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Περίληψη 

Η πανδημία που περνά η ανθρωπότητα είναι πρωτοφανής και έχει επιπτώσεις σε πολλούς 

τομείς της ανθρωπότητας. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να τεκμηριώσει τις επιπτώσεις που 

επέφερε μέχρι στιγμής στην κτηματαγορά της Κύπρου. Να αναδείξει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εκτιμητές, κατά την διαδικασία εκτίμησης μέσα από ένα αβέβαιο 

περιβάλλον.    

Κατά το 2020 παρατηρείται μείωση των πωλητηρίων εγγράφων, κατά 23% σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος. Οι μεταβάσεις κτηματολογίου μειώθηκαν κατά 819 

εκατομμύρια ή 23%. Η μεγαλύτερη μείωση στις συναλλαγές έφθασε το 80%, εντοπίζεται 

τον Απρίλιο και τον Μάιο, μήνες που επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα. Η πτώση στις 

συναλλαγές δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις επαρχίες.  

Εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πανδημία έχει μειώσει την ζήτηση σε ακίνητα, καθώς 

δημιούργησε ένα ασταθές αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Τόσο στην Κύπρο, όσο και 

στο εξωτερικό τα κράτη έχουν εισάξει προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων. Έγινε αναστολή δόσεων δανείων σε τραπεζικά δάνεια και επιδότηση της 

εργοδότησης.  

Ο γενικός δείκτης κατοικιών της ΚΤΚ παρουσιάζει κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 

έναντι του  πρώτου τριμήνου αύξηση 0,9%, ο δείκτης κατοικιών της στατιστικής 

υπηρεσίας 0,3% και του Rics -0.46% για κατοικίες και -0,93% για διαμερίσματα.  

Οι εκτιμητές πιστεύουν ότι οι τιμές των σπιτιών και διαμερισμάτων μειώθηκαν μέχρι 5%. 

Την μεγαλύτερη μείωση στις αξίες έχουν υποστεί τα ξενοδοχεία, τα γραφεία και τα 

εμπορικά ακίνητα, όπου αναμένεται να ανακάμψουν σε δύο χρόνια.  

Πιθανόν να έχει επίδραση στην διαμόρφωση μειωμένης ανάγκης χρήσης γραφειακών 

χώρων και λιανικού εμπορίου. Η πανδημία υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

άμεσα την εφαρμογή της τεχνολογίας για εργασία από το σπίτι. Αύξησε τις αγορές μέσω 

διαδικτύου.  

Οι εκτιμήσεις ακινήτων που γίνονται σήμερα με πολύ λίγα συγκριτικά ή συγκριτικά που 

αφορούν διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον δυσκολεύουν κάθε εκτιμητή να κάνει 

ρεαλιστικές προβλέψεις και έτσι δηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα. 

Λέξεις Κλειδιά: Covid-19, πανδημία, εκτιμήσεις ακινήτων, κτηματαγορά 
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Summary 

Humanity is going through an unprecedented pandemic which is affecting many areas of 

humanity. This study aims to examine the effects it has had so far on the real estate market 

of Cyprus. It will highlight the obstacles that appraisers are faced with, during the 

appraisal process, within this uncertain environment. 

During 2020 we observe a decrease in contract sales transactions by 23% compared to 

the previous year. Transfer sales in land registry decreased by 819 million or 23%. The 

largest decrease in transactions occurred in April and May, reaching 80%, when 

restrictive measures were imposed. The decline in transactions varies in districts. 

It can be concluded that the pandemic has reduced demand for real estate, due to an 

unstable negative economic environment. In Cyprus and abroad, governments have 

introduced support programs for business and employees. Loan instalments temporarily 

were suspended due to adverse economic condition. 

The general housing index of CBC shows in the second quarter of 2020 compared to the 

first quarter, an increase of 0.9%, the housing index of the statistical services 0.3% and 

the Rics index -0.46% for houses and -0.93% for apartments. 

Appraisers believe that house and apartment prices fell by up to 5%. Hotels, offices and 

commercial real estate have suffered the biggest declines in values, where they are 

expected to recover in two years. 

The pandemic forced companies to use technology, having their employees to work from 

home. The online shopping has been increased. This is likely to reduce the need for office 

space and retail in the future. 

Real estate appraisers need to declare substantial uncertainty, when comparables are 

limited.  

 

Keywords: Covid-19, pandemic, real estate appraisals, real estate market 

 

 

 

 


