσης».

Αβεβαιότητα για το μέλλον
«Οι ανησυχίες για μια επερχόμενη ύφεση ταλανίζουν 

όλο και περισσότερο τους καταναλωτές και η μελέ-
τη μας έδειξε ότι η αβεβαιότητα για το μέλλον κυ-

ριαρχεί στο μυαλό των υποψηφίων αγοραστών 
κατοικίας» δήλωσε στο CNBC η επικεφαλής 
οικονομολόγος της Ντανιέλ Χέιλ.
Σε κάθε περίπτωση, τείνει να ανατραπεί άρδην 
η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας στην αμερικανική αγορά 

εργασίας, όταν οι εγκλεισμοί σε συνδυασμό με 
τα επιτόκια χορηγήσεων στεγαστικών δανείων που 

βρίσκονταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα είχαν ωθήσει 
πολλούς ιδιοκτήτες να αποφασίσουν την αγορά μιας νέας 

και πιο άνετης κατοικίας, σημειώνουν οι ειδικοί.
«Τώρα τόσο οι εν δυνάμει αγοραστές όσο και οι πωλητές ανησυχούν 
για το μέλλον.  Και η πρωταρχική αιτία των ανησυχιών τους είναι η 
έντονα αυξητική πορεία των επιτοκίων» σημειώνει η Ντανιέλ Χέιλ.
Το μέσο σταθερό τριακονταετές επιτόκιο στεγαστικού, που αποτελεί 

Διπλασιάστηκε το 
κόστος εξυπηρέτησης 
των στεγαστικών από 
την αρχή του έτους

μακράν το δημοφιλέστερο προϊόν σήμερα και με αυτό οι τράπεζες 
χορηγούν πάνω από το 90% των στεγαστικών δανείων, εκτινάχθηκε 
από το 3% που ήταν στις αρχές του έτους, πάνω από το 6% τις τε-
λευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εφημερίδα «Mortgage News Daily».  
«Αυτό σημαίνει ότι ένας δανειολήπτης που αγοράζει ένα σπίτι αξίας 
400.000 δολαρίων θα πρέπει να πληρώνει μηνιαίες δόσεις αυξημένες 
κατά περίπου 700 δολάρια συγκριτικά με τις δόσεις που πλήρωνε έως 
τον περασμένο Ιανουάριο.   
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Η Cyfield προσφέρει στην αγορά
ετοιμοπαράδοτες κατοικίες σε Λατσιά και Αρχάγγελο 

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ, σύγχρονες και ετοιμοπαράδοτες 
κατοικίες σε δύο από τις καλύτερες περιοχές 
της Λευκωσίας, διαθέτει στην αγορά η Cyfield. 
Πρόκειται για τις κατοικίες του έργου EVA 
RESIDENCES που βρίσκονται πολύ κοντά στο 
Sporting Club στα Λατσιά και του έργου LIMNI 
LUXURY HOUSES που βρίσκονται κοντά στις 
όχθες της λίμνης Μαγκλή, απέναντι από το 
γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου στον Αρχάγγελο. 
Οι  κατοικίες προσφέρουν άνεση, πολυτέλεια 
και λειτουργικότητα, ενώ αναγέρθηκαν με υψη-
λές τεχνικές προδιαγραφές και κορυφαίας ποιό-
τητας υλικά. Διαθέτουν ενδοδαπέδια θέρμανση, 
ηχητική και θερμική μόνωση και Ενεργειακό Πι-
στοποιητικό Κατηγορίας Α΄.

EVA RESIDENCES
https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/houses-villas/eva-residence/ 
Ειδικότερα, το έργο «Eva Residences» περιλαμ-
βάνει τρεις μοντέρνες κατοικίες, σχεδιασμένες 
με σύγχρονη αρχιτεκτονική και σε προνομιακή 
τοποθεσία. 
Οι δύο κατοικίες είναι σχεδιασμένες σε έκταση 
μισού οικοπέδου, ενώ η τρίτη κατοικία σε έκταση 
ολόκληρου οικόπεδού. Όλες οι κατοικίες διαθέ-
τουν δύο ορόφους, όμορφους κήπους, χώρους 
στάθμευσης για δύο αυτοκίνητα, ευρύχωρους 
εσωτερικούς χώρους και από τρία μέχρι τέσσε-
ρα υπνοδωμάτια.
Το έργο διασφαλίζει ηρεμία και ποιοτική ζωή σ΄ 
ένα ήσυχο και γαλήνιο περιβάλλον με εύκολη 
πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, μόλις 5 λε-
πτά από το κέντρο της πρωτεύουσας, 25 λεπτά 
από τη Λάρνακα και 45 λεπτά από τη Λεμεσό.

LIMNI LUXURY HOUSES 
Το έργο LIMNI LUXURY HOUSES βρίσκεται σε 
μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς τα τε-
λευταία χρόνια από την Cyfield. Διαθέσιμες προς 
πώληση και άμεση παράδοση είναι 3 κατοικίες 
σε  σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό οι οποίες 
περιλαμβάνουν 4 υπνοδωματία με καλυμμένους 
χώρους 211 – 216 τ.μ. και 2 χώρους στάθμευ-
σης.
Η τοποθεσία είναι ειδυλλιακή, με κύριο χαρακτη-
ριστικό την ηρεμία και την γαλήνη που προσφέ-
ρει το πάρκο και το νερό της Λίμνης. Το έργο 
βρίσκεται μόνο μερικά λεπτά από το κέντρο της 
πόλης και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλα 
τα σημεία της πρωτεύουσας μέσω του παρακεί-
μενου κυκλικού κόμβου της Ανθούπολης και τη 
Λεωφόρο Τροόδου. 
O ‘Ομιλος Cyfield κατασκευάζει κατάλληλες 
οικίες για ανθρώπους κάθε ηλικίας που θέλουν 
να ζουν σε μια από τις καλύτερες περιοχές της 

Οι «πράσινες» λύσεις από την Ελληνική Τράπεζα 
Η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει ελκυστικές επιλογές «πράσινων» 
δανείων στη χρηματοδότηση οικολογικά βιώσιμων επιχειρήσεων, 
καθώς και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών 
λειτουργίας.
 
«Green κατοικία» 
Με το πρόγραμμα «Green κατοικία» η Ελληνική Τράπεζα έγινε η πρώ-
τη κυπριακή τράπεζα που έδωσε στους πελάτες της, τη δυνατότητα 
να απολαύσουν ευνοϊκότερο στεγαστικό επιτόκιο, αλλά και να μειώ-
σουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όχι μόνο για την ανέγερση 
νέας κατοικίας, αλλά και για την αναβάθμιση της υφισταμένης. Το 
πρόγραμμα «Green κατοικία» προσφέρει ευνοϊκότερη τιμολόγηση 
στεγαστικού δανείου για την ανέγερση «πράσινης κατοικίας» ενερ-
γειακής κλάσης Α και Β, καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμιση 
υφιστάμενης κατοικίας σε Α ή Β. Με το πρόγραμμα «Green κατοικία» 
χορηγείται στεγαστικό δάνειο με έκπτωση 0,15% στο επιτόκιο για 
κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Α και με έκπτωση 0,10% στο επι-
τόκιο για κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Β. Με μέγιστη διάρκεια 
δανείου τα 30 χρόνια, η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει μέχρι το 
80% της αξίας της κύριας κατοικίας και το υπόλοιπο είτε καταβάλ-
λεται από τον αγοραστή σε μετρητά, είτε χρηματοδοτείται από την 
Ελληνική Τράπεζα μέσω υποθήκευσης επιπρόσθετου ακινήτου.

«Πράσινο» αυτοκίνητο 
Στον δρόμο για την πράσινη ανάπτυξη η Ελληνική Τράπεζα επέ-

Ως μια από τις καλύτερες ψηφιακές τράπε-
ζες της Δυτικής Ευρώπης και ως η καλύτερη 
ψηφιακή τράπεζα στην Κύπρο για το 2022, 
για τους καταναλωτές και τους επιχειρημα-
τικούς και θεσμικούς πελάτες διακρίθηκε η 
Τράπεζα Κύπρου.
Η διπλή διάκριση, έγινε από το έγκριτο αμε-
ρικανικό περιοδικό «Global Finance» στο 
πλαίσιο των βραβείων «World’s Best Digital 
Bank Awards 2022» για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά. Το γεγονός αυτό αποτελεί διεθνή 
αναγνώριση για την ψηφιακή της μεταμόρ-
φωση.
Ο Δημήτρης Νικολάου, Διευθυντής Διεύθυν-
σης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης της Τρά-
πεζας Κύπρου αναφέρει πως «η διεθνής 
αναγνώριση της Τράπεζας μας ανάμεσα 
στις κορυφαίες τράπεζες στον κόσμο για τη 
δημιουργία και παροχή ψηφιακών λύσεων, 
επιβεβαιώνει τη σταθερή και συνεχή προ-
τεραιότητά μας σε καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες μέσα από τις ψηφιακές εφαρμο-
γές. Οι συντονισμένες προσπάθειές μας γί-
νονται για να βελτιώσουμε την εμπειρία των 
πελατών μας αλλά και την καθημερινότητά 
τους σε ένα  ασφαλές σύγχρονο και ανα-
βαθμισμένο περιβάλλον».
«Η Τράπεζα», σημειώνει, «παραμένει πιστή 
στο όραμά της για να οδηγήσει τη χώρα 
στην ψηφιακή μεταμόρφωση, στη βάση της 
φιλοσοφίας του CYON (Cyprus ON). Ταυτό-
χρονα, τονίζει, «δεσμεύεται να καλλιεργήσει 
τη ψηφιακή κουλτούρα, να εκπαιδεύσει τους 
πελάτες και το προσωπικό της, αλλά κυρί-
ως να ενθαρρύνει την κοινωνία να αξιοποιεί 
πλήρως τις ευκαιρίες που μας προσφέρει ο 
κόσμος της ψηφιακής τεχνολογίας».
Τα βραβεία του «Global Finance» επιβρα-
βεύουν τους τραπεζικούς οργανισμούς για 
τα επιτεύγματά τους στην ψηφιακή τρα-
πεζική. Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 
υποψήφιους τραπεζικούς οργανισμούς που 
αξιολογήθηκαν από την παγκοσμίου κύρους 
κριτική επιτροπή του Infosys.

Διπλή διάκριση 
για την Τράπεζα 

Κύπρου

Λευκωσίας και να απολαμβάνουν την ηρεμία και 
την ομορφιά της φύσης σε ένα σπίτι καλοσχε-
διασμένο και κατασκευασμένο με ποιότητα και 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.
Με δεδομένη την άριστη κατασκευαστική εργα-
σία και την εγγυημένη έκδοση τίτλου που προ-
σφέρει η Cyfield η επιλογή κατοικίας σ’ αυτά τα 
δύο έργα αποτελεί την ιδανική λύση και μια σί-
γουρη επένδυση μακροχρόνιας απόδοσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες
T. 8000 5757 | Email: sales@cyfieldgroup.com
Web: https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/houses-villas/limni-luxury-houses/ 

άλλωστε έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΣΑ). Προς αυτή την 
κατεύθυνση, η Ελληνική Τράπεζα δανειοδοτεί έργα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφαρμόζοντας κριτήρια αξιο-
λόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων στη διαδικασία 
έγκρισης καινούργιων χρηματοδοτήσεων, ενώ εξειδικευμένη ομά-
δα στελεχών της ασχολείται με θέματα βιωσιμότητας και ESG (Πε-
ριβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).
Το Αιολικό Πάρκο Ορείτες στα Κούκλια, ξεχωρίζει ανάμεσα στα 
έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ελληνική Τράπεζα. 
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πρώτα αιολικά πάρκα 
της Κύπρου, το οποίο παράγει κατά μέσο όρο 113GWh ετησίως 
και παρέχει ηλεκτρισμό σε περισσότερα 15.000 νοικοκυριά, συνει-
σφέροντας το 5% της εθνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Παράλληλα η Ελληνική Τράπεζα εντός του 2021 χρηματοδότησε 
μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις φωτοβολταϊκών πάρκων στη 
χώρα. Στην περιοχή Μηλιά της επαρχίας της Πάφου κατασκευά-
ζονται τρία φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 7,65 MW, με 
το συνολικό κόστος της επένδυσης να ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ. 
Μόνο για το 2021, η Ελληνική Τράπεζα αξιολόγησε προς χρημα-
τοδότηση περισσότερα από 160 projects, ενώ δόθηκαν δάνεια 
προκειμένου να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους 
αποτύπωμα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτοδι-
ατροφικό τομέα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υγεία και 
την εκπαίδευση.

κτεινε την γκάμα των χρηματοδοτικών της 
προϊόντων, με την εισαγωγή και της επιλο-
γής «Green» για την ενοικιαγορά αυτοκινή-
των. Εύκολα και απλά, με χαμηλότερο στα-
θερό επιτόκιο, σταθερή μηνιαία δόση, χωρίς 
τραπεζικά έξοδα και με διάρκεια αποπλη-
ρωμής έως και 7 χρόνια μπορεί ο καθένας 
πλέον να αποκτήσει καινούργιο ηλεκτρικό ή 
υβριδικό αυτοκίνητο. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι προσφέρεται επιπρόσθετα και 
20% ετήσια έκπτωση στην ασφάλεια υβρι-
δικού αυτοκίνητου από την Παγκυπριακή  
Ασφαλιστική.

Κριτήρια ESG
Η Ελληνική Τράπεζα έχει εξελιχθεί στον με-
γαλύτερο πρεσβευτή της ταχείας μετάβα-
σης στην Πράσινη Οικονομία, που αποτελεί 

Μοναδικές 
επιλογές για 
το σπίτι των 
ονείρων σας 



Προς κατασκευαστικές εταιρείες 
και κτηματομεσίτες

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας μας www.akinita.com.cy, καλεί όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες 
και Κτηματομεσίτες που επιθυμούν να προβάλλουν τα ακίνητα τους, να μας αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@fmw.com.cy 
τα εξής:

• Την ακριβή ονομασία της Εταιρείας τους, το λογότυπο της και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
• Τα ακίνητα που επιθυμούν να προβάλουν (σύντομη περιγραφή ακινήτου, τιμή και 3 – 4 

φωτογραφίες έγχρωμες).

Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να προβληθούν με διαφημιστικά banner θα πρέπει 
να επικοινωνήσουν με το Εμπορικό Τμήμα της Εταιρείας μας, 
τηλ. 22342005 κα. Μαρία Μιχαήλ.

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες

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

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
με φωτογραφίες μόνο με Π100

Θέλετε να προβάλετε το ακίνητο που πουλάτε με φωτογραφία
Στείλτε μας τη φωτογραφία του ακινήτου (σπίτι,διαμέρισμα, κτήριο, εξοχικό κ.λπ) με σύντομο κείμενο

Φαξ 22342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy

Αρμενίας 23Β, Γρ. 101, Στρόβολος ΤΤ 2003, Στρόβολος

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €6,000 Έγκωμη 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#20780

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη 
€3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ. Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#18123

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη 
€3,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#21895

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000 
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#24949

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 
Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#30394

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι 
€2,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#33334

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500 
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#34555

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,700 
Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38301

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €4,000 Στρόβολος 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#25868

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000 
Δευτερά Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#21951

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900 
Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27298

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €8,000 
Αγλαντζιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#35986

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,300 
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#19305
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπί-

γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Επιπλωμένη 3υπν., στη 
περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Λεμεσό, δι-
αθέτει σαλόνι, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, a/c, 
ηλεκτρικές συσκευές,2 βεράντες, €2000. 
Code: 1318334. 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estates Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/E 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή 
Αγία Φύλα,  3υπν., 1 επίπεδα, σαλόνι, κουζίνα, 
1 wc, full a/c, 1 μπάνιο, καλυμμένα παρκινγκ, 
αποθήκη. €1,700. Code:1312911, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (πολυτελές) στην περιο-
χή Εκάλη, 3υπν., 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα ενιαία, 2 μπάνια,3 wc, ηλεκτρικές συ-
σκευές, 2 parking, κήπος, βεράντα,  full a/c, 
€2000. Code: 1312166, 25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κάτω Πολε-
μιδιών, 3υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, απο-
θήκη, 2 επίπεδα, 2 wc, μπάνιο, ηλεκτρικές 
συσκευές, €1050 Code:1289346. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία, στη περιοχή Τριμίκλινη, 
3υπν., 2 επίπεδα, επιπλωμένη, διαθέτει σα-
λόνι, κουζίνα,3 μπάνια, ηλεκτρικές συσκευές, 
αποθήκη, 3 wc, a/c,c/h, πάρκινγκ, €1000. 
Code:1306255, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία (ανώγειος) στη περιο-
χή Κάτω Πολεμίδια, 3υπν., ανεξάρτητη, δι-
αθέτει σαλόνι, πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη, 
3wc, 1 μπάνιο, ηλεκτρικές συσκευές, €1600. 
Code:1308233, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ισόγειο στη περιοχή Κο-
λόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κου-
ζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές 
συσκευές, €1,300. Code:980893, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι €1,200 Μονή κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#39886

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000 
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#40128

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800 
Παρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#19708

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#26437

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 

ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#26438

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό 
Λεμεσού ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38689

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 
Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35510

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη 
€5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#17567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#18627

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος 
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κέντρο 
Πόλης, 3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι, 
πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη, 3wc, 1 μπάνιο, 
,ηλεκτρικές συσκευές, €3500. Code:8797 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ισόγειο στη περιοχή Κο-
λόσσι, 4υπν., διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κου-
ζίνες, 4wc, 2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές 
συσκευές, €1,300. Code:980893, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία ανεξάρτητη στη περι-
οχή Εκάλη, 4υπν., ηλεκτρικές συσκευές, 2 
μπάνια,3 wc, 2 σαλόνια, αποθήκη, €1,500.
CODE: 978316, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Νεάπολη, 
4υπν., διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα ανεξάρτη-
τη, παρκινγκ, a/c, 3wc, 2 μπάνια, αποθήκη, 
τζάκι, ηλεκτρικές συσκευές, €1,600. CODE: 
883266, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα σπίτι €700 Λεμε-
σός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#292

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €2,000 Μέσα 
Γειτονιά a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#31353

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850 
Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#15244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#26438

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Λεμεσός Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#36921

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €4,000 Λεμεσός 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31644

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €10,000 Άγιος Τύχω-
νας ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#34765

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,900 Τσέρι 
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#17247

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €6,000 Γέρι ιδιωτι-
κή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18812

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €5,000 Λατσιά ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#19313

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €8,000 Έγκωμη 
ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#26564

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 
Άγιος Δομέτιος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#31367

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €1,500 Λυθρο-
δόντας Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#38112

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 
Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#17896

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#29557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,800 
Λατσιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27573

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €3,000 Κλήρου ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#16729

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  5 υ/δ σπίτι €6,000 Δευτερά 
Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#36575

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700 
Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#31440

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €4,000 Γέρι ιδιωτική 
πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35957

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία πέτρινη στη πε-
ριοχή Λουβαράς , ανεξάρτητη, 3υπν, 145 τ/μ 
κ/χ, 145 τ/μ γη, πλήρως επιπλωμένη, ηλεκρι-
κές συσκευές, ανακαινισμένη, τζάκι, c/h, 3 wc 
,2 μπάνια, τίτλος,  €240.000 . Code:970236. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πε-
λένδρι, 2 υπν. 80τ/μ κ/χ, 902τ/μ γη, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, εντοιχισμένα, ηλ.συσκευές, 
€120,000,Code:851151.25771188, Λεμε-
σός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Κ.
Πλάτρες ανεξάρτητη, 2 υπν.,100τ/μ κ/χ, 81 
τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ.συσκευές, 
βεράντα, 2 wc, €145,000, Code:1182597. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία Επιπλωμένη στη περιοχή 
Αγία Φύλα στη Λεμεσό, 2υπν., διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, 1 μπάνιο, ντουζ, a/c, παρκινγκ,2 wc, 
ηλεκτρικές συσκευές €1600. Code:1312156, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στη περιοχή Κ.Πολεμί-
δια, 2υπν., επιπλωμένη, διαθέτει, σαλόνι, κου-
ζίνα,a/c, μπάνιο,2wc, ηλεκτρικές συσκευές, 
πάρκινγκ, €1300. Code: 1283122. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 3 υπν., στη περιοχή 
Ύψωνας, Λεμεσός, 2 επίπεδα, διαθέτει σα-
λόνι, κουζίνα ανεξάρτητη, 1 μπάνιο, 2 wc, 
παρκινγκ, αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές, 
a/c, €1,200. Code: 1204342, 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estates Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό 

VILANOS REAL ESTATE AGENTS LTD

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΑΠΟ €400

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΣ

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

www.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

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

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

www.vilanosproperties.com.cy
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη 
€5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#17567

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €6,000 Λεμεσός 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούρ-
γιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31615

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €6,000 Γερμασό-
γεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#35208

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#18627

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 7 υ/δ σπίτι €15,000 Γερμασό-
γεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#36896

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθα-
νάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#27955

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΠΑΦΟΣ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 
Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ-
108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36244

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 
Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ-
108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#36244

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €620 Στρόβολος 1 
όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#39466
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €2,000 Παλλου-
ριώτισσα 6 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40681

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €900 Αγλαντζιά 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο 
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41066

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €670 Στρόβολος 

1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40115

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €700 0 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40437

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Άγιος Δομέ-
τιος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. 
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40442

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Έγκωμη 
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41098

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €850 Στρόβολος 
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41242
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €680 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40027

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €530 Στρόβολος 3 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο 
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41099

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €630 Έγκωμη 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41245

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €580 Έγκωμη 
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41273

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €600 Λευκωσία 2 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο 
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41331

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €630 Στρόβολος 
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41354

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 
1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#16441

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 
ημι-υπόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#16670

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €580 Στρόβολος 

2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18832

Ενοικιάζεται 
διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, στα Λατσιά, 
σχεδόν καινούργιο, πλήρως επιπλωμένο, 
με καλυμμένο χώρο στάθμευσης, €750 τον 
μήνα.

Τηλ. 99415557

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Στρό-
βολος 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40114
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλα-
ντζιά 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. 
& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#35868

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤA–ΑΠΟΘΗΚΕΣ–ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
1. Γραφείο Γλάδστωνος 274τ/μ κ/χ,αποθήκη,5 γραφεία, κουζίνα  I.D 852588  €1400
2. Γραφείο Αγ.Φύλα  180τ/μ κ/χ, 5 γραφεία,reception,Α/C, wc   I.D 853420  €3000
3. Γραφείο  Αγ.Αθανάσιος  464 τ/μ κ/χ, 7parking. wc, a/c, κουζίνα. I.D799395  €9300
4. Γραφείο Βιομ.Αγ.Αθανασίου 150τ/μ κ/χ, full a/c, 3 γραφεία, 1 wc  I.D 10500  €1500
5. Γραφείο Λ.Μακεδονίας 160τ/μ κ/χ,2 parking,5 γραφεία,1 κουζίνα I.D851933 €2000
6.Γραφείο Αγ.Φύλα 100τ/μ κ/χ,7 γραφεία.2 επίπεδα, wc, κουζίνα, Ι.D808649 €2000
7. Γραφείο Εναέριος 265τ/μ, κ/χ, wc, αποθήκη, κουζίνα  I.D 8857  €2500
8.  Γραφείο Αγ.Νικόλαος 250τ/μ κ/χ,parking, wc I.D9746  €2500
9.Γραφείο Κ.Λεμεσός  517τμ κ/χ, w/c, κουζίνα, parking  I.D11306   €3000  
10. Γραφείο Λινόπετρα  218 τ/μ κ/χ,  wc, reception, κουζίνα I.D10081 €3300    
11. Γραφείο Μέσα Γειτονιά 327 τ/μ κ/χ,2 wc, κουζίνα, parking I.D 9331 €3900
12. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 180τ/μ κ/χ, a/c, parking, wc, αποθήκη, I.D 795891  €1200
13. Κατάστημα Κ.Λεμεσού 260τ/μ κ/χ,πατάρι, wc,κουζίνα,  I.D 795892  €2200
14. Κατάστημα Λεμεσός 100τ/μ, 2 wc,1 επίπεδο, κουζίνα I.D 853335  €1000
15. Κατάστημα Γλάδστωνος 18τ/μ, με 1 wc, κουζίνα,1 επίπεδο  I.D 852072 €1200
16. Κατάστημα Ομονοίας  150τ/μ, wc ,1 επίπεδο, κουζίνα  I.D 851906 €1300
17. Αποθήκη Τσίρειο, 400 τ/μ κ/χ, wc, κουζίνα, I.D 796863 €1000
18 . Αποθήκη Μονοβόλικος 350τ/μ κ/χ,.τριφασικό ρεύμα ,wc, κουζίναI.D9281€750
19. Αποθήκη Βιομ.περ.Αγ.Αθανασίου 750τ/μ, wc, parking I.D9257   €3200
20. Αποθήκη Ζακάκι 405τ/μκ/χ,πάρκινγκ  I.D 10726 €1800
21. Αποθήκη Βιομ.περιοχή Αγ.Συλάς 1500τ/μ κ/χώρος για parking, I.D9283 €5000 
22. Αποθήκη Άγ. Αθανασίος 1000τ/μ κ/χ,3 γραφεία, κουζίνα, 2 wc, I.D 801345 €5,500
23. Αποθήκη Λιμάνι 360τ/μ κ/χ, με reception,γραφείο, 1, wc, I.D 808008 €1200
24. Αποθήκη Αγ.Συλάς, 300τ/μ κ/χ, 1 κουζίνα,1 επίπεδο 1 wc,  I.D9279 € 1000
25. Αποθήκη Oμονοίας 850τ/μ κ/χ, 1 wc, τριφασικό ρεύμα, I.D 9292   €2500
26. Αποθήκη Aγ.Αθανασίου 500τ/μ κ/χ, τριφ., ρεύμα, 2 wc, κουζίνα I.D 7796 €2,200
27. Αποθήκη Παλόδια 380τ/μ κ/χ,2676 οικόπεδο+γραφείο, ραμπα εκφορτωσης €1100
28. Αποθήκη Βιομ. Αγ. Αθανασίου,750τ/μ κ/χ, 1 γραφείο, 2 wc,  I.D7797   €3300
29 Κτήριο Ζακάκι, 625 τ/μ κ/χ 3 levels ,φωτιστικά,  I.D811205 €10,000
30. Κτήριο Πολεμίδια 205τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, reception5 γραφεία, I.D795894 €1,800
31. Κτήριο Βιομ. Αγ.Αθανασίου1500τμ,(1300τμ ισόγειο. + 200μ πατ) I.D 1500 €7500
32.  Κτήριο πλησίον Λιμάνι 470τ/μ κ/χ, 3 ορόφοι I.D4197 €5100

Τηλ: 25 77 11 88 Λεμεσός
Vilanos Real Estate Agents Ltd, 

A.M. 525, A.A. 357/E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Website:  www.vilanosproperties.com.cy 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Nobody knows REAL ESTATE like us!



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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 30NOEMΒΡΙΟΣ 2022

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ρετιρέ διαμέρισμα 95τμ 2 υπνοδωματίων 
σαλόνι κουζίνα μπάνιο επιπλωμένο όλες οι 
ηλεκτρικές  συσκευές ac θέρμανση (θερ-
μοσυσσωρευτές) ηλιακός θερμοσίφωνας 
παρκινγκ στεγασμένο αποθήκη στεγασμέ-
νη βεράντα φωτεινό σε ήσυχη περιοχή 
στην Δασούπολη Στρόβολος Λευκωσία 
ελεύθερο 1/10/2022
Τιμή 700€
Πληροφορίες Ρούλα
 τηλ 97672760

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Αγίας 
Φυλάξεως, (δωμάτιο)., πλήρως επιπλωμένο, 
ίντερνετ, A/C, συμπεριλαμβάνει νερό, ρεύ-
μα και κοινόχρηστα από €400  CODE:5997 
/ 836809, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή 
Μέσα Γειτονια, 1υπν,  κουζίνα, 1 wc, μπά-
νιο, παρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, €900. 
CODE:1263751, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Γερ-
μασόγεια, πλήρως επιπλωμένο, 2υπν, διαθέ-
τει κουζίνα, σαλόνι, 2 μπάνια, 2 wc, ηλεκτρικές 
συσκευές, €1350. Code:1318361, 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην περιοχή Γερ-
μασόγεια 2υπν. Επιπλωμένο, διαθέτει κουζίνα, 
σαλόνι, μπάνιο, 1wc, καλυμμένο παρκινγκ, 
ηλεκτρικές συσκευές, a/c, €1000. Code: 
1312148. 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή 
Καθολική 2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 
2 wc, 1 μπάνια, a/c, ηλ.συσκευές, €900. 
Code:1307194, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 

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 Δερύ-
νεια ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#41129

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Ναάφη, 
131τ/μ κ/χ ,κουζίνα, πάρκινγκ, wc, €1,900. 
Code: 1286425. 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στην περιοχή Αγίας 
Ζώνης 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζί-
να, 2 wc, €1,200 Code: 1282805, 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Λεωφ. 
Μακαρίου Γ’, 70 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα,  a/c, κου-
ζίνα, 2 παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα,  wc  €700 
Code: 1305569. 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο 
Λεμεσού, 100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, παρκινγκ,   
κουζίνα, 2 wc,   a/c  €1,400  Code:1314410. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο στη περιοχή Κέντρο 
Λεμεσού 140τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, διαχωρισμέ-
να δωμάτια/γραφεία, a/c, parking, κουζίνα, 
αποθήκη, 5 wc, €1,500  Code:1278903. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Λιμάνι, 
703τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύ-
μα, €3000, Code:1112085. 25771188, Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Αγία 
Φύλα,160τμ κ/χ, Υπόγειο, 2wc, κουζίνα, a/c, 
parking, €480 Code:1261931. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι, 
405τμ κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γρα-
φεία  €1800 Code:10726. 25771188, Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 

γραφείο

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο, 
400 τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000 
Code: 796863. Τηλ.25771188, Λεμεσός, 
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αποθήκη στη περιοχή Άγι-
ος Αθανάσιος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, 
τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code: 801345. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#38599

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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

Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Τσι-
ρείου 2υπν, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, 
1 μπάνιο, a/c,  €1200 . Code:1292165, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο   
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Νε-
άπολη 2υπν., επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, αποθήκη, wc, μπάνιο, a/c, παρκινγκ, 
ηλεκτρικές συσκευές, €2000. Code:1307085, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής 
Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολ-
λώνια».  Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος 
κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ., (που 
λειτουργούσε παλαιότερα σαν νυχτερινό 
κέντρο διασκέδασης). Ιδεώδης χώρος για 
Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο (κλινι-
κό),  φροντιστήριο, κομμωτήριο, και άλλα. 
Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, και άλ-
λοι βοηθητικοί χώροι, parkings. Ενοίκιο: 
€1,850 μηνιαίως. Πληροφορίες/λεπτο-
μέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, 
Τηλ: 25342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94, 
email: kolatsisestates@gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στη περιοχή Κάτω 
Πολεμίδια,2υπν., διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, κοινό πάρκινγκ, ηλεκτρικές συσκευές, 
a/c, €1000. Code:1281926, 25771188, Λε-
μεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα στην Αγία Ζώνη, 
3υπν., πλήρως επιπλωμένο, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα ενιαία, μπάνιο, καλυμμένο παρκινγκ, 
αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές,  a/c, €1500. 
Code:1317168, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €1,300 
Πολεμίδια Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#37512

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €1,200 Γερμασό-
γεια ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#38512 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ. διαμ. €1,000 Μουτ-
ταγιάκα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#41074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύ-
χωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#35429

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύ-
χωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#35430

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €2,000 Λεμεσός 
ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#35424

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα 
€6,500 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35420

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Λεμεσός 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 

www.21finder.com Ν#39887

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €3,000 Άγιος Τύχω-
νας ισόγειο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40015

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,500 Άγιος Αθα-
νάσιος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40072

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα 
Γειτονιά 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38190

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολεμίδια 
Κάτω 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#37794

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

3 υ/δ διαμ. €3,500 Γερμασόγεια 4 όροφο, συ-
σκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#17570

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΛΑΡΝΑΚΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Τερ-
σεφάνου 3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευ-
ές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#16238
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €600 Πύλα ισόγειο, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35509

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα ισό-
γειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#31014

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα 
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#38595

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,200 Λάρ-
νακα 5 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#32241

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €80,000 
Αγία Νάπα 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €250,000 
Παραλίμνι ισόγειο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#39391
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Στην καρδιά της τουριστικής περιοχής 
Λεμεσού, κοντά στο ξενοδοχείο «Απολ-
λώνια».  Ενοικιάζεται μεγάλος υπόγειος 
κλιματιζόμενος χώρος 319 Τ.Μ., (που 
λειτουργούσε παλαιότερα σαν νυχτερινό 
κέντρο διασκέδασης). Ιδεώδης χώρος 
για Ινστιτούτο αισθητικής, εργαστήριο 
(κλινικό),  φροντιστήριο, κομμωτήριο, και 
άλλα. Τουαλέτες ανδρών και γυναικών, 
και άλλοι βοηθητικοί χώροι, parkings. 
Ενοίκιο: €1,750 μηνιαίως. Πληροφορίες/
λεπτομέρειες, “Kolatsis Εstates Agency”, 
Τηλ:25 342466, Α.Μ.310, Α.Αδ.94, 
email: kolatsisestates@gmail.com.
In the heart of Limassol Tourist area, close 
to “Apollonia Hotel”. Fully air-conditioned 
big basement of 319 sq.m. Ideal space 
for beauty salon, institute, laboratory 
(clinical), etc. Ladies and Gents toilets, 
parkings, and many other useful facilities. 
Rent: €1,750 p.m. “Kolatsis Estates 
Agency”, Tel: 25 342466, Reg.No:310, 
email: kolatsisestates@gmail.com.
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FOX Smart Estate Agency. Registered & 
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 
873381

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων 
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυ-
χη περιοχή  στον Στρόβολο. Τιμή €135.000. 
FOX Smart Estate Agency. Registered & 
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 
873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο 
σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ. με πισινό 
σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο 
Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000. 
FOX Smart Estate Agency Registered & 
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 
873381
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτε-
λείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, 
6 υπνοδωματίων το καθένα με δικό του μπά-
νιο και WC, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο 
οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate 
Agency Registered & Licensed Estate Agency 
– R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000 
Έγκωμη 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#33305 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων 
και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυ-
χη περιοχή  στον Στρόβολο. Τιμή €135.000. 
FOX Smart Estate Agency Registered & 
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N. 
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 
873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιανεξάρτητη κατοικία 3 υπνο-
δωματίων   κοντά στη οδο   Περικλέους στο 
Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα 
με κήπο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. 
Τιμή 215,000. Α 103502. FOX Smart Estate 
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτημα-
τομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE 
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνο-
δωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2 και 
εξωτερικούς καλυμμένους χώρους και βερά-
ντες στα 32m2 σε προνομιούχα περιοχή στον 
Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη του Μαγκλή 
και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 3 μήνες. 
Μοντέρνο σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές 
και τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογία και 
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό 
για ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά 
δίπλα από χώρο πρασίνου και τον ποταμό Πε-
διαίο.  Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 80005757 https://www.
cyfieldgroup.com/real-estate-development/
houses-villas/limni-luxury-houses/limni-40-41-
house-1/ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2. LIMNI HOUSE 5

Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδω-
ματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με εσωτερικό 
χώρο στα 225m2, εξωτερικούς καλυμμένους 
χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνο-
μιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από 
την Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρ-
κο. Παράδοση σε 6 μήνες. Μοντέρνο σπίτι με 
υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδι-
αγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενερ-
γειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, 
βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο 
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email: 
sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 80005757

https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/houses-villas/limni-luxury-
houses/limni-5/

Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40929

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€299,000 Ψιμολόφου πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#21185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€300,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#18913

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €345,000 
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#33555
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €360,000 
Αγία Βαρβάρα κήπο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#17908

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#31681

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€370,000 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35206

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €580,000 Έγκωμη a/c 
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#26158

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €113,000 Παλαιομέτο-
χο καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 

www.21finder.com Ν#39781

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικιστικό οικόπεδο εμβαδού 632 τ.μ. προς 
πώληση στην τιμή των €70.000 στο Πα-
ραλίμνι, Αμμόχωστο. Βρίσκεται στη ζώνη 
Κα6 με συντελεστή δόμησης 90% και συ-
ντελεστή κάλυψης 50% με δυνατότητα 
κτισίματος 2 ορόφων. 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακα-
λώ όπως καλέσετε στο 99352192 (Σού-
λα Αριστοδήμου).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €279,000 
Λακατάμεια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39409

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
διαμέρισμα 1 υπνοδωματίου στην οδό Λύ-
σης 21, 2323 Αγία Παρασκευή, Λακατά-
μια. Το διαμέρισμα βρίσκεται στον πρώτο 
όροφο σε τριώροφη πολυκατοικία. Είναι 
ηλικίας 11 χρονών και τόσο το διαμέρι-
σμα όσο και η πολυκατοικία βρίσκονται 
σε εξαιρετική κατάσταση. Το συνολικό 
εμβαδό του διαμερίσματος είναι 59 τ.μ. 
(συμπεριλαμβάνει και καλυμμένη βερά-
ντα) και έχει ξεχωριστή αποθήκη 4 τ.μ. και 
χώρο στάθμευσης. Επίσης έχει 2 μονάδες 
κλιματιστικού. Έχει άμεση πρόσβαση στα 
φώτα τροχαίας της Εκκλησίας Αγίας Πα-
ρασκευής στη Λακατάμια.
Τιμή πώλησης: 100,000 ευρώ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 99854096 κα 
Ολεσια 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
• Διαμέρισμα 2 υπν, πλήρως επι-

πλωμένο, σε πολύ καλή περιοχή 
στο Παραλίμνι €99,000 Ref. 2636

• Διαμέρισμα 2 υπν, πλήρως επι-
πλωμένο, σε πολύ καλή περιοχή 
στην Αγία Νάπα με θέα τη θά-
λασσα €149,000 Ref. 3336

• Μεζονέτα 2 υπν πλήρως επι-
πλωμένη και με τίτλο ιδιοκτησί-
ας, σε εξαιρετική τοποθεσία στο 
Παραλίμνι €140,000 Ref. 3552

• Καινούργια ανεξάρτητη κατοικία 
3υπν, με ιδιωτική πισίνα στην πε-
ριοχή Κάππαρη,  €438,000 Ref. 
3257

• Υπό κατασκευή κατοικίες 
3-5υπν, με ιδιωτική πισίνα στον 
Πρωταρά, από €575,000 Ref. 
2538

• Εμπορικό τεμάχιο 1059 τ.μ. επί 
της Λεωφόρου Γιωρκή Παπαδό-
πουλου στο Παραλίμνι, €300,000 
Ref. 2439

• Οικόπεδο 500 τ.μ. στην περιοχή 
Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι, 
€130,000 Ref. 2451

• Οικόπεδο 572 τ.μ. στην περιο-
χή του Γυμνασίου Παραλιμνίου, 
€129,000 Ref. 3598

SWEET HOME ESTATES, Αδειού-
χος Κτηματομεσίτης ΑΜ 504 ΤΗΛ 
7777.2027, 99729494, 23723355 

WWW.SWEETHOME.CY 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €380,000 
Παλλουριώτισσα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#21546

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι €380,000 Στρόβολος συσκευές, a/c, 
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#34255

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
σε ¾ οικοπέδου, 4 υπνοδωματίων με άνετους 
χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης 
και roof garden με πανέμορφη θέα το πρά-
σινο. Μοντέρνες κατοικίες με υψηλές κατα-
σκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία και 
πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκο-
νται στην περιοχή ΓΣΠ και είναι ιδανικές για 
ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά ζευγάρια 
που ψάχνουν ήσυχες περιοχές για να ζήσουν.  
Email: sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-
development/houses-villas/alexandroupoli-
houses/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού 
€415,000 Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38586

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

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

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

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

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

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

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

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €255,000 Λευκω-
σία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27602

2 ΠΩΛΕΙΤΑΙ υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27598

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €81,000 
Τεμβριά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#39673

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€111,500 Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#40813
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €115,000 
Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#31718

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€175,000 Στρόβολος κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#41215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €201,600 Γέρι κήπο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40402

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €220,000 
Δάλι Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#17273

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €225,000 Τσέρι κήπο, 
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€230,000 Αγλαντζιά συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ, 22452040 
www.21finder.com Ν#28026

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €235,000 Λακατάμεια 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#39741

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€239,000 Τσέρι κήπο, a/c πρύ νοια Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Ρ γγ.& Ρ δ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#21885

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €283,000 
Λατσιά κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 

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

Τηλ:25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Πανιώτης (Γερμασόγεια) 589τ/μ, 80% Σ/Δ, γωνιακό, τίτλος €300,000
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γρα-
φείο

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

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

τηλέφωνο επικοινωνίας 99800108
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €385,000 
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#16546

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 
Άγιος Δομέτιος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 
Έγκωμη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#18085

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Στρόβολος 
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#26202

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €470,000 
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27568

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ξενόνας σπιτιού €600,000 
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27574

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα 
Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#34950

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000 
Αγία Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#33712

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000 
Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#25562

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000 
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#41126

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €900,000 
Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#33604

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,150,000 
Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#29766

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000 
Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c, πρόνοια 
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#16024

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€340,000 Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#21785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ σπίτι €420,000 Στρόβο-
λος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#19350

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000 
Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#33790

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000 
Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#30817

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000 
Λατσιά κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#25601

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €660,000 
Σαϊττάς κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#33238

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200,000 
Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#37496

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €315,000 Πο-
λεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#31940

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Πολε-
μίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#31924 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία Πετρόκτιστη 1υπν., 46τμ κ/χ, 
στη περιοχή Αγία Φύλα, κουζίνα, μπάνιο, τίτ-
λος, €195.000. Code:1304967. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Φασούλα, 
ενωμένη, 140 τμ κ/χ, 234 τμ οικοπέδου, 2 
επίπεδα, ξεχωριστή κουζίνα, wc, a/c,  μπάνιο, 
αποθήκη, τίτλο, €295.000 Code:1289311, 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 2υπν., στη περιοχή Μονάγρι-
,100τμ κ/χ, 73τμ  οικοπέδου, διαθέτει 1 σαλό-
νι, κουζίνα, 2wc, 1 μπάνιο, κήπος, €180.000, 
Code:1242081, 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Παλώδι-
α,NEW,υπό-ανέγερση ,ανεξάρτητη,  155τμ 
κ/χ, 222 τμ οικόπεδο, διαθέτει σαλόνι, ηλ. 
συσκευές, 3 wc,2 μπάνια,  κουζίνα, πρόνοια 
A/C, αποθήκη, κήπος, €290.000+ΦΠΑ , 
Code:1228915. 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.,γωνιακή στη περιοχή  
Εκάλη, 159 τμ κ/χ, 160 τμ οικοπέδου, διαθέτει 
σαλόνι, κουζίνα ενιαία, κήπο, 3wc, 2 μπάνια, 
πρόνοια για a/c & c/h,βεράντα, καλ. Παρκινγκ  
€279.000+ΦΠΑ ,Code:915041. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3 υπν., στη περιοχή Παρε-
κλησιά, καινούργια υπο-ανέγερση, 137τμ κ/χ, 
440τμ οικοπέδου, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, 2 μπάνια, αποθήκη, 2 wc, πρόνοια για 
a/c & c/h, €390,000+ΦΠΑ. Code:1321942, 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν.(Ημιτελής), Καινούργια 

στο χωριό Αψιού 115τμ κ/χ, 610τμ οικοπέδου, 
2 wc,  αποθήκη  βεράντα 44τμ. ,σαλόνι, κουζί-
να, μπάνιο, πρόνοια για a/c και c/h, €170,000. 
Code:983934, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Συλί-
κου, 3 υπν., 108τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα,1 σαλόνι, 1 
κουζίνα, τζάκι, wc, €155,000, Code:870467. 
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα 
Πεδί, ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120 τ/μ 
κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι, 3 wc, πλυ-
σταριό, κουζίνα, αποθήκη,2 μπάνια €160,000, 
Code: 933215, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 3υπν., στη περιοχή Εκάλη, 
NEW, Υπο-ανέγερση  160 τμ κ/χ, 200τμ οι-
κόπεδο, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 2 μπάνια, 3 
wc, πρόνοια για a/c και c/h, €365.000+ΦΠΑ, 
Code:1204417. 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία, 3υπν., στη περιοχή Παλώ-
δια, NEW, Υπο-ανέγερση,155 τμ κ/χ, 222τμ 
οικόπεδο, 2 επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, κουζί-
να, 2 μπάνια, 3 wc, πρόνοιες για a/c και c/h. 
€290,000+ΦΠΑ, Code:1228913. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 180 τμ κ/χ, 706τμ οι-
κόπεδο, πέτρινη, σε 1 επίπεδο, στη περιοχή 
Αγία Φύλα, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, τραπε-
ζαρία, μπάνιο, wc, βεράντα, τίτλο €300.000, 
Code:826722. 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικία 4υπν., 260τμ κ/χ, 567 τμ οι-
κόπεδο, ενωμένη στη περιοχή Αγία Φύλα ,2 
επίπεδα, διαθέτει σαλόνι, ξεχωριστή κουζί-
να,  πισίνα, 2 μπάνια, πλυσταριό,  3 wc, a/c 
& c/h, €400.000, Code:827809. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα ημι-ανεξάρτητο σπί-
τι €80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#27368

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000 
Περβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#34023

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€115,000 Ορόκλινη συσκευές, a/c Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#30467

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000 
Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,500,000 
Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#31099

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000 
Νικητάρι κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#31281

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ σπίτι €450,000 Λευκωσία 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#34512

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€550,000 Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευ-
ές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#30612

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο 
Χωριό Παρεκκλησιά Λεμεσός (κωδ 2-507). 
Όμορφη και ανεξάρτητη υπο κατασκευή οικία 
3 υπνοδωματίων στο χωριό Παρεκκλησιά στην 
Λεμεσό. Η οικία θα προσφέρει 3 επίπεδα με 
υπόστεγο στον χώρο της αυλής, με συνολικό 
εσωτερικό χώρο τα 208τ.μ και 30τ.μ Βεράντες. 
Το μέγεθος του οικοπέδου είναι 425τ.μ και δι-
ατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό 
κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί με πλήρη 
θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α. 
330.000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties Ltd, 
Τηλ. 99355005

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€172,000 Αγρός κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#28727

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €89,000 
Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#37506

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000 
Μανδριά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. Αρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#37766

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€300,000 Μέσα Γειτονιά Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#40230

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 
Λιμνάτης κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#34740

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000 
Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39265

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€600,000 Μέσα Γειτονιά a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#28299

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500,000 
Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35431

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

Τηλ:25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Τηλ: 25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy
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Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#35993

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ σπίτι €400,000 Πύλα συ-
σκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#29588

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €543,240 
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, Η/Θ, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#17637

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000 
Τερσεφάνου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€225,000 Μενεού κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39330

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €160,000 
Τερσεφάνου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39613

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €102,000 Ορμίδεια 
κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#39869

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€160,000 Λάρνακα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#37448

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€185,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#29322

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι 
€250,000 Κίτι καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#36902

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000 
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#20920

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €175,000 
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27929

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

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

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

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

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

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

Ν#19734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200 
Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#30970

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €4,200 Ορόκλινη κήπο, 
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΡ 505/Ε Ρ Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#21462

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €550,000 
Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#38433

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €599,000 
Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#26928

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €820,000 
Κίτι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#25260

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#31127

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος 
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#39661

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €2,018,000 Κούκλια 
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#16136

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας Τρι-
άδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά περπά-
τημα από τη θάλασσα και πισίνα, €470,000 
+ ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET HOME 
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομε-
σίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 
99729494, 23834139 https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά, 
μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα, με πισίνα 
σε ήσυχη τοποθεσία, €375,000 Ref. 1734 C.I. 
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος 
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βερά-
ντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές. 
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σχεδόν καινούργιο ισόγειο διαμέ-
ρισμα πολυτελείας 2 υπνοδωματίων με δύο 
μπάνια, 83τ.μ. συν 13τ.μ. καλυμμένη βερά-
ντα, στην Λακατάμια, πολύ κοντά στην Μακε-
δονίτισσα. Τιμή €225.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate Agency 
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βερά-
ντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές. 
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €89,000 Τσέρι 1 όρο-
φο, a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Lt! d Εγγ..& Αδ/χο 
Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#19664

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €95,000 Καϊμακλί 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#20715

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €100,000 Τσέρι 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#37825

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €107,000 Λατσιά 2 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#16734

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Καϊμακλί 4 
όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#33009

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €115,000 Αγλαντζιά 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40706

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €117,000 Έγκωμη 1 
όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#19384

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000 
Πύλα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#30872

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €254,950 
Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ-
505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#18491 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#20794

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €535,000 
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#30855

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €71,000 Ορά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#39745

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €169,000 
Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 
ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.net 
Ν#35349

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ σπίτι €260,000 Ζύγι κήπο, 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#36770

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €280,000 
Αραδίππου κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#27528

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 
Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#20794

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €375,000 
Ορόκλινη κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Find er Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ 1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#17867

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 
Αλαμινός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 
22452040 www.c21broker.net Ν#37040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4 υ/δ σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδι-
ωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#20901

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

 4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε 

Τηλ. 22452040 www.c21broker.net Ν#26343

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23 
χρόνων στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €165.000 FOX Smart Estate Agency Registered & Licensed 
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E 

Tel: +357 22 873380 / Fax: +357 22 873381 



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

ΚΥΠΡΟΣ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 34NOEMΒΡΙΟΣ 2022

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €123,000 Έγκωμη 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40392

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Πέρα Χωριό 
- Νήσου 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40512

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος 
3 όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#32501

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €220,000 Στρόβολος 
2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#41171

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €95,000 Έγκωμη 2 όρο-
φο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#292

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €114,000 Λευκωσία 
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40413

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €118,000 Λακατάμεια 
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#41151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €130,000 Στρ όβολος 
3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40352

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €139,000 Λακατάμεια 
1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#16027

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €140,000 Λακατά-
μεια ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#24795

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €145,000 Στρόβολος 
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40960

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια 
1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38603

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €155,000 Άγιος Δομέ-
τιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39249

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 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 90τμ κ/χ, στην 
περιοχή Πάνθεα, καινούργιο, Υπο-ανέγερ-
ση, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, wc, πρόνοια 
για a/c & c/h, αποθήκη, παρκινγκ, τίτλος, 
€305.000+ΦΠΑ, Code:1320373, 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2υπν., 99τμ κ/χ,  στη 
περιοχή Μέσα Γειτονιά, καινούργιο, διαθέ-
τει  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 σαλό-
νι, shutter, κουζίνα, 1 μπάνιο, 2wc, 2 παρκινγκ 
τίτλος €190.000, Code:935470. 25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 119 τμ κ/χ,  
περιοχή  Γερμασόγεια, καινούργιο, διαθέτει 
κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, ντούζ, 2 wc,πάρ-
κινγκ, αποθήκη,€330.000, Code: 1313228, 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο    

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3υπν., 97τμ κ/χ, στη 
περιοχή Εκάλη, NEW, Υπο-ανέγερση, διαθέτει 
σαλόνι, 1 κουζίνα, 1 μπάνιο, 2 wc, αποθήκη, 
ντούζ, παρκινγκ, αποθήκη, €250.000+ΦΠΑ, 
Code:1251586.  25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα, 4 υπν. 178 τμ κ/χ, στη 
περιοχή Αγ.Φυλάξεως, καινούργιο, πρόνοια 
a/c και c/h, διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, 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, κου-
ζίνα,2 μπάνια, θέα, 2 wc, εντοιχισμένα, a/c, 
παρκινγκ, τίτλο, €320.000, Code:1105306. 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €99,000 Λεμε-
σός 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39256

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 1 
όροφο, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#35114
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 
2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39176

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς 
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/ 
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35113

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακα-
πάς ισόγειο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €115,000 Αρακαπάς 
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35115

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς 
1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 

Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35117

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς 
ισόγειο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
L td Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#39179

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Τερσεφάνου 2 
όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40379

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €79,000 Ορόκλινη 
1 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39398

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €136,000 Λάρνακα 
ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#36204

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/ δ διαμ. €60,000 Τερσεφά-
νου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40364

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια 
Λάρνακα 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#36989

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €78,000 Λάρνακα 3 
όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#32396

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €85,000 Λάρνακα 3 
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#32074

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €109,000 Λάρνακα 2 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40220

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 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 Τερσε-
φάνου 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

www.21finder.com Ν#38787

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λακατάμεια 2 
όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40277

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €178,000 Λατσιά 1 
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#41105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €180,000 Αγλαντζιά 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40284

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 
υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ. καλυμμένες 
βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Παύλο κοντά  
στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €139.500 FOX Smart 
Estate Agency Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο κάτω εξαιρετικό διαμέρισμα 
κοντά στο Σατιρικό θέατρο 3 υπνοδωματί-
ων. Τιμή  €243.000. Κωδικός A-114679 FOX 
Smart Estate Agency Registered & Licensed 
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: 
+357 22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#26554

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όρο-
φο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#26554

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €165,000 Λατσιά 4 όρο-
φο, 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 Κων-
στάντια 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40806

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €235,000 Αγλαντζιά 2 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#38299

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €254,100 Στρόβολος 
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39532
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €259,000 Αγλαντζιά 1 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν #38388

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €290,000 Αγλαντζιά 1 
όροφο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#17105

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €319,000 Έγκωμη 1 
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#35255

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €310,000 Έγκωμη 
3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, καινούργιο, 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#39809

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο) 36τμ κ/χ, 
στην περιοχή Πέτρου και Παύλου, a/c, αποθή-
κη, μπάνιο wc,τίτλο €115.000 Code:797954, 
25771188, Λεμεσός,Vilanos Real Estate 
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο 
κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα (Στούντιο)  45τμ κ/χ, 
στην περιοχή Δικαστήρια, διαθέτει κου-
ζίνα, ντους, μπάνιο, a/c, c/h, €100,000, 
Code:10989, 25771188, Λεμεσός,Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν., 75τμ κ/χ, στη 
περιοχή  Αγιος Τύχωνας, διαθέτει σαλόνι, 
κουζίνα, wc, μπάνιο,  a/c & c/h, παρκινγκ, 
€225.000, Code:1280315. 25771188, Λε-
μεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1υπν.,50τμ κ/χ, στη 
περιοχή  Κάτω Πολεμίδια NEW, Υπο-ανέγερ-
ση, 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 Διαμέρισμα 1υπν.,50 τμ κ/χ, στη 
περιοχή Άγιος Ιωάννης, NEW, Υπο-ανέγερ-
ση ,διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, wc, 
πρόνοια για a/c & c/h,παρκινγκ, αποθήκη, 
€150.000+ΦΠΑ Code:1252985,  25771188, 
Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό 
γραφείο

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

Τηλ:25771188 Λεμεσός 

w ww.vilanosproperties.com.cy
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €150,000 Λειβά-
δια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder 
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε 
Τηλ. 22452040 www.21finder.com Ν#40876

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €175,000 Λάρνακα 2 
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40934

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €199,000 Πύλα 
1 όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#24694

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €225,000 Λάρνακα 
ισόγειο, κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com 
Ν#32151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλι-
νη 2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, 
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#22006

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €100,000 Αλεθρι-
κό ισόγειο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd 
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#39464

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €115,000 Λάρνακα 
1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#39462

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3 υ/δ διαμ. €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 Ορό-
κλινη 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 Ορ-
μίδεια 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 ισό-
γειο, 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 Τερ-
σεφάνου 1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& 
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 
22452040 www.21finder.com Ν#40167

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα διαμ. €59,000 Κίτι 
ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#40429

873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατό-
τητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart 
Estate Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό  
χωράφι στη Δευτερά  2346τ.μ.  στο δρό-
μο του Grammar School,  με συντελεστή 
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων. 
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  βιομηχανικό τεμάχιο 4683 τ.μ., 
με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότη-
τα 2 ορόφων στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιά. 
Τιμή €300.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εμπορικό οικόπεδο σε εμπορικό 
πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία 551τ.μ., 
με συντελεστή δόμησης 200% και δυνατότη-
τα 6 ορόφων. Τιμή €1250.000. FOX Smart 
Estate Agency

Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε 
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συ-
ντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα 2 
ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
873380 / Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολό-
φου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, 
με συντελεστή δόμησης 60% και δυνατό-
τητα 2 ορόφων. Τιμή €92.000. FOX Smart 
Estate Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
873380 / Fax: +357 22 873381

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  σε τιμή ευκαιρίας μισό οικιστικό  
χωράφι στη Δευτερά  2346τ.μ.  στο δρό-
μο του Grammar School,  με συντελεστή 
δόμησης 30% και δυνατότητα 2 ορόφων. 
Τιμή €170.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό 
Κελλακίου 10,490 τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ, 
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016, 
€250,000, 25771188, Λεμεσός,Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.  
σε εμπορικό κτήριο σε μία  από τις πιο 
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας. 
Τιμή  €161.000. FOX Smart Estate Agency. 

Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μά-
μας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτε-
ται δρόμου ασφάλτου,  τίτλος €117,000.  
CODE:904445, 25771188, Λεμεσός, Vilanos 
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Κέντρο Λε-
μεσού, 180τ/μ κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc, 
παρκινγκ €1,200 Code: 795891. 25771188, 
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, 
A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσι-
τικό γραφείο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Πραστιό 
Κελλακίου 10,490τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ, 
μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016, 
€250,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη περιοχή Άγιος Μά-
μας, 5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται 
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000. CODE: 
904445, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real 
Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε 
αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 
ΛΕΜΕΣΟΣ  

Πωλείται βιομηχανικό τεμάχιο 7300 μ2 στη 
Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, με εγγε-
γραμμένο δρόμο, σχήματος ορθογωνίου, 
€730000 το όλο. Τηλ. 99415557.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πωλείται χωράφι 14000 μ2 κοντά στη θά-
λασσα στην Περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλα-
μάνου, χωρισμένο σε 9 με ξεχωριστούς 
τίτλους συνεχόμενα τεμάχια, με εγγε-
γραμμένο δρόμο, δόμησης 10%, επίπεδο 
με θέα τη θάλασσα, με επεξεργασμένο 
νερό για άρδευση, €950000 το όλο. Τηλ. 
99415557.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατού-
σα χρήση την κατοικία, περιοχή Παραλιμνίου, 
με συνολική έκταση 471 τ.μ., €99,000 + ΦΠΑ 
Ref. 1217 C.I. SWEET HOME (REALTORS) 
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, 
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494, 
23834139 https://sweethome.cy/ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ρετιρέ όλο ο τελευταίος 

5ος όροφος. 3 υπνοδωμάτια. Πά-
ροδος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Λυκα-
βητός. Κοντά στο πρώην HILTON. 
Ανεμπόδιστη θέα. Μεγάλο Σαλοτρα-
πεζαρία, Τζάκι. 100 τ.μ., βεράντες, 
πάρκινγκ, αποθήκη. Τίτλος ιδιοκτη-
σίας.

 Τηλ. 99519370 

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπνοδωμα-
τίων. Πάροδος Λεωφ. Αρχ. Μακαρί-
ου, Λυκαβητός. Κοντά στο πρώην 
HILTON. Πάρκινγκ. Τίτλος ιδιοκτησί-
ας.

 Τηλ. 99519370 

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ισόγειος χώρος κατάλ-
ληλος για γραφείο ή show room. 
Πάροδος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, Λυ-
καβητός. Κοντά στο πρώην HILTON. 
Με υπόγειο και μεσοπάτωμα έτοιμο 
προς χρήση. Partition πολυτελείας. 
Κουζίνα. 2 wc. 3 Πάρκινγκ, a/c. Τίτ-
λος ιδιοκτησίας.

 Τηλ. 99519370 

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 918 τ.μ. στο 
ύψωμα Χλώρακας με θέα θάλασσα. 
Κάλυψη 90%. Μεγάλη πρόσοψη. 
Κατάλληλο για έπαυλη 3 σπίτια ή 
διαμερίσματα. Τίτλος ιδιοκτησίας. 
Τηλ. 99519370 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΠΑΦΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €65,000 Έμπα ισό-
γειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27632

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €110,000 Πόλη Χρυ-
σοχούς ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συ-
σκευές, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27630

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 υ/δ διαμ. €130,000 Γεροσκή-
που 3 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευ-
ές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο 
Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27633

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 υ/δ διαμ. €120,000 Πάφος 
ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 
www.21finder.com Ν#27650

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 
3 υπνοδωματίων 119τ.μ. συν 30τ.μ. βερά-
ντες, 24 χρόνων στους Αγίους Ομολογητές. 
Τιμή €198.000. FOX Smart Estate Agency. 
Registered & Licensed Estate Agency – 
R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 873380 / 
Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3 υπν, περιοχή Παρα-
λιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική 
θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415 C.I. 
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 Κάπ-
παρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με 

μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική αυλή, κοι-
νόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο και γήπεδο 
τέννις,  €159,000 Ref. 2438 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγί-
ας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά 
από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436 C.I. 
SWEET HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος 
Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Πα-
ραλιμνίου, με βεράντα και δίπλα από όλες 
τις απαραίτητες ανέσεις, €115,000 Ref. 
2558 C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD, 
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 
165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494, 23834139 
https://sweethome.cy/  

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παρα-
λιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση με μεγάλη 
βεράντα, €155,000 Ref. 2347 C.I. SWEET 
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτη-
ματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ 
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/  

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέ-
ρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά περ-
πάτημα από τη θάλασσα, 5 λεπτά από τη 
καινούργια μαρίνα του Πρωταρά, €235,000 
Ref. 895 C.I. SWEET HOME (REALTORS) 
LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, 
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494, 
23834139 https://sweethome.cy/  

  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΧΩΡΑΦΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 4841τ.μ. σε 
ήσυχη νεόδμητη περιοχή στο Γέρι, με συ-
ντελεστή δόμησης 80% και δυνατότητα 2 
ορόφων. Τιμή €450.000. FOX Smart Estate 
Agency. Registered & Licensed Estate 
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

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

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

Πωλείται  
Οικία στην Έγκωμη απέναντι από το 
Χίλτον Παρκ 4 υπνοδωματίων συν 
σοφίτα  23 χρονών σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Υπάρχει  τίτλος ιδιοκτησίας. 
Οι  εσωτερικοί χώροι 275 τ.μ. σε 270 
τ.μ. οικόπεδο. Περιλ αμβάνονται με-
ταξύ άλλων μάρμαρα, παρκέ, κεντρι-
κή θέρμανση   κλιματισμός, πιεστικό, 
p arking, τζάκι, και τέσσερα wc.  

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

Μεσίτες αποκλείονται

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ &
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

• ΓΡΑΦΕΙΑ • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΠΟΘΗΚΕΣ • ΚΤΗΡΙΑ ΛΕΜΕ-

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

  ΤΗΛ:25771188
www.vilanosproperties.com.cy

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σπίτια προς ενοικίαση με κήπο 
στην Λευκωσία για σοβαρούς μας πελάτες. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο 
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικίες προς πώληση σε κεντρι-
κές περιοχές της Λευκωσίας. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, 
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  οικίες με πισίνα προς ενοικία-
ση στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, 
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για αγορά οικόπεδα στις περι-
οχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, 
Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο 
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ
 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα για ανέγερση κατοι-
κίας σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο 
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. 
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση χώρος για νηπιαγω-
γείο στην  περιοχή  Έγκωμης. «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, 
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικιστικά οικόπεδα στο κέντρο 
της Λευκωσία για ανάπτυξη.   «FOX Smart 
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο 
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, 
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα στο προς αγο-
ρά μεταχειρισμένα μέχρι 10 χρονών για 
σοβαρούς μας πελάτες στην Ακρόπολη, 
Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, Άγιοι 
Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός. 
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο 
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, 
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 
800 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται 
 Κατοικία

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

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

• Πωλούνται 3 συνεχόμενα προνομιούχα οικόπεδα στο Στρόβολο, 
περιοχή JUMBO, με τίτλο ιδιοκτησίας

 Δόμηση 90%  • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €195.000 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT1488 • Εμβαδόν 579,00 m² Τιμή 
€195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1489 • Εμβαδόν 576.00 m² 
Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT 1490

• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτ-
λοιδιοκτησίας

 Δόμηση 80%  • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000 
ΚΩΔ. STEL 504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛ-
ΜΕΚ με τίτλο ιδιοκτησίας • Δόμηση 80%  • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 
552.00 m² Τιμή €200,000 ΚΩΔ. STEL. 512 

• Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
 Δόμηση 90%  • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €115,000 

ΚΩΔ. R-2048

• Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρο-
μο, με τίτλο ιδιοκτησίας

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

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

 Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ. 
DAL647

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

ΚΩΔ. YER5D

• Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
 Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000 

ΚΩΔ. YER517

• Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
 Δόμηση 90% • Κάλυψη 30% • Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή €135,000 

ΚΩΔ. KAL 2541

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

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

Προκατασκευασμένα σπίτια
Στα Μέτρα σας 

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

Ανάγκες. 

•  Μονάρια, Δυάρια Και Τριάρια Σπιτάκια 

•  Καφετέριες Μεταφερόμενες Και Street Food

Με Άριστα Υλικά ΑΑΑ και Οικονομικές Λύσεις Για Όλους

Για Πληροφορίες: 

96703544/99699887

A.P.T Metal Construction Ltd





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

ΕΛΛΑΔΑ

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες 38NOEMΒΡΙΟΣ 2022

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 
ΑΘΗΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητο διαμέρισμα 85 
τ.μ., 1 επίπεδο, 4ου, προσόψεως, 2 υ/δ, 
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρ-
μανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα 
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη 
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερο, ενεργ. 
κλ. Α+, κατάλληλο και για επαγγελματική 
χρήση, ιδανικό για φοιτητές, Αιγάλεω, σε 
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε 
μοντέρνο κτήριο κατοικιών με μηδενικές 
ενεργειακές απώλειες (ενεργειακή κλάση 
Α+) πωλείται οροφοδιαμέρισμα δ΄ορόφου 
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρ-
χιτεκτονικής αισθητικής με απεριόριστη 
θέα, επιφάνειας 85τμ. Αποτελείται από 
μεγάλο ενιαίο χώρο σαλόνι τραπεζαρίας 
κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια και λουτρό. 
Διαθέτει wc, τζάκι,  κουφώματα αλουμινίου 
θερμοδιακοπής με διπλά ενεργειακά κρύ-
σταλλα, πατώματα από γρανιτοπλακάκια, 
θωρακισμένη πόρτα, αυτόνομη θέρμαν-
ση φυσικού αερίου με ατομικό λέβητα, 
εξωτερικό κέλυφος θερμοπρόσοψης 10 
cm, ηλεκτρικά ρολά και σίτες, σύστημα 
θυροτηλεόρασης, προεγκατάσταση συνα-
γερμού, ηλιακού συλλέκτη τριπλής ενέρ-
γειας, ηλεκτρικών τεντών, κλιματιστικών, 
εφαρμογές smart home. Συνοδεύεται από 
στεγασμένη θέση στάθμευσης pilotis και 
αποθήκη 12τμ υπογείου. Όλοι οι χώροι 
της κατοικίας διαθέτουν φυσικό φωτισμό 
και αερισμό και έχουν πρόσβαση σε εξώ-
στη. Πρόκειται για μία σύγχρονη κατοικία 
σε προνομιούχο σημείο της πόλης ικανή 
να καλύψει τις ανάγκες μίας μοντέρνας 
οικογένειας. Αναμένεται στα μέσα του 
2023 . Κλείστε ραντεβού στα γραφεία 
μας και ανακαλύψτε την σήμερα.  Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
remax-ktiriodesign.gr/231711001-1275. 
Αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονικές μελέτες, 
ανακαινίσεις, ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώ-
ρων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, 
έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, τοπο-
γραφικές μετρήσεις, σε συνεργασία με την 
KALLASarchitects.http://kallasarchitects.
gr, τιμή 230.000€ (231711001-1275). RE/
MAX Κτήριο Design, 2104914908

ΝΙΚΑΙΑ Ανω Νεάπολη, οροφοδιαμέρισμα 
70 τ.μ., 1ου, προσόψεως, διαμπερές, 2 
υ/δ, κατασκευή ‘07, αυτόνομη θέρμαν-
ση, ηλιακός, τέντες, ενεργ. κλ. Γ, άριστη 
κατάσταση, κουφώματα: Αλουμινίου, χα-
ρακτηριστικά: Ασανσέρ, Σίτες, Φωτεινό, 
Βαμμένο, Το ( Η διάθεση του ακινήτου 
γίνεται κατά αποκλειστικότητα από το 
γραφείο μας.) 20/1/2022 10:29 πμ, τιμή 
120.000€ (e-agents1181193). Homelliers, 
6937390054.

ΑΙΓΑΛΕΩ Κάτω, νεόδμητη μεζονέτα 140 
τ.μ., 2 επίπεδα, 6ου, προσόψεως, 4 υ/δ, 
κατασκευή ‘22, μπάνιο, αυτόνομη θέρ-
μανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα 
ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη 
θέα, πάρκιν, αποθήκη, ελεύθερη, ενεργ. 
κλ. Α+, κατάλληλη και για επαγγελματική 
χρήση, ιδανική για φοιτητές, Αιγάλεω, σε 
απόσταση 350 μέτρων από το Μετρό, σε 
μοντέρνο κτήριο κατοικιών με μηδενικές 
ενεργειακές απώλειες  (ενεργειακή κλάση 
Α+), πωλείται μεζονέτα 5ου-6ου ορόφου 
πολυτελούς κατασκευής και υψηλής αρ-
χιτεκτονικής αισθητικής, με απεριόριστη 
θέα, επιφάνειας 140τμ. Το α΄ επίπεδο 
αποτελείται από μεγάλο ενιαίο χώρο σα-
λόνι τραπεζαρίας κουζίνας, ένα υπνοδω-
μάτιο και λουτρό ενώ στο β΄ επίπεδο, με 
το οποίο υπάρχει επικοινωνία με εσωτερική 
κλίμακα και ανελκυστήρα,  υπάρχουν τρία 
υπνοδωμάτια, ανοιχτός χώρος γραφείου 
και λουτρό. Η ιδιοκτησία διαθέτει, τζάκι,  
κουφώματα αλουμινίου θερμοδιακοπής με 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
για αγορά διαμέρισμα στην Αθήνα.
Περιοχή Κολωνάκι. 1ος ή 2 υπνοδω-
ματίων.

Τηλ.: 00357 99519370 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

 ΑΘΗΝΑ

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

ΚΕΝΤΡΟ Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Θεσσα-
λονίκη 546 22, Ελλάδα, διαμέρισμα 70 τ.μ., 
1 επίπεδο, 2ου, προσόψεως, 2 υ/δ, κατα-
σκευή ‘60, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερο, ενεργ. κλ. Υπό έκδοση, 
ιδανικό για φοιτητές, www.clockrealestate.
gr - Κωδικός ακινήτου 11699 - Ζήσης Χά-
ρης - 6978031032 - Θεσσαλονίκη, Κέντρο: 
Ενοικιάζεται ανακαινισμένο Διαμέρισμα 
70τ.μ. πολυτελείας, προσόψεως στον 2ο 
όροφο με ασανσέρ με ατομική θέρμαν-
ση φυσικού αερίου. Αποτελείται από 2 
υπνοδωμάτια, 1 σαλονοκουζίνα και 1 WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1960, βαμμένο 
και διαθέτει θέα στην πόλη, κουφώματα 
αλουμινίου με διπλά τζάμια, πόρτα ασφα-
λείας. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή οικογέ-
νειες ή εργαζόμενους. Το διαμέρισμα είναι 
ελκυστικό λόγο της κεντρικής τοποθεσίας 
του και της εκπληκτικής κατάστασης του 
ακινήτου. Τιμή 590€ | Κωδικός Ακινήτου: 
11699 Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το clockrealestate.gr/11699. 
Clock Real Estate, 6974274465

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ διαμέρισμα 130 τ.μ., 
3ου, προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή ‘78, 
2 μπάνια, επιπλωμένο, κλιματισμός, τζάκι, 
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, απεριόριστη 
θέα, υπόγειο πάρκιν, αποθήκη, ενεργ. 
κλ. Ε, ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου: 
2056899 - Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο 
Ελληνορώσων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
130 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται από 3 
υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, 2 μπάνια. Είναι 
κατασκευασμένο το 1978 με ενεργειακή 
κλάση Ε και ανακαινίστηκε το 2020. Δια-
θέτει απεριόριστη θέα, κουφώματα αλου-
μινίου συρόμενα, πατώματα από πλακάκι 
και ξύλο, πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζό-
μενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, πάρκινγκ, 
αποθήκη, τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, διπλά τζάμια, ηλιακό 
θερμοσίφωνα, ανοιχτωσιά, εσωτερική σκά-
λα, μπαλκόνια 50 τ.μ. - Τιμή: 1.500 €, τιμή 
1.500€ (2056899). Geo-AKT Realty.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ διαμέρισμα 40 τ.μ., 1ου, προ-
σόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘10, μπάνιο, 
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, 
ενεργ. κλ. Γ, ιδανικό για φοιτητές, άριστη 
κατάσταση, Βρίσκεται σε ένα από τα κα-
λύτερα σημεία, πολύ κοντά στο κέντρο 
της πόλης (δίπλα στην Λ. Δωδώνης), δί-
πλα σε στάση αστικού για ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε 
σούπερ-μάρκετ, φούρνο, φαρμακείο, 
καφετέριες κ.α. Ιδανικό σπίτι για φοιτητές 
- φοιτήτριες. Διαθέσιμο από 1/3/2022. Με-
σιτικό Γραφείο Γη και Σπίτι. Περισσότερα 
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651040151 - 
2651021857 - 6909081843 - 6946466300 
- 6972014749 - 6948749078. Στη διάθεσή 
σας 24h/7d. Οι λεπτομέρειες της περιγρα-

φής του ακινήτου είναι σύμφωνες με τα 
στοιχεία που έχει δώσει ο εντολέας στο 
γραφείο μας. τιμή 300€ (N644). 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 42 τ.μ., 1ου, δι-
αμπερές, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή 
‘80, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ελεύθερο, 
ενεργ. κλ. Ζ, ιδανικό για φοιτητές, ανακαι-
νισμένο, ανακαίνιση ‘18, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα 42 τ. μ. 1 ου ορόφου στην 
περιοχή Καλλίπολη του Πειραιά. Είναι κα-
τασκευής του 1980 αλλά ανακαινισμένο 
το 2018 (μπάνιο - κουζίνα) και αποτελείται 
από 1 σαλονοκουζίνα, 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο και 
1 μπαλκόνι περιμετρικά.  Διαθέτει δάπε-
δα από μάρμαρο και ξύλο, κουφώματα 
αλουμινίου με μονά τζάμια και κεντρική 
θέρμανση πετρελαίου. Τα κοινόχρηστα 
κυμαίνονται στα 15 € και δεν επιτρέπονται 
τα κατοικίδια. Ιδανική κρίνεται η τοποθε-
σία του, καθώς πλησίον βρίσκονται ΜΜΜ, 
πλατείες, πάρκα, εμπορική αγορά, μάρκετ 
κ.α., τιμή 350€ (25865). ΜΕΣΙΤΙΚΟ eakinita.
com.

ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 137-139, Πάτρα 
262 21, Ελλάδα, γκαρσονιέρα 34 τ.μ., 1 
επίπεδο, 3ου, εσωτερική, 1 υ/δ, κατα-
σκευή ‘93, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, 
ελεύθερη, ενεργ. κλ. Γ, ιδανική για φοιτη-
τές, Πάτρα, Πάτρα - Κέντρο: Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 34τ.μ. στον 3ο όροφο με 
ασανσέρ με αυτόνομη θέρμανση πετρε-
λαίου. Αποτελείται από 1 υπνοδωμάτιο, 1 
κουζίνα, και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη 
το 1993, βαμμένη και διαθέτει κουφώματα 
αλουμινίου, ενεργειακή κλάση Γ, δάπεδα 
από πλακάκι, καλωδιακή τηλεόραση. Είναι 
ιδανική για φοιτητές ή εργαζόμενους χωρίς 
μηνιαία κοινόχρηστα. Τιμή 300€ | Κωδικός 
Ακινήτου: 26096 Κτηματομεσιτικό γραφείο 
Αγγελόπουλος Τσεκούρας AT Real Estate 
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@
atrealestate.gr, info@libertypatra.gr Τηλέ-
φωνο : 2610-620180 & 2610-226723.

ΠΑΤΡΑ διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 
3 υ/δ, κατασκευή ‘93, μπάνιο, wc, αυτόνο-
μη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, 
τέντες, απεριόριστη θέα, ενεργ. κλ. Β, 
ανακαινισμένο, Κωδικός ακινήτου: 22670 
- Πάτρα Νοσοκομείο Δημοτικό πάρκινγκ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο διαμέρισμα 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. στον 1o 
όροφο. Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, 
σαλοκουζίνα, μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1993 με ενεργειακή κλά-
ση Β και ανακαινίστηκε το 2021. Διαθέτει 
θέρμανση αυτόνομη - πετρελαίου, θέα σε 
πάρκο, κουφώματα αλουμινίου, πατώματα 
από πλακάκι, πόρτα ασφαλείας με τρίαινα, 
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, τέντες, σίτες, 
διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, σκα-
λιά εισόδου, ανοιχτωσιά, μπαλκόνια 10 τ.μ. 
απόσταση από θάλασσα 2200 μέτρα από-
σταση από πόλη 2400 μέτρα - Τιμή: 460 
€ Υπεύθυνος ακινήτου Ρηγοπούλου Αικα-
τερίνη τηλ. 6980970313 Περισσότερα ακί-
νητα μπορείτε να δείτε στο site μας www.
idealproperty.gr. IDEAL Property.

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

διπλά ενεργειακά κρύσταλλα, πατώματα 
από γρανιτοπλακάκια, θωρακισμένη πόρ-
τα, αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου 
με ατομικό λέβητα, εξωτερικό κέλυφος 
θερμοπρόσοψης 10 cm, ηλεκτρικά ρολά 
και σίτες, σύστημα θυροτηλεόρασης, 
προεγκατάσταση συναγερμού, ηλιακού 
συλλέκτη τριπλής ενέργειας, ηλεκτρικών 
τεντών, κλιματιστικών, εφαρμογές smart 
home. Συνοδεύεται από δύο στεγασμένες 
θέσεις στάθμευσης pilotis και αποθήκη 12 
τμ υπογείου.  Όλοι οι χώροι της κατοικίας 
διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό 
και έχουν πρόσβαση σε εξώστη. Πρόκειται 
για μία σύγχρονη κατοικία,  σε προνομιού-
χο σημείο της πόλης ικανή να καλύψει τις 
ανάγκες μίας μοντέρνας οικογένειας. Ανα-
μένεται στα μέσα του 2023 . Κλείστε ρα-
ντεβού στα γραφεία μας και ανακαλύψτε 
την σήμερα.  Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε το remax-ktiriodesign.
gr/231711001-1276. Αναλαμβάνουμε 
αρχιτεκτονικές μελέτες, ανακαινίσεις, ρυθ-
μίσεις αυθαιρέτων χώρων, έκδοση ενεργει-
ακών πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων 
νομιμότητας, τοπογραφικές μετρήσεις, 
σε συνεργασία με την KALLASarchitects.
http://kallasarchitects.gr, τιμή 370.000€ 
(231711001-1276). RE/MAX Κτήριο 
Design, 2104914908

ΑΜΕΡΙΚΗΣ διαμέρισμα 31 τ.μ., 1 επίπεδο, 
ημιυπόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘78, μπάνιο, 
κεντρική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
ενεργ. κλ. Ε, καλή κατάσταση, ΑΘΗΝΑ, 
Διαμέρισμα, 31 τ.μ, κατασκευή 1978, 1 
δωμάτια, Ημιυπόγειο, Ενεργειακή κλάση: 
Ε, Διάφορα Χαρακτηριστικά: μπάνιο, μπά-
νιο με παράθυρο, φωτεινό, χωρίς ασανσέρ, 
χωρίς κοινόχρηστα, Κατάσταση: καλή κα-
τάσταση, Μέσα μαζικής μεταφοράς: πλη-
σίον αστικό, Θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση πετρελαίου, κωδικός ακινήτου: 29838, 
www.realestateone.gr, τιμή 26.000€ (ID: 
29838). Real Estate One.

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

ΑΝΑΛΗΨΗ διαμέρισμα ρετιρέ 68,4 τ.μ., 1 
επίπεδο, 3ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘88, μπάνιο, 
ενεργ. κλ. Δ, καλή κατάσταση, 1 κουζίνα/
ες, χαρακτηριστικά: Φωτεινό. ΤΟ ΑΚΙΝΗ-
ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗ-
ΡΙΑΣΜΟΥ Ημ: 15/06/2022 https://www.
eauction.gr/Auction/Details/154982 Κω-
δικός Ακινήτου: 0218_GAL0122_54 Τιμή: 
90.000€ 20/1/2022 10:29 πμ, διαθέσι-
μο από Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, τιμή 
90.000€ (e-agents1298934). Retama Real 
Estate.

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

πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ενεργ. κλ. Β, άρι-
στη κατάσταση, Κωδικός ακινήτου: 1810 
- Παλλήνη Πευκοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 
συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. ισόγειο . 
Αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, 2 κουζί-
νες, 3 μπάνια . Είναι κατασκευασμένη το 
2012 με ενεργειακή κλάση Β και ανακαινί-
στηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση ατομι-
κή - πετρέλαιο, θέα σε θάλασσα, κουφώ-
ματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, 
πόρτα θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντου-
λάπες, πάρκινγκ, αποθήκη 7 τ.μ., κήπο, 
τζάκι, A/C, συναγερμό, έπιπλα, ηλεκτρικές 
συσκευές, τέντες, σίτες, διπλά τζάμια, ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, BBQ, playroom, δο-
ρυφορική κεραία, ανοιχτωσιά, εσωτερική 
σκάλα, μπαλκόνια 40 τ.μ. απόσταση από 
θάλασσα 750 μέτρα - Τιμή: 440.000 € Στο 
Πευκοχώρι, σε ένα από τα ποιο οργανωμέ-
να συγκροτήματα της περιοχής, βρίσκεται 
αυτή η πολυτελείς, γωνιακή μεζονέτα των 
150τ.μ. Αποτελείται από πέντε υπνοδωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, τρία μπάνια, μπαλκόνι 
και αίθριο με BBQ. Έχει απεριόριστη θέα 
και μεγάλο ατομικό κήπο. Το σπίτι διαθέ-
τει αποθήκη, πάρκινγκ, μπάρμπεκιου και 
στην τιμή περιλαμβάνετε η επίπλωση και 
ο οικιακός εξοπλισμός. Η αξία αυτού του 
ακινήτου είναι 440.000€. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Το 
μεσιτικό γραφείο ‘’Dimitris Real Estate? λει-
τουργεί βάση της Ελληνικής και Ευρωπα-
ϊκής νομοθεσίας περί μεσιτείας σύμφωνα 
με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α. Τα 
χαρακτηριστικά των ακινήτων έχουν κατα-
χωρηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες του 
εντολέα.    Η μεσιτική αμοιβή του γραφείου 
μου ανέρχεται στο ποσοστό του 2% σύν 
το Φ.Π.Α.24% επί της πραγματικής τιμής 
του οριστικού συμβολαίου., τιμή 440.000€ 
(1810). Dimitris Real Estate, 2374063414.

ΠΑΤΡΑ Λεμεσού 8, Πάτρα 264 41, Ελ-
λάδα, διαμέρισμα 55 τ.μ., 1 επίπεδο, 3ου, 
εσωτερικό, 1 υ/δ, κατασκευή ‘74, μπάνιο, 
κλιματισμός, ηλιακός, τέντες, ελεύθερο, 
ενεργ. κλ. Δ, ιδανικό για φοιτητές, Πάτρα, 
Αγία Σοφία: Πωλείται ανακαινισμένο Δια-
μέρισμα 55τ.μ. στον 3ο όροφο χωρίς θέρ-
μανση θερμοπομπού. Αποτελείται από 1 
υπνοδωμάτιο, 1 σαλονοκουζίνα και μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1974, βαμμένο 
και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου με δι-
πλά τζάμια, κλιματισμό, ενεργειακή κλάση 
Δ, δάπεδα από πλακάκι, νυχτερινό ρεύμα, 
τέντες, καλωδιακή τηλεόραση, ηλιακό 
θερμοσίφωνα. Το ακίνητο προτείνεται ως 
επενδυτικό. Είναι ιδανικό για φοιτητές ή ερ-
γαζόμενους και επιτρέπονται τα κατοικίδια. 
Τιμή 37.000€ | Κωδικός Ακινήτου: 26093 
Κτηματομεσιτικό γραφείο Αγγελόπουλος ? 
Τσεκούρας AT Real Estate Website: www.
atrealestate.gr Επικοινωνήστε μαζί μας: 
Website: www.atrealestate.gr E-mail: info@

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

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

νιο 
•  πλήρως ανακαινισμένο, με εξο-

λοκλήρου αλλαγή ηλεκτρικών-υ-
δραυλικών εγκαταστάσεων

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

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

ΤΙΜΗ: 165000 ΕΥΡΩ 
ΣΥΖΗΤΙΣΙΜΗ 

Τηλέφωνο:  6978012435 κ. Ελένη






