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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ(ΔΤΚαη): 1ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΟΤ 2018
Δτήσια μεταβολή 3,7%
Σύκθωλα κε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ν ΔΤΚαη γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2018,
ππνινγίδεηαη ζηηο 103,34 κνλάδεο. Σπγθξηλόκελνο κε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2017 ν ΔΤΚαη κεηώζεθε θαηά
1,8% θαη ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2017 απμήζεθε θαηά 3,7%.
Η δηαθύκαλζε ηνπ Δείθηε γηα ηελ πεξίνδν από ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2017 κέρξη ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2018 όπωο θαη ε
ηξηκεληαία θαη ε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάηω πίλαθα.

1ο
Σρίμηνο
2017

2ο
Σρίμηνο
2017

3ο
Σρίμηνο
2017

4ο
Σρίμηνο
2017

1ο
Σρίμηνο
2018

99,64

102,74

102,46

105,24

103,34

Σριμηνιαία μεταβολή (%)

-3,0

3,1

-0,3

2,7

-1,8

Δτήσια μεταβολή* (%)

2,4

3,6

0,6

2,4

3,7

Σριμηνιαίος ΓΣΚατ (2015=100)

*Σύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Ορισμός
Ο Γείκτης Σιμών Κατοικιών (ΓΣΚατ) είλαη έλαο ηξηκεληαίνο δείθηεο πνπ κεηξά ηε κεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο
ηωλ νηθηζηηθώλ κνλάδωλ. Καιύπηεη όινπο ηνπο ηύπνπο νηθηζηηθώλ κνλάδωλ, θαηλνύξηα θαη πθηζηάκελα. Η αμία
ηεο γεο πεξηιακβάλεηαη ζηε ηηκή.
Πηγή τοιχείων
Η πεγή ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο επη κέξνπο δείθηεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, είλαη
ην Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Φωξνκεηξίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζωηεξηθώλ. Τα ζηνηρεία θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηνρέο
πνπ βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο.
Καταρτισμός τοιχείων
Τα δεδνκέλα θαηεγνξνπνηνύληαη ζε δπν ζηξώκαηα, ζηηο πθηζηάκελεο θαη λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο θαη γηα θάζε
ζηξώκα ε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ επη κέξνπο δείθηε είλαη ην κνληέιν Rolling
Window Hedonic Regression. Σηε ζπλέρεηα, νη επη κέξνπο δείθηεο ζηαζκίδνληαη κε βάζε ην άζξνηζκα ηεο αμίαο
ηωλ αθηλήηωλ θάζε ζηξώκαηνο θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο.
Έτος Βάσης
Τν έηνο βάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2010 κέρξη 2016 ήηαλ ην 2010=100. Από ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2017 ην έηνο
αλαθνξάο είλαη ην 2015=100.
Αναθεώρηση τοιχείων
Τα απνηειέζκαηα πξνζδηνξίδνληαη ωο πξνθαηαξθηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζεωξνύληαη κόιηο ππάξμνπλ δηαζέζηκεο
λέεο πιεξνθνξίεο.
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