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ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου (retail) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια ένεκα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του COVID-19, με τα συνεχή lockdowns και τους διάφορους περιορισμούς μετακίνησης να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό την απόδοση της αγοράς και κυρίως το μέρος της που αφορά τα φυσικά καταστήματα. Ως εκ τούτου, η κινητικότητα στην 

κτηματαγορά έχει και αυτή δεχτεί πλήγμα. Αυτό που διαφαίνεται σε Παγκύπρια βάση είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών να 

επικεντρώνεται ως επί το πλείστων σε κύριες εμπορικές τοποθεσίες στους κεντρικούς Δήμους κάθε Επαρχίας. 

Όσον αφορά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021, το ενδιαφέρον των αγοραστών για 

εμπορικούς χώρους / καταστήματα στην Επαρχία Λευκωσίας επικεντρώθηκε κυρίως στους Δήμους Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, 

Λακατάμιας και Στροβόλου για μονάδες πολύ μικρού και μεγάλου μεγέθους.  

   

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Λευκωσίας, 

κατέγραψε συνολικά 68 πωλήσεις αξίας €9,67 εκ. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται αύξηση ύψους 39,2% σε αξία και αύξηση 19,3% 

σε όγκο. 

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο Δήμο Λευκωσίας με 34 πωλήσεις, ή 48%, και ακολούθως στους 

Δήμους Αγλαντζιάς, Λακατάμιας και Στροβόλου με 20%, 17& και 11% αντίστοιχα. 

Σε σχέση με το μέγεθος, η ζήτηση κατευθύνθηκε κυρίως  προς μονάδες πολύ μικρού μεγέθους (περίπου 40 τ.μ.) με 37 πωλήσεις 

η 48% και μεγάλου μεγέθους (περίπου 150τ.μ) με 34% του συνόλου.  
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Στο Δήμο Αγλαντζιάς καταγράφηκε η υψηλότερη μέση τιμή πώλησης ανά τ.μ. με €2,082. Ακολουθεί ο Δήμος Έγκωμης με 

€2,057/τ.μ., ο Δήμος Στροβόλου με €1,809/τ.μ και ο Δήμος Λευκωσίας με €1,739/τ.μ.   

Οι μέγιστες τιμές ανά τ.μ. κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφονται στο Δήμο Λευκωσίας με €3,857/τ.μ. και στο Δήμο 

Στροβόλου με €3,718/τ.μ. οι μέγιστες τιμές πώλησης στους υπόλοιπους Δήμους δεν ξεπερνούν τα €2,500/τ.μ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου (retail) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια ένεκα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του COVID-19, με τα συνεχή lockdowns και τους διάφορους περιορισμούς μετακίνησης να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό την απόδοση της αγοράς και κυρίως το μέρος της που αφορά τα φυσικά καταστήματα. Ως εκ τούτου, η κινητικότητα στην 

κτηματαγορά έχει και αυτή δεχτεί πλήγμα. Αυτό που διαφαίνεται σε Παγκύπρια βάση είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών να 

επικεντρώνεται ως επί το πλείστων σε κύριες εμπορικές τοποθεσίες στους κεντρικούς Δήμους κάθε Επαρχίας. 

Όσον αφορά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021, το ενδιαφέρον των αγοραστών για 

εμπορικούς χώρους / καταστήματα στην Επαρχία Λάρνακας επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο Δήμο Λάρνακας για 

μονάδες πολύ μικρού μεγέθους και κατά δεύτερο λόγο μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 

   

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Λάρνακας, 

κατέγραψε συνολικά 37 πωλήσεις αξίας €3.95 εκ. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται μείωση ύψους 20% σε αξία ενώ ο αριθμός των 

ακινήτων που διατέθηκαν αυξήθηκε κατά 48%. 

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων καταστημάτων, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο Δήμο Λάρνακας με 30 πωλήσεις ή 81% του 

συνόλου. Το υπόλοιπο 18% μοιράστηκε ανάμεσα στους Δήμους Αραδίππου και Βορόκληνης (Ορόκληνης) με 11% και 8% 

αντίστοιχα.   

Σε σχέση με το μέγεθος των γραφειακών χώρων, η ζήτηση κατευθύνθηκε κυρίως  προς μονάδες πολύ μικρού μεγέθους (περίπου 

35τ.μ.) με 22 πωλήσεις, ή 60%, και μεσαίου  και μεγάλου μεγέθους (περίπου 150τ.μ) με 16% του συνόλου για κάθε κατηγορία. Το 

ενδιαφέρον για καταστήματα μικρού μεγέθους (περίπου 60τ.μ.)  ανήλθε στο 8%. 
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Στο Δήμο Βορόκληνης (Ορόκληνης) καταγράφηκε η υψηλότερη μέση τιμή πωλήσεων ανά τ.μ. με €2,027. Στο Δήμο Λάρνακας, η 

αντίστοιχη τιμή ανήλθε στα €1,738/τ.μ. και στο Δήμο Αραδίππου στα €1,077/τ.μ. 

Η μεγίστη τιμή πώλησης, καταγράφηκε στο Δήμο Λάρνακας με €3,800/τ.μ. και η ελάχιστη στο Δήμο Αραδίππου στα €964/τ.μ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου (retail) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια ένεκα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του COVID-19, με τα συνεχή lockdowns και τους διάφορους περιορισμούς μετακίνησης να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό την απόδοση της αγοράς και κυρίως το μέρος της που αφορά τα φυσικά καταστήματα. Ως εκ τούτου, η κινητικότητα στην 

κτηματαγορά έχει και αυτή δεχτεί πλήγμα. Αυτό που διαφαίνεται σε Παγκύπρια βάση είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών να 

επικεντρώνεται ως επί το πλείστων σε κύριες εμπορικές τοποθεσίες στους κεντρικούς Δήμους κάθε Επαρχίας. 

Όσον αφορά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021, το ενδιαφέρον των αγοραστών για 

εμπορικούς χώρους / καταστήματα στην Επαρχία Λεμεσού επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο Δήμο Λεμεσού για μονάδες 

πολύ μικρού μεγέθους και μεγάλου μεγέθους. 

   

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Λεμεσού, 

κατέγραψε συνολικά 56 πωλήσεις αξίας €26.01 εκ. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται αύξηση ύψους 5,29% σε αξία και 7,69% σε 

όγκο. 

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο Δήμο Λεμεσού με 45 πωλήσεις ή 80% του συνόλου και στο 

Δήμο Μέσα Γειτονιάς με 5 πωλήσεις ή 9%. 

Σε σχέση με το μέγεθος των γραφειακών χώρων, η ζήτηση κατευθύνθηκε κυρίως  προς μονάδες πολύ μικρού μεγέθους (περίπου 

35τ.μ.) με 25 πωλήσεις, ή 45%, και μεγάλου μεγέθους (περίπου 250τ.μ) με 30% του συνόλου. Το ενδιαφέρον για καταστήματα 

μικρού μεγέθους (περίπου 60τ.μ.)  ανήλθε στο 14% και για μεσαίου μεγέθους (περίπου 85τ.μ.) στο 11%. 
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Στο Δήμο Γερμασόγειας καταγράφηκε η υψηλότερη μέση τιμή πώλησης ανά τ.μ. με €2,850. Ακολουθεί ο Δήμος Λεμεσού με 

€1,945/τ.μ., ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών με €1,916/τ.μ. και ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς με €1,846/τ.μ. 

Η μεγίστη τιμή πώλησης, καταγράφηκε στο Δήμο Λεμεσού με €8,582/τ.μ. και ακολούθως στο Δήμο Γερμασόγειας με €3,600/τ.μ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου (retail) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια ένεκα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του COVID-19, με τα συνεχή lockdowns και τους διάφορους περιορισμούς μετακίνησης να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό την απόδοση της αγοράς και κυρίως το μέρος της που αφορά τα φυσικά καταστήματα. Ως εκ τούτου, η κινητικότητα στην 

κτηματαγορά έχει και αυτή δεχτεί πλήγμα. Αυτό που διαφαίνεται σε Παγκύπρια βάση είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών να 

επικεντρώνεται ως επί το πλείστων σε κύριες εμπορικές τοποθεσίες εμπορικές τοποθεσίες στους κεντρικούς Δήμους κάθε 

Επαρχίας. 

Όσον αφορά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021, το ενδιαφέρον των αγοραστών για εμπορικούς 

χώρους / καταστήματα στην Επαρχία Πάφου επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο Δήμο Πάφου για μονάδες πολύ μικρού 

μεγέθους και κατά δεύτερο λόγο μεσαίου μεγέθους. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Πάφου, 

κατέγραψε συνολικά 22 πωλήσεις αξίας €4.23 εκ. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται μείωση ύψους 20,76% σε αξία και 18,52% σε 

όγκο. 

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο Δήμο Πάφου με 20 πωλήσεις ή 91% του συνόλου. Το υπόλοιπο 

9% μοιράστηκε ανάμεσα στους Δήμους Πέγειας και Γεροσκήπου με 5% και 4% αντίστοιχα.   

Σε σχέση με το μέγεθος των γραφειακών χώρων, η ζήτηση κατευθύνθηκε κυρίως  προς μονάδες πολύ μικρού μεγέθους (περίπου 

40τ.μ.) με 11 πωλήσεις η 50% και μεσαίου μεγέθους (περίπου 80τ.μ) με 23% του συνόλου. Το ενδιαφέρον για καταστήματα μικρού 

μεγέθους (περίπου 55τ.μ.)  ανήλθε στο 14% και για μεγάλου μεγέθους (περίπου 190τ.μ.) στο 13%. 
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Στο Δήμο Πέγειας καταγράφηκε η υψηλότερη μέση τιμή πωλήσεων ανά τ.μ. με €3,107, ενώ η αντίστοιχη αξία για το Δήμο Πάφου  

ανήλθε στα €2,355. Η μεγίστη τιμή, ωστόσο, καταγράφηκε στο Δήμο Πάφου με €9,085/τ.μ.  
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

Δεκέμβριος 2021 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου (retail) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια ένεκα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του COVID-19, με τα συνεχή lockdowns και τους διάφορους περιορισμούς μετακίνησης να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό την απόδοση της αγοράς και κυρίως το μέρος της που αφορά τα φυσικά καταστήματα. Ως εκ τούτου, η κινητικότητα στην 

κτηματαγορά έχει και αυτή δεχτεί πλήγμα. Αυτό που διαφαίνεται σε Παγκύπρια βάση είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών να 

επικεντρώνεται ως επί το πλείστων σε κύριες εμπορικές τοποθεσίες στους κεντρικούς Δήμους κάθε Επαρχίας. 

Όσον αφορά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2021, το ενδιαφέρον των αγοραστών για 

εμπορικούς χώρους / καταστήματα στην Επαρχία Αμμοχώστου επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο Δήμο Παραλιμνίου για 

μονάδες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους.  

   

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Κατά την περίοδο αναφοράς, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Αμμοχώστου, 

κατέγραψε συνολικά 5 πωλήσεις αξίας €2.15 εκ. Σε ετήσια βάση, καταγράφεται αύξηση ύψους 200% σε αξία και 66,7% σε όγκο. 

Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο Δήμο Παραλιμνίου. 

Σε σχέση με το μέγεθος, η ζήτηση κατευθύνθηκε κυρίως  προς μονάδες μεγάλου μεγέθους (περίπου 465τ.μ.) με 3 πωλήσεις η 

60% και μεσαίου μεγέθους (περίπου 70τ.μ) με 40% του συνόλου.  
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Η μέση τιμή πωλήσεων ανά τ.μ. ανήλθε στα €1,859, η μέγιστη στα €2,441 και η ελάχιστη στα €1,070. 
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ΕΜΕΙΣ 

Η Landbank Property Consultants LTD ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας, 

εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυπριακή αγορά ακινήτων. Οι αρχές μας βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις 

πυλώνες: τις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών μας κατά την αγορά κατοικίας, επιχείρησης ή επενδυτικού ακινήτου και την 

εκτεταμένη και απαράμιλλη γνώση της τοπικής αγοράς ακινήτων. Ως εκ τούτου, έχουμε διαμορφώσει μια δομημένη και καλά 

ενημερωμένη προσέγγιση που διασφαλίζει ότι οι ειδικοί μας μπορούν να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τις 

ανάγκες σας. 

Μέσω του καινοτόμου εργαλείου μας Real Estate Market Intelligence αναλύεται και ταξινομείται με ακρίβεια ένα τεράστιο 

χαρτοφυλάκιο δεδομένων πέραν των 100,000 συναλλαγών Παγκύπρια. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Πληροφορία είναι Χρυσός! Τώρα έχετε όλοι πρόσβαση στην χρυσή πληροφόρηση των ακινήτων στην 

Κύπρο. Πώς; Απλά με ένα κλικ.  

Φέρνουμε κοντά σας την τάση πωλήσεων ακινήτων στη Λευκωσία την οποία μπορείτε και μόνοι σας να εξάγετε τώρα πια, μέσα 

από την πλατφόρμα Real Estate Market Intelligence.  

Μπορείτε με μερικά κλικ να έχετε στα χέρια σας μια απλή και γρήγορη ανασκόπηση τιμών, μονάδων πώλησης και συγκρίσεων 

για την περίοδο που εσείς θέλετε! Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε πρόσβαση, τώρα!  

Βελτιώστε τις γνώσεις σας γύρω από τα πεπραγμένα της κτηματικής αγοράς σε όλη την Κύπρο, εύκολα, γρήγορα και στο χρόνο 

που εσείς το χρειάζεστε. Πατήστε στον σύνδεσμο και αφήστε τους άλλους να αναρωτιούνται γιατί κινείστε πιο γρήγορα από 

όλους στις κτηματικές δράσεις. 

Η παρούσα ανασκόπηση πηγάζει από το εργαλείο  LANDBANK REAL ESTATE ANALYTICS που δίδει συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

όσους ασχολούνται με το κλάδο ακινήτων. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
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