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Σφνοψη αποτελεςμάτων για την περίοδο από το πρϊτο τρίμηνο του 2006 μζχρι το τζταρτο τρίμηνο του 
2010: 

 Οι τιμζσ των κατοικιϊν (οικίεσ και διαμερίςματα) από το πρϊτο τρίμηνο του 2006 μζχρι το τρίτο τρίμηνο του 2008 

αυξήθηκαν κατά 53,7%. Ακολοφθηςε μείωςη 9,4% από το τρίτο τρίμηνο του 2008 μζχρι και το  τζταρτο τρίμηνο 

του 2010. 

 Η μεγαλφτερη άνοδοσ ςτισ τιμζσ κατοικιϊν κατά την περίοδο 2006 μζχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2008 

καταγράφηκε ςτην επαρχία Αμμοχϊςτου (88,1%). 

 Η μεγαλφτερη μείωςη για την περίοδο από το τρίτο τρίμηνο του 2008 μζχρι και το  τζταρτο τρίμηνο του 2010 

ςημειϊθηκε ςτην επαρχία Αμμοχϊςτου (16,3%). 

 Το 2010 καταγράφηκε ςε ετήςια βάςη μείωςη ςτισ τιμζσ κατοικιϊν κατά 2,5%. Στην επαρχία Λευκωςίασ υπήρξε 

ςταθεροποίηςη, ενϊ ςε όλεσ τισ άλλεσ επαρχίεσ παρατηρήθηκε μείωςη.  

 Σε τριμηνιαία βάςη, από το τρίτο τρίμηνο ςτο τζταρτο τρίμηνο του 2010, ο Γενικόσ Δείκτησ Τιμϊν Κατοικιϊν 

παρουςίαςε μείωςη τησ τάξησ του 1,6%. 
 

 

Ειςαγωγή 
 

το παρόν δελτίο παρουςιάηονται ο Γενικόσ 

Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν και άλλοι ςυναφείσ 

δείκτεσ και υποδείκτεσ, όπωσ ετοιμάηονται από τθ 

Μονάδα Παρακολοφκθςθσ Ακινιτων (ΜΟΠΑ) του 

Σμιματοσ Οικονομικϊν Ερευνϊν (ΣΟΕ) τθσ 

Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ Κφπρου (ΚΣΚ). Σα ςτοιχεία1 

από το 2006 μζχρι και το 2009 ςυλλζχκθκαν 

αναδρομικά από τισ βάςεισ δεδομζνων αρικμοφ 

τραπεηικϊν ιδρυμάτων, ενϊ από το 2010 και μετά 

                                                           
1 Οι δείκτεσ τιμϊν κατοικιϊν τθσ ΚΣΚ βαςίηονται ςε ςτοιχεία από 
εκτιμιςεισ ακινιτων που χρονολογοφνται από το πρϊτο τρίμθνο του 
2006. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ καταγράφονται από τισ ςυμβαλλόμενεσ 
τράπεηεσ, οι οποίεσ λαμβάνουν τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ από 
εκτιμθτζσ ακινιτων για ςκοποφσ παραχϊρθςθσ δανείων. Σα ςτοιχεία 
είναι αντιπροςωπευτικά του ςυνόλου τθσ αγοράσ κατοικιϊν τθσ 
Κφπρου, αφοφ καλφπτουν ολόκλθρθ τθν ελεφκερθ επικράτεια τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ (επαρχίεσ Λευκωςίασ, Λεμεςοφ, Λάρνακασ, 
Πάφου και Αμμοχϊςτου) και αναφζρονται ςε όλουσ τουσ τφπουσ 
κατοικιϊν (οικίεσ και διαμερίςματα). Όλοι οι υπολογιςκζντεσ δείκτεσ 
ζχουν ςτακμιςτεί ζτςι ϊςτε το πρϊτο τρίμθνο του 2010 να αντιςτοιχεί 
ςτθν τιμι 100. Για τθν καταςκευι των δεικτϊν ακολουκικθκε θ 
ωφελιμιςτικι μεκοδολογία (hedonic methodology). Λεπτομερισ 
επεξιγθςθ τθσ μεκοδολογίασ καταςκευισ του δείκτθ κακϊσ και άλλεσ 
πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κεντρικισ 
Σράπεηασ τθσ Κφπρου, www.centralbank.gov.cy. 

τα ςτοιχεία αποςτζλλονται από όλα2 τα εγχϊρια 

τραπεηικά ιδρφματα ςε τυποποιθμζνθ μορφι ςτο 

αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

εκτιμιςεων τθσ ΚΣΚ3.  

 

Αναλυτικά αποτελζςματα 
 

Ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν4, δθλαδι ο 

δείκτθσ που περιλαμβάνει διαμερίςματα και οικίεσ, 

όπωσ απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 1α (ςελ. 2), 

κατζγραψε από το πρϊτο τρίμθνο του 2006 

ανοδικι πορεία φτάνοντασ ςε ιςτορικά ψθλό 

                                                           
2 το ζργο του καταρτιςμοφ των δεικτϊν από το 2010 και μετά 
ςυμμετζχουν οι τράπεηεσ-μζλθ του υνδζςμου Σραπεηϊν Κφπρου 
(Σράπεηα Κφπρου, Marfin Popular Bank, Ελλθνικι Σράπεηα, Alpha 
Bank, Emporiki Bank, Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Σράπεηα Πειραιϊσ, 
USB Bank, Κυπριακι Σράπεηα Αναπτφξεωσ,  Societe Generale και 
Eurobank) και θ υνεργατικι Κεντρικι Σράπεηα. 
3 Ωσ εκ τοφτου, ο αρικμόσ και θ ποιότθτα των ςτοιχείων από το 2010 
και εντεφκεν επιτρζπουν βακφτερθ και πιο ενδελεχι ανάλυςθ των 
τάςεων τθσ αγοράσ. 
4 Για να υπολογιςκεί ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν 
χρθςιμοποιοφνται οι δφο ανά τφπο δείκτεσ τιμϊν, δθλαδι οικιϊν και 
διαμεριςμάτων, οι οποίοι ςτακμίηονται με βάςθ τον ανά τρίμθνο 
αρικμό παρατθριςεων τουσ. 
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επίπεδο το τρίτο τρίμθνο του 2008. Κατά τθ 

διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου ο δείκτθσ κινικθκε 

ανοδικά από τισ 69,8 μονάδεσ ςτισ 107,3 μονάδεσ, 

καταγράφοντασ ςυνολικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 

53,7%. Ακολοφκωσ, οι τιμζσ παρουςίαςαν πτωτικι 

τάςθ και από τισ 107,3 μονάδεσ το τρίτο τρίμθνο 

του 2008, ο δείκτθσ καταλιγει ςτισ 97,2 μονάδεσ το 

τζταρτο τρίμθνο του 2010, καταγράφοντασ δθλαδι 

μείωςθ τθσ τάξθσ του 9,4%.  

 

 

Η πιο πάνω πορεία απεικονίηεται και ςτο 

Διάγραμμα 1β το οποίο παρουςιάηει τθν ετιςια 

μεταβολι του Γενικοφ Δείκτθ Σιμϊν Κατοικιϊν ανά 

τρίμθνο. Ο ιςτορικά ψθλότεροσ ετιςιοσ ρυκμόσ 

αφξθςθσ ςθμειϊκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2008 

και ιταν τθσ τάξθσ του 23,8%. Από το πρϊτο 

τρίμθνο του 2009 θ τάςθ αντιςτράφθκε και ο 

ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ ιταν αρνθτικόσ, με τισ 

μεγαλφτερεσ μειϊςεισ να ζχουν καταγραφεί κατά 

το δεφτερο και το τρίτο τρίμθνο του 2009, τθσ 

τάξθσ του 5,8% και 5,6%, αντίςτοιχα.  

ε τριμθνιαία βάςθ, το τζταρτο τρίμθνο του 

2010 ο δείκτθσ παρουςίαςε πτϊςθ ςτισ 97,2 

μονάδεσ από τισ 98,8 το προθγοφμενο τρίμθνο. ε 

ετιςια βάςθ, ο δείκτθσ μειϊκθκε 2,5% κατά μζςο 

όρο το 2010, ςε ςχζςθ με το 2009.  

το Διάγραμμα 2α απεικονίηονται ξεχωριςτά τα 

επίπεδα των δεικτϊν τιμϊν οικιϊν και 

διαμεριςμάτων, ενϊ ςτο Διάγραμμα 2β 

απεικονίηονται οι αντίςτοιχεσ ετιςιεσ ποςοςτιαίεσ 

μεταβολζσ ςτισ τιμζσ. Παρατθρείται γενικά ότι οι 

δφο δείκτεσ ζχουν παράλλθλθ πορεία, με τισ οικίεσ 

να παρουςιάηουν ςχετικά μεγαλφτερεσ 

αυξομειϊςεισ ςε ςφγκριςθ με τα διαμερίςματα.  

 

 

τον Πίνακα 1 (ςελ. 5) παρουςιάηονται 

αναλυτικά οι προαναφερκζντεσ δείκτεσ. τισ τιμζσ 

διαμεριςμάτων για τθν περίοδο μεταξφ πρϊτου 

τριμινου 2006 και τρίτου τριμινου 2008 

καταγράφθκε αφξθςθ 39,9%, ενϊ για τθν περίοδο 

μεταξφ τρίτου τριμινου 2008 και τζταρτου 
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Πθγι: ΚΣΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1α Γενικόσ δείκτησ τιμϊν κατοικιϊν 
(βάςθ 2010Q1 = 100)
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Πθγι: ΚΣΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1β Γενικόσ δείκτησ τιμϊν κατοικιϊν 
(ετιςια μεταβολι,%)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2α Δείκτησ τιμϊν οικιϊν και διαμεριςμάτων
(βάςθ 2010Q1 = 100)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2β Δείκτησ τιμϊν οικιϊν και διαμεριςμάτων
(ετιςια μεταβολι, %)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Γενικόσ δείκτησ τιμϊν κατοικιϊν και άλλοι 
δείκτεσ τησ οικοδομικήσ αγοράσ
(ετιςια μεταβολι,%)

2007              2008              2009             2010 

τριμινου 2010 καταγράφθκε μείωςθ τθσ τάξθσ του 

7,2%. 

Για τισ ίδιεσ περιόδουσ οι τιμζσ οικιϊν 

κατζγραψαν αφξθςθ 65% και μείωςθ 10,6% 

αντίςτοιχα. ε τριμθνιαία βάςθ, κατά το τζταρτο 

τρίμθνο του 2010 τόςο οι οικίεσ όςο και τα 

διαμερίςματα κατζγραψαν μείωςθ ζναντι του 

προθγοφμενου τριμινου. Οι τιμζσ των οικιϊν 

κινικθκαν πτωτικά από τισ 99,5 ςτισ 97,4 μονάδεσ 

ενϊ οι τιμζσ των διαμεριςμάτων μειϊκθκαν από τισ 

97,9 ςτισ 96,9 μονάδεσ. 

τον ίδιο πίνακα παρουςιάηονται επίςθσ οι ανά 

επαρχία δείκτεσ κατοικιϊν. Σα αποτελζςματα για 

τθν περίοδο μεταξφ πρϊτου τριμινου 2006 και 

τρίτου τριμινου 2008 κατζγραψαν τθ μεγαλφτερθ 

άνοδο ςτθν επαρχία Αμμοχϊςτου (88,1%) και τθ 

μικρότερθ ςτθν επαρχία Πάφου (21,5%)5. τισ 

υπόλοιπεσ επαρχίεσ καταγράφθκαν οι εξισ 

αυξιςεισ:  Λεμεςόσ 59,6%, Λάρνακα 57,6% και 

Λευκωςία 49,1%. Αντίςτοιχα, για τθν περίοδο 

μεταξφ τρίτου τριμινου 2008 και τζταρτου 

τριμινου 2010 καταγράφθκε μείωςθ ςτισ τιμζσ, εκ 

των οποίων θ μεγαλφτερθ ιταν ςτθν Αμμόχωςτο 

(16,3%) και θ μικρότερθ ςτθ Λευκωςία (5,4%). τισ 

υπόλοιπεσ επαρχίεσ οι μειϊςεισ ιταν: Πάφοσ 

11,9%, Λάρνακα 8,1% και Λεμεςόσ 6,5%. ε 

τριμθνιαία βάςθ, το τζταρτο τρίμθνο του 2010 

καταγράφθκαν ςε ςχζςθ με το τρίτο τρίμθνο του 

2010 οι πιο κάτω διακυμάνςεισ: Λευκωςία άνοδοσ 

από 100,7 ςε 101,1 μονάδεσ, Λεμεςόσ άνοδοσ από 

96 ςε 96,5 μονάδεσ, Λάρνακα μείωςθ από 95,9 ςε 

95,8 μονάδεσ, Πάφοσ μείωςθ από 94,2 ςε 90,3 

μονάδεσ και Αμμόχωςτοσ μείωςθ από 95,1 ςε 94,9 

μονάδεσ.  

τον Πίνακα 2 (ςελ. 5) παρουςιάηονται οι 

δείκτεσ τιμϊν κατοικιϊν ανά τφπο κατοικίασ και 

ανά επαρχία. Η λεπτομερζςτερθ αυτι ανάλυςθ 

                                                           
5
 Η μικρι αφξθςθ ςτθν επαρχία Πάφου εξθγείται από το γεγονόσ ότι, 

ςφμφωνα με ενδείξεισ του καταςκευαςτικοφ τομζα, θ Πάφοσ 
παρουςίαςε πολφ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ από κάκε άλλθ επαρχία κατά 
τα αμζςωσ προθγοφμενα χρόνια. υγκεκριμζνα για τθν περίοδο 1998-
2005 οι άδειεσ οικοδομισ ςτθν Πάφο παρουςίαςαν αφξθςθ 87,9% ενϊ 
οι υπόλοιπεσ επαρχίεσ παρουςίαςαν αυξιςεισ μικρότερεσ από 48%. 
Επίςθσ, οι κατοικίεσ που ςυμπλθρϊκθκαν ςτον ιδιωτικό τομζα για τθν 
ίδια περίοδο παρουςίαςαν αφξθςθ ςτθν Πάφο κατά 552,7% ενϊ οι 
υπόλοιπεσ επαρχίεσ παρουςίαςαν αυξιςεισ μικρότερεσ του 283% 
(ςτοιχεία από τθ τατιςτικι Τπθρεςία Κφπρου (ΤΚ)). 

αρχίηει από το 2010 και εντεφκεν λόγω 

περιοριςμζνου αρικμοφ παρατθριςεων ςτισ 

προθγοφμενεσ περιόδουσ. Όςον αφορά ςτα 

διαμερίςματα, για τθν περίοδο μεταξφ πρϊτου 

τριμινου και τζταρτου τριμινου 2010 

καταγράφθκε αφξθςθ μόνο ςτισ τιμζσ τθσ επαρχίασ 

Λευκωςίασ (2,4%), ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ επαρχίεσ 

καταγράφθκαν  μειϊςεισ με τθ μεγαλφτερθ να 

ςθμειϊνεται ςτθν επαρχία Πάφου (15,5%). τθ 

Λεμεςό θ μείωςθ ιταν 2,4%, ςτθ Λάρνακα 2,8% και 

ςτθν Αμμόχωςτο 5,8%. τισ οικίεσ για τθν ίδια 

περίοδο καταγράφθκαν μειϊςεισ ςε όλεσ τισ 

επαρχίεσ με εξαίρεςθ τθ Λευκωςία όπου 

παρατθρικθκε ςτακεροποίθςθ ςτισ τιμζσ. τισ 

υπόλοιπεσ επαρχίεσ καταγράφθκαν οι ακόλουκεσ 

μειϊςεισ: Πάφοσ 5,9%, Λάρνακα 5,2%, Αμμόχωςτοσ 

4,6% και Λεμεςόσ 4%. 
 

Συςχζτιςη Γενικοφ Δείκτη Τιμϊν Κατοικιϊν με 

άλλουσ δείκτεσ 
 

υγκριτικά, ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν 

καταγράφει κετικι ςυςχζτιςθ με άλλουσ δείκτεσ 

του καταςκευαςτικοφ τομζα. υγκεκριμζνα, ςτο 

Διάγραμμα 3 παρατθρείται ότι θ τάςθ του ετιςιου 

ρυκμοφ μεταβολισ των τιμϊν των κατοικιϊν 

ακολουκεί τθν τάςθ του ετιςιου ρυκμοφ 

μεταβολισ του δείκτθ παραγωγισ ςτον 

καταςκευαςτικό τομζα, του δείκτθ τιμϊν 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Γενικόσ δείκτησ τιμϊν κατοικιϊν και 
πωλητήρια ζγγραφα 
(ετιςια μεταβολι,%)

Πθγζσ: ΚΣΚ,  Σμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Γενικόσ δείκτησ τιμϊν κατοικιϊν και ΑΕΠ
(ετιςια μεταβολι,%)

2007              2008              2009             2010 

οικοδομικϊν υλικϊν κακϊσ και των εγχϊριων 

πωλιςεων τςιμζντου. Αρικμθτικά, ο ετιςιοσ 

ρυκμόσ μεταβολισ του Γενικοφ Δείκτθ Σιμϊν  

Κατοικιϊν ανά τρίμθνο ζχει ςυντελεςτι 

ςυςχζτιςθσ6 με τισ εγχϊριεσ πωλιςεισ τςιμζντου 

0,87, με το δείκτθ παραγωγισ ςτισ καταςκευζσ 0,96 

και με το δείκτθ τιμϊν οικοδομικϊν υλικϊν 0,7. 

Όλοι οι δείκτεσ ςτο εν λόγω διάγραμμα 

καταδεικνφουν τθν επιδείνωςθ ςτον τομζα των 

ακινιτων από το τρίτο τρίμθνο του 2008. 

Τποδεικνφουν επίςθσ ελαφριά ανάκαμψθ προσ το 

τζλοσ του 2009 και ςτισ αρχζσ του 2010, κακϊσ 

επίςθσ και τθν επιςτροφι ςε αρνθτικζσ επιδόςεισ 

ςτα τζλθ του 2010.  
 

το Διάγραμμα 4 καταγράφεται θ πορεία των 

ετιςιων μεταβολϊν των πωλθτθρίων εγγράφων ςε 

ςχζςθ με εκείνων του Γενικοφ Δείκτθ Σιμϊν 

Κατοικιϊν. Παρά το ότι τα πωλθτιρια ζγγραφα 

φαίνονται να ζχουν μεγαλφτερθ διακφμανςθ, θ 

πορεία των δφο δεικτϊν είναι κετικά 

ςυςχετιςμζνθ. Επιπλζον, τα πωλθτιρια ζγγραφα 

φαίνεται να παρουςιάηουν μια προπορευόμενθ 

ζνδειξθ για τθν πορεία τθσ ετιςιασ μεταβολισ του 

Γενικοφ Δείκτθ Σιμϊν Κατοικιϊν. Αυτό δυνθτικά κα 

μποροφςε να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ο Γενικόσ 

Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ.  

Ωσ γνωςτόν, οι εκτιμθτζσ παρακολουκοφν τισ 
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 υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ ίςοσ με ζνα υποδθλϊνει απόλυτθ κετικι 

ςυςχζτιςθ. 

πραγματικζσ ςυναλλαγζσ που γίνονται για να 

υιοκετιςουν τθν εκτιμθμζνθ αξία ενόσ ακινιτου.  

Εάν υποκζςουμε ότι θ κινθτικότθτα ςτθν αγορά 

ακινιτων αποτελεί μια ζνδειξθ για τισ τιμζσ, τότε θ 

ετιςια μεταβολι των πωλθτιριων εγγράφων 

προπορεφεται τθσ ετιςιασ μεταβολισ του Γενικοφ 

Δείκτθ Σιμϊν Κατοικιϊν. Ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ 

μεταξφ τθσ ετιςιασ μεταβολισ του Γενικοφ Δείκτθ 

Σιμϊν Κατοικιϊν ανά τρίμθνο και τθσ πρϊτθσ 

υςτζρθςθσ των πωλθτιριων εγγράφων είναι 

περίπου 0,6. 

Επιπλζον, ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν 

καταγράφει κετικι ςυςχζτιςθ με τισ ετιςιεσ 

μεταβολζσ του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ 

(ΑΕΠ) τθσ Κφπρου. Όπωσ διαφαίνεται από το 

Διάγραμμα 5, ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν 

προπορεφεται των μεταβολϊν ςτο ΑΕΠ. 

υγκεκριμζνα, ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν 

καταγράφει τθν πρϊτθ αρνθτικι ετιςια μεταβολι 

(πρϊτο τρίμθνο 2009) ζνα τρίμθνο πριν αυτι 

παρουςιαςτεί ςτο ΑΕΠ (δεφτερο τρίμθνο 2009), 

ενϊ ανακάμπτει επίςθσ χρονικά πιο γριγορα. Ο 

ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ ετιςιασ 

μεταβολισ του Γενικοφ Δείκτθ Σιμϊν Κατοικιϊν 

ανά τρίμθνο και τθσ πρϊτθσ υςτζρθςθσ του ΑΕΠ 

είναι 0,8.  
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ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 Δείκτεσ τιμϊν κατοικιϊν ανά τφπο και ανά επαρχία  

(τριμθνιαία ςτοιχεία, 2010Q1 = 100) 

 
 

Τρίμηνο 

 Κατοικίεσ ανά τφπο  Κατοικίεσ ανά επαρχία  Γενικόσ 
Δείκτησ Τιμϊν 

Κατοικιϊν  Διαμερίςματα Οικίεσ  Λ/ςία Λ/ςόσ Λ/κα Πάφοσ Αμ/ςτοσ  

2006 Q1  74,6 66,0  71,7 64,7 66,2 84,3 60,3  69,8 

Q2  75,3 71,2  73,1 67,3 70,4 86,2 67,6  73,2 

Q3  77,9 72,1  74,5 71,2 66,5 85,9 71,7  74,8 

Q4  83,3 76,3  79,5 72,8 81,7 86,1 73,8  79,3 

2007 Q1  84,5 82,2  82,8 75,8 82,3 88,6 82,9  83,6 

Q2  89,1 89,6  90,1 82,2 87.9 90,8 89,2  90,0 

Q3  93,8 91,3  91,2 88,0 93,2 93,1 90,6  92,2 

Q4  97,5 94,7  91,0 91,1 99,3 98,5 98,7  96,1 

2008 Q1  104,4 103,2  103,0 99,7 103,6 99,7 102,9  103,5 

Q2  104,6 107,9  104,3 103,5 104,9 99,9 100,6  106,3 

Q3  104,4 108,9  106,9 103,2 104,3 102,5 113,4  107,3 

Q4  105,8 104,3  104,4 106,6 100,0 102,4 108,9  105,1 

2009 Q1  100,9 98,8  99,7 95,6 99,4 103,7 108,3  100,0 

Q2  96,8 101,2  100,8 93,7 99,3 104,1 106,0  100,1 

Q3  101,0 100,6  101,1 96,7 103,4 102,6 101,1  101,3 

Q4  102,1 103,0  100,2 101,5 103,0 101,6 102,3  103,6 

2010 Q1  100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

Q2  99,2 98,8  100,1 96,7 99,5 96,8 95,9  99,0 

Q3  97,9 99,5  100,7 96,0 95,9 94,2 95,1  98,8 

Q4  96,9 97,4  101,1 96,5 95,8 90,3 94,9  97,2 
 

Πθγι: ΚΣΚ.  
 

θμείωςθ: Ο Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν υπολογίςκθκε ςε πρϊτο ςτάδιο από τθν ενοποίθςθ των επί μζρουσ δεικτϊν τιμϊν διαμεριςμάτων και οικιϊν 
χωρίσ αλλαγι βάςθσ τουσ, και ςε δεφτερο ςτάδιο από τθν αλλαγι βάςθσ του ενοποιθμζνου δείκτθ για τθν περίοδο 2006-2009 ςτο 2010Q1 = 100. Ωσ εκ 
τοφτου, ο υπολογιςκείσ Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Κατοικιϊν ενδζχεται να διαφζρει οριακά από τον απλό ςτακμιςμζνο μζςο όρο των δφο επί μζρουσ δεικτϊν 
με αναπροςαρμοςμζνθ βάςθ. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 Δείκτεσ τιμϊν κατοικιϊν ανά τφπο και επαρχία  

(τριμθνιαία ςτοιχεία, 2010Q1 = 100) 

 
 

Τρίμηνο 

 Διαμερίςματα  Οικίεσ 

 Λ/ςία Λ/ςόσ Λ/κα Πάφοσ Αμ/ςτοσ  Λ/ςία Λ/ςόσ Λ/κα Πάφοσ Αμ/ςτοσ 

2010 Q1  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Q2  100,0 96,8 100,0 95,0 94,5  100,3 96,7 99,1 98,2 97,0 

Q3  100,9 93,1 98,3 91,6 95,9  100,6 97,6 94,0 96,2 93,9 

Q4  102,4 97,6 97,2 84,5 94,2  100,2 96,0 94,8 94,1 95,4 
 

Πθγι: ΚΣΚ. 

 


