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1. Δπαθή  

1.1  Οπγανιζμόρ Δπαθήρ Σηαηηζηηθή Υπεξεζία Κύπξνπ 

1.2 Μονάδα ηος οπγανιζμού επαθήρ  
Μεζνδνινγία, Σηαηηζηηθή Πιεξνθόξεζε, Τηκέο, Αγνξά Δξγαζίαο, Δξγαηηθό Κόζηνο θαη 
Έξεπλεο Φξήζεο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο  

1.3 Όνομα ςπεύθςνος αηόμος  Κσλζηαληία Παπαγεσξγίνπ 

1.4 Θέζη ςπεύθςνος αηόμος Λεηηνπξγόο Σηαηηζηηθήο 

1.5 Τασςδπομική Γιεύθςνζη Μηραιάθε Καξανιή, 1444, Λεπθσζία-Κύπξνο 

1.6 Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy 

1.7 Τηλέθυνο +35722602116 

1.8 Απιθμόρ Φαξ +35722661313 

 

2. Δπικαιποποίηζη Μεηαδεδομένυν  

2.1 Τελεςηαία επικαιποποίηζη 12 Ινπιίνπ 2016 

  

 



3. Σηαηιζηική Παποςζίαζη 

3.1 Πεπιγπαθή Σηοισείυν 

Ο Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ (ΓΤΚαη) είλαη έλαο ηξηκεληαίνο δείθηεο πνπ κεηξά ηε κεηαβνιή ηεο κέζεο ηηκήο ησλ νηθηζηηθώλ 
κνλάδσλ. Καιύπηεη όινπο ηνπο ηύπνπο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ, θαηλνύξγηα θαη πθηζηάκελα. Η αμία ηεο γεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.  

3.2 Σύζηημα Ταξινόμηζηρ 

Ο ΓΤΚαη ηαμηλνκείηαη βάζεη ησλ πην θάησ θαηεγνξηώλ: 

Η.1. Αγνξέο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

Η.1.1 Αγνξέο θαηλνύξησλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

Η.1.2. Αγνξέο πθηζηάκελσλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

3.3 Τομεακή κάλςτη 

ESA 2010 Τνκέαο S.14 (Ννηθνθπξηά) 

3.4 Σηαηιζηικέρ έννοιερ και οπιζμοί 

Γηαζέζηκα ζηνηρεία: 

 ΓΤΚαη 2010=100 

 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ζε ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηεο πεξζηλήο ρξνληάο 

 Πνζνζηηαία κεηαβνιή ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν 

Ο ΓΤΚαη  κεηξά ηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ησλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ ηνπ ηξέρνληνο ηξηκήλνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν βάζεο. Γηα 
ηνλ  θαηαξηηζκό ηνπ δείθηε ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη ζπλαιιαγέο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ. Δμαηξνύληαη ζπλαιιαγέο πνπ δελ 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά (π.ρ απηνθαηαζθεπή θαηνηθηώλ γηα ηδηνθαηνίθεζε ).  Οηθηζηηθέο κνλάδεο  πνπ αγνξάδνληαη γηα ρξήζεηο άιιεο 
από ηδηνθαηνίθεζε (π.ρ., γηα ελνηθίαζε) πεξηιακβάλνληαη. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη ηόζν νη θαηλνύξγηεο όζν θαη νη πθηζηάκελεο 
νηθηζηηθέο κνλάδεο . 



 

Ο δείθηεο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ πιήξε ηηκή ζπλαιιαγήο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμία ηεο γεο. Ο ΓΤΚαη είλαη δείθηεο 
ηύπνπ Laspeyres όπσο θαη ν Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Τηκώλ Καηαλαισηή. Οη εηήζηνη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο είλαη ην πνζνζηό ησλ 
δαπαλώλ ηνπ θάζε ζηξώκαηνο θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο.  

3.5 Σηαηιζηική μονάδα 

Σπλαιιαγέο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

3.6 Σηαηιζηικόρ πληθςζμόρ 

Όιεο νη ζπλαιιαγέο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

3.7 Πεπιοσή αναθοπάρ 

Τα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή ε νπνία είλαη ππό ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

3.8 Χπονική κάλςτη 

Τα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα από ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010. 

3.9 Πεπίοδορ βάζηρ 

2010=100 

 

 

4. Μονάδα μέηπηζηρ  
Τα ζηνηρεία ηνπ δείθηε κπνξεί λα εξκελεπζνύλ σο εμήο: 

Ο δείθηεο ηζνύηαη κε 100 θαηά ηελ πεξίνδν βάζεο. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε πεξίνδν ν δείθηεο αληηπξνζσπεύεη ην πνζό πνπ ν 
αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα δαπαλήζεη θαηά κέζν όξν θαηά ηελ πεξίνδν απηή γηα λα αγνξάζεη κηα νηθηζηηθή κνλάδα ηεο νπνίαο ε 
ηηκή ήηαλ 100 ζηελ πεξίνδν βάζεο. 

 

 

5. Πεπίοδορ αναθοπάρ 
Οη θαηαξηηδόκελνη ηξηκεληαίνη δείθηεο θαιύπηνπλ νιόθιεξν ην εκεξνινγηαθό ηξίκελν. 

 



6. Θεζμικό πλαίζιο 

6.1 Νομικέρ ππάξειρ και άλλερ ζςμθυνίερ 

-O  Καλνληζκόο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ιδηνθαηνίθεζε κε αξηζκό 93/2013 πξνβιέπεη ηελ ηξηκεληαία δηαβίβαζε 
δεδνκέλσλ ηνπ ΓΤΚαη 85 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ, θαζώο θαη ησλ εηήζησλ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο έσο ηηο 15 Ινπλίνπ 
ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ζπληειεζηέο. 

-Ο Πεξί Σηαηηζηηθήο Νόκνο 15 (Ι) ηνπ 2000 

-Σύκθσλα Με ην άξζξν 10 ηνπ πεξί Σηαηηζηηθήο Νόκνπ Νν.15 (Ι) ηνπ 2000, ε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο 
πξόζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά αξρεία ησλ ππνπξγείσλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, ζην κέηξν πνπ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιεγνύλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθώλ.  

6.2 Ανηαλλαγή ζηοισείυν 

Κακία 

 

 

7. Απόππηηο  

7.1 Πολιηική 

 Σύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξ 223/2009 άξζξν 20 (4), νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ όια ηα 
απαξαίηεηα θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε θπζηθή θαη ινγηθή πξνζηαζία ησλ 
εκπηζηεπηηθώλ δεδνκέλσλ. 

 Σύκθσλα κε ηνλ πεξί Σηαηηζηηθήο Νόκν αξ 15 (Ι) ηνπ 2000, άξζξν 13.5 (α), ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία λα δεηνύλ από 
νπνηνδήπνηε πξόζσπν ηελ παξνρή δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο ή εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δπλάκεη ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δίλνπλ γξαπηή δηαβεβαίσζε όηη δελ ζα απνθαιύπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ιάβεη 
θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Η ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
ζρέζεο κε ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία έρνπλ ζπιιέμεη ηηο πιεξνθνξίεο. 

Τα δεδνκέλα δεκνζηεύνληαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό γηα ηελ Ιδηνθαηνίθεζε ηεο (ΔΚ) αξ93/2013. 

 



7.2 Δπεξεπγαζία ζηοισείυν 

Βιέπε 7.1 

 

8. Πολιηική γνυζηοποίηζηρ 

8.1 Χπονοδιάγπαμμα 

Ο ΓΤΚαη ζα δεκνζηεπηεί από ηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία γηα πξώηε θνξά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2016 κε πεξίνδν αλαθνξάο ην 
πξώην ηξίκελν. 

8.2 Ημεπολόγιο Ανακοινώζευν 

Τν εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο. 
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/releasecalendar_gr/releasecalendar_gr?OpenDocument 

8.3 Ππόζβαζη σπηζηών 

Τα δεδνκέλα επί ηνπ παξόληνο δεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Eurostat, αιιά αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο γηα πξώηε θνξά ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2016 κε πεξίνδν αλαθνξάο ην πξώην ηξίκελν.  

 

9. Σςσνόηηηα κοινοποίηζηρ 
Τξηκεληαία. 

 

10. Μοπθή κοινοποίηζηρ 

10.1 Γεληίο ηύπος 

Από ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2016. 

10.2 Γημοζιεύζειρ 

Από ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2016. 

10.3 Βάζη Γεδομένυν on-line  

Όρη 

10.4 Ππόζβαζη ζηα μικποδεδομένα 

Όρη 

http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/releasecalendar_gr/releasecalendar_gr?OpenDocument


10.5 Άλλα 

- 

 

11. Πποζβαζιμόηηηα ηηρ ηεκμηπίυζηρ 

11.1 Τεκμηπίυζη ζσεηικά με ηη μεθοδολογία 

Η κεζνδνινγία γηα ην ΓΤΚαη είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/prc_hpi_esms.htm 

11.2 Ποιοηική ηεκμηπίυζη 

- 

 

 

12. Γιασείπιζη ποιόηηηαρ 

12.1 Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ 

Η κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ ΓΤΚαη είλαη ζύκθσλε κε ην Δγρεηξίδην Μεζνδνινγίαο πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξ 93/2013 θαη κε ην Δγρεηξίδην Γεηθηώλ Τηκώλ Καηνηθηώλ. 

12.2 Ποιοηική αξιολόγηζη 

Η πνηόηεηα ηνπ ΓΤΚαη αμηνινγείηαη βάζεη ηνπ Δγρεηξίδηνπ Μεζνδνινγίαο πνπ δεκνζηεύεηαη από ηελ Eurostat. Καηαβάιιεηαη θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηνπ ΓΤΚαη. 

 

13. Καηαλληλόηηηα  
13.1 Ανάγκερ σπηζηών 

Ο ΓΤΚαη ελδηαθέξεη όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ παξαθνινπζνύλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά ησλ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ. 

13.2 Ικανοποίηζη σπηζηών  

- 

13.3 Πληπόηηηα 

Τα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηελ Eurostat είλαη: 
Η.1. Αγνξέο νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/prc_hpi_esms.htm


Η.1.1 Αγνξέο θαηλνύξησλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 
Η.1.2. Αγνξέο πθηζηάκελσλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 

 

14. Ακπίβεια και αξιοπιζηία  

14.1 Σςνολική ακπίβεια 

Γηα θάπνηεο πσιήζεηο, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα δελ είλαη δηαζέζηκα. Ωο απνηέιεζκα, ε αθξίβεηα ηνπ δείθηε κπνξεί λα επεξεάδεηαη 
από ην γεγνλόο όηη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηέο νη ζπλαιιαγέο. 

14.2 Γειγμαηοληπηικό ζθάλμα  

- 

14.3 Μη δειγμαηοληπηικό ζθάλμα  

Διιηπή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηώλ. Τα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη από ην Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη 
Φσξνκεηξίαο είλαη ειιηπή σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 
θαηαξηηζκό ηνπ θππξηαθνύ ΓΤΚαη πεξηιακβάλεη κόλν κεξηθέο επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη δε ιακβάλεη ππόςε νξηζκέλεο άιιεο 
ζεκαληηθέο πξνδηαγξαθέο ζηέγαζεο (π.ρ. θαηάζηαζε, ζέα) θαη γηα ηελ ειηθία ηνπ θηηξίνπ.  

 

15. Δπικαιπόηηηα και σπονική ζςνέπεια 

15.1 Δπικαιπόηηηα 

Τα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηελ Eurostat ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (δείθηεο: 85 εκέξεο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο θαη νη 
ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζηηο 15 Ινπλίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο). 
Οξηζκέλεο αιιαγέο / βειηηώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ έγθαηξε δηαβίβαζε ηνπ δείθηε, ζεκεηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν 
ηειεπηαίσλ εηώλ θαη θπξίσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βειηίσζε ηεο κεζόδνπ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

15.2 Χπονική ζςνέπεια 

Τα δεδνκέλα γηα ην ΓΤΚαη δηαβηβάδνληαη ζηελ Eurostat ζύκθσλα κε ην Ηκεξνιόγην Αλαθνηλώζεσλ. 

 

16. Σςγκπιζιμόηηηα 

16.1 Γευγπαθική 

Δίλαη δπλαηόλ λα ζπγθξηζεί o ΓΤΚαη ηεο Κύπξνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ. 



16.2 Γιασπονική  

Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014, ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε γηα ην δείθηε ησλ πνιπηειώλ θαηνηθηώλ. Από ην πξώην 
ηξίκελν ηνπ 2015, ν δείθηεο ησλ θαηνηθηώλ πνιπηειείαο ππνινγίδεηαη κε βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Αλ θαη ε εθηίκεζε ζεσξείηαη 
σο κηα θαιή πξνζέγγηζε ηνπ δείθηε, απηή ε αιιαγή κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα ζπάζηκν ζηε ζεηξά. 

 

17. Σςνεκηικόηηηα 

17.1 Γιαηομεακή  

O Γείθηεο Τηκώλ Ιδηνθαηνίθεζεο κπνξεί λα επηθαιύπηεη ελ κέξεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΤΚαη. Η Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Κύπξνπ 
(ΚΤΚ) θαηαξηίδεη έλα Γείθηε Τηκώλ Καηνηθηώλ βαζηδόκελν ζε εθηηκήζεηο αθηλήησλ. Τν Royal Institution of Chartered Surveyors 
ζηελ Κύπξν δεκνζηεύεη έλα ηξηκεληαίν δείθηε ηηκώλ πνπ παξαθνινπζεί ηηο ηηκέο όισλ ησλ αθηλήησλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο θαη γηα 
όινπο ηνπο ηύπνπο αθηλήησλ ζηελ Κύπξν. 

17.2 Δζυηεπική  

Όια ηα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα εζσηεξηθή ζπλνρή. 

 

18. Κόζηορ και επιβάπςνζη 
Σπλνιηθά, επηά άηνκα εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ ΓΤΚαη. Τν ηζνδύλακν πιήξνπο απαζρόιεζεο ηνπο ππνινγίδεηαη ζε έλα 
πιήξνπο απαζρόιεζεο ππάιιειν. Τα θύξηα θαζήθνληα αθνξνύλ: ζπιινγή δεδνκέλσλ, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, έιεγρν 
επαιήζεπζεο / ζπλέπεηαο, θαηαξηηζκό ηνπ δείθηε θαη απνζηνιή ηνπ δείθηε ζηελ Eurostat. Η θύξηα πεγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην 
Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο. Τα δεδνκέλα δελ πσινύληαη.  

 

19. Αναθεώπηζη ζηοισείυν 

19.1 Πολιηική 

Οη θύξηνη ιόγνη γηα αλαζεσξήζεηο είλαη λέα ή αλαζεσξεκέλα δεδνκέλα, ιάζε ζηνπο ππνινγηζκνύο ή αλαζεσξήζεηο ηεο κεζόδνπ 
θαηαξηηζκνύ ηνπ δείθηε. 

19.2 Ππακηική 

Όια ηα ζηνηρεία πξνζδηνξίδνληαη ζαθώο σο πξνθαηαξθηηθά, ή αλαζεσξεκέλα, όπνπ απηό εθαξκόδεηαη. Σηελ πξώηε έθδνζε, 
νξηζκέλα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη πξνθαηαξθηηθά. Τα δεδνκέλα πξνζδηνξίδνληαη σο ηειηθά, κόιηο όια ηα δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηειηθά. 



 

 

 

 

 

 

20. Σηαηιζηική επεξεπγαζία  

20.1 Πηγή ζηοισείυν 

 Η κόλε δηνηθεηηθή πεγή δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ηηκέο θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, είλαη ην Τκήκα 
Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. Τα ζηνηρεία θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ππό ηνλ 
έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Τα ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ Σηαηηζηηθή, πεξηιακβάλνπλ 
θαηλνύξγηα θαη πθηζηάκελα ζπίηηα θαη δηακεξίζκαηα. Οη ζπλαιιαγέο πνπ θαιύπηνληαη είλαη νη πσιήζεηο θαη ηα αγνξαπσιεηήξηα 
έγγξαθα ησλ θαηνηθηώλ (πξαγκαηηθή ηηκή γηα θάζε νηθηζηηθή κνλάδα πνπ πσιείηαη). Τα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη 
ζηα αξρεία: πεξηνρή, πόιε ή ρσξηό, ελνξία, αξηζκόο θαηαρώξεζεο, δεισζείζα ηηκή, απνδεθηή ηηκή, ηύπνο αθηλήηνπ, εκεξνκελία 
ηεο ζπκθσλίαο, ε εκεξνκελία απνδνρήο, ηεηξαγσληθά κέηξα (θιεηζηό, ζηεγαζκέλν θαη αλνηρηό ρώξν ηεο θαηνηθίαο). 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα. Σύκθσλα κε ηνλ πεξί Σηαηηζηηθήο 
Νόκν (15) ηνπ 2000, άξζξν 10, ε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά αξρεία ησλ 
ππνπξγείσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

20.2 Σςσνόηηηα ζςλλογήρ ζηοισείυν  

Τξηκεληαία 

20.3 Σςλλογή ζηοισείυν 

Τα δεδνκέλα ιακβάλνληαη ηξηκεληαία από ην Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο, Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. Δπίζεο, 
πξνζσπηθό ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ζπιιέγεη δεδνκέλα από ηα αγνξαπσιεηήξηα έγγξαθα πνπ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζηα 
επαξρηαθά γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο. Η Σηαηηζηηθή Υπεξεζία έρεη έξζεη επίζεο ζε ζπκθσλία κε ην 
Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο γηα λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο. Γεδνκέλνπ όηη 
απαηηνύληαη πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο νηθηζηηθέο κνλάδεο, λέεο θαη πθηζηάκελεο, ε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία εμεηάδεη επί ηνπ 
παξόληνο ην ελδερόκελν ιήςεο πξόζζεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ην Τκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Φσξνκεηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαξηίζεη αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ ΓΤΚαη. 



20.4 Δπικύπυζη ζηοισείυν 

Τα ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα εζσηεξηθή ζπλνρή. 

20.5 Καηάπηιζη ζηοισείυν 

Σηξώκαηα: 

Παιηέο θαη λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο 

Τξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ δείθηε ζε θάζε ζηξώκα: 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηκέξνπο δεηθηώλ γηα ηηο παιηέο θαη λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο, ην πην θάησ κνληέιν ( hedonic regression)  
ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ζηξώκα: 

+  +ε,  

όπνπ  είλαη ε ηηκή,   είλαη ν πίλαθαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ,     είλαη νη ρξνληθέο ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ην ηξίκελν t θαη ηα 

δύν πξνεγνύκελα ηξίκελα, αληίζηνηρα, θαη ε είλαη ηα ζθάικαηα. 

Η κέζνδνο rolling window ρξεζηκνπνηεί έλα θπιηόκελν παξάζπξν κήθνπο  Μ = 4 ηξίκελα. 

Έλα αξρηθό κνληέιν παιηλδξόκεζεο εθαξκόδεηαη θαη νη θαηάιιεινη δείθηεο ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα γηα ηα 
πξώηα M = 4 ηξίκελα ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ, όπνπ Μ είλαη ην κήθνο παξάζπξνπ, δειαδή, ν αξηζκόο ησλ πεξηόδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε παιηλδξόκεζε. Σηελ πεξίπησζή καο, ην ζύλνιν δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ 
θαηνηθηώλ γηα όια ηα ηξίκελα από ην 2010 θαη ε αξρηθή παιηλδξόκεζε βαζίδεηαη ζηα 4 ηξίκελα ηνπ 2010. 

Γηα ην επόκελν ηξίκελν, έλα λέν κνληέιν παιηλδξόκεζεο εθαξκόδεηαη, όπνπ ηα ζηνηρεία απνηεινύληαη από ηα αξρηθά δεδνκέλα 
πιελ ηα δεδνκέλα γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2010, αιιά πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν (ηξίκελν) Μ + 1 = 5, ζηελ 
πεξίπησζή καο ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2011. Οη θαηάιιεινη δείθηεο ηηκώλ ππνινγίδνληαη γηα απηό ην λέν κνληέιν παιηλδξόκεζεο, αιιά 
κόλν ν ξπζκόο αύμεζεο / κείσζεο ηνπ δείθηε από ηελ πεξίνδν M ζηελ M + 1 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεκεξσζεί ε πξνεγνύκελε 

αθνινπζία ηηκώλ Μ, ηνπ δείθηε. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο εθηηκώκελεο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ  , , ν δείθηεο από ην 

δηάζηεκα Μ έσο ην Μ + 1 ππνινγίδεηαη σο ν ιόγνο: 



.   

Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαη ζε θάζε επόκελε παιηλδξόκεζε αθαηξώληαο ηα δεδνκέλα ηεο παιαηόηεξεο πεξηόδνπ θαη 
πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία γηα ηε λέα πεξίνδν. 

Υπνινγηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο 

Γηα ην 1ν ηξίκελν θάζε έηνπο, ρξεζηκνπνηνύληαη νη εηήζηνη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, αθνύ ε πεξίνδνο 
αλαθνξάο είλαη ην 4ν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηώλ ησλ βαξώλ νη αθόινπζνη ηύπνη 
ρξεζηκνπνηνύληαη: 

, ,  

Όπνπ  είλαη ε ηηκή ζπλαιιαγήο γηα ηελ νηθηζηηθή κνλάδα i,  είλαη ν αξηζκόο ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ παιαηώλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ 
γηα ην πξνεγνύκελν έηνο θαη  είλαη ν αξηζκόο ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ λέσλ νηθηζηηθώλ κνλάδσλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη 

+  είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπλαιιαγώλ γηα ην πξνεγνύκελν έηνο. 

Γηα ην 2ν ηξίκελν, νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο αλάγνληαη ζην 1ν ηξίκελν ηνπ έηνπο (ην νπνίν είλαη ε 
πεξίνδνο βάζεο) κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

  

Όπνπ  είλαη o ΓΤΚαη γηα ηηο παιηέο νηθηζηηθέο κνλάδεο θαηά ην πξώην ηξίκελν θαη  είλαη ν ΓΤΚαη γηα λέεο νηθηζηηθέο 

κνλάδεο θαηά ην πξώην ηξίκελν (κε πεξίνδν βάζεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο). 

Γηα ην 3ν ηξίκελν νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ αλάγνληαη ζην 2ν ηξίκελν ηνπ έηνπο (ην νπνίν είλαη ε 
πεξίνδνο βάζεο) κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 



 , 

όπνπ  είλαη ν ΓΤΚαη γηα ηηο παιηέο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζην 2ν ηξίκελν θαη  είλαη ν ΓΤΚαη γηα λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζην 

2ν ηξίκελν (κε πεξίνδν βάζεο ην πξώην ηξίκελν ηνπ έηνπο). 

Γηα ην 4ν ηξίκελν νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξηκήλνπ αλάγνληαη ζην 3ν ηξίκελν ηνπ έηνπο (ε νπνία είλαη ε 
πεξίνδνο βάζεο) κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

  

  

Όπνπ  είλαη ν ΓΤΚαη γηα ηηο παιηέο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζην 3ν ηξίκελν θαη   είλαη ν ΓΤΚαη γηα λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζην 

3ν ηξίκελν (κε πεξίνδν βάζεο ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο). 

Υπνινγηζκόο ηνπ Γείθηε 

Όηαλ  ν ΓΤΚαη γηα λέεο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζην ηξίκελν t κε πεξίνδν βάζεο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν t-1, θαη  ν ΓΤΚαη γηα 

παιηέο νηθηζηηθέο κνλάδεο ζην ηξίκελν t κε πεξίνδν βάζεο ην πξνεγνύκελν ηξίκελν t-1 ιακβάλνληαη κε ηε κέζνδν πνπ 
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ν ΓΤΚαη γηα όιεο ηηο νηθηζηηθέο κνλάδεο (παιηέο θαη λέεο) ζην ηξίκελν t, κε πεξίνδν βάζεο ην 
πξνεγνύκελν ηξίκελν t-1, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

20.6 Αναπποζαπμογή 

Η κέζνδνο rolling window πνπ πεξηγξάθεηαη ζην κέξνο 20.5 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ξπζκίζεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ζπλαιιαγέο 
αθηλήησλ. 

 


