
 

  

 

   

 

        ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

  ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 

Διεύθςνση: Μισαλάκη Καπαολή, 1444 Λεςκωσία, Κύππορ 

Τηλ.:  22 602129, Απ. Φαξ:  22 661313, E-mail: enquiries@cystat.mof.gov.cy   
Web site: http://www.cystat.gov.cy  

 

 

 
 

 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ   

1444 ΛΕΤΚΩΙΑ  

 

  12 Γεθεκβξίνπ, 2017 
 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 
ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΟ ΓΔΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ(ΔλΓΣΚ): ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2017 
 

Δηήζια Μεηαβολή 0,2% 

 

 
Ο Δλαξκνληζκέλνο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή ην Ννέκβξην απμήζεθε θαηά 0,2%, ζε ζρέζε κε ην 
Ννέκβξην ηνπ 2016, ελψ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα κεηψζεθε θαηά 1,2%. Γηα ηελ πεξίνδν 

Ιαλνπαξίνπ - Ννεκβξίνπ 2017, ζεκεηψζεθε αχμεζε 0,8% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 

(Πίλαθαο 1) 
 

 
 

 

 

 
 
εκείσζε: Ο ΔλΓΣΚ Δπξσδψλεο γηα ηνλ ηειεπηαίν κήλα βαζίδεηαη ζε εθηίκεζε ηεο EUROSTAT (flash estimate).  
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πγθξηηηθά κε ην Ννέκβξην ηνπ 2016, ε θαηεγνξία Μεηαθορές (2,6%) παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε ζεηηθή 

κεηαβνιή ελψ ε θαηεγνξία Αλκοολούτα Ποηά και Καπνός (-3,2%) ηε κεγαιχηεξε αξλεηηθή. (Πίλαθαο 1) 
 

ε ζρέζε κε ηνλ Οθηψβξην 2017 ε κεγαιχηεξε κείσζε θαηαγξάθεθε ζηελ θαηεγνξία Εζηιαηόρια και 

Ξενοδοτεία (-6,3%). (Πίλαθαο 1) 
 

Γηα ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ-Ννεκβξίνπ 2017 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, ε 
κεγαιχηεξε κεηαβνιή παξαηεξήζεθε ζηελ θαηεγνξία Σηέγαζη, Ύδρεσζη, Ηλεκηριζμός και Υγραέριο  

(6,5%). (Πίλαθαο 1) 

 
Η κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο παξαηεξήζεθε ζηελ θαηεγνξία Ενέργεια, φπνπ 

θαηαγξάθεθε αχμεζε 3,7% ζε ζρέζε κε ην Ννέκβξην ηνπ 2016. (Πίλαθαο 2) 
 

Πίνακαρ 1  

Καηηγοπίερ Αγαθών και 
Τπηπεζιών 

ΔλΓΣΚ (2015=100) Μεηαβνιέο (%) 

Οκη 2017 Νοε 2017 
Νοε 17/ 

Νοε 16 

Νοε 17/ 

Οκη 17 

Ιαν-Νοε 17/ 

Ιαν-Νοε 16 

Σξφθηκα θαη κε Αιθννινχρα 
Πνηά 

99,45 99,25 0,0 -0,2 0,0 

Αιθννινχρα Πνηά θαη 
Καπλφο 

98,24 97,31 -3,2 -0,9 -2,4 

Έλδπζε θαη Τπφδεζε 103,82 105,43 -0,5 1,6 -0,8 

ηέγαζε, Ύδξεπζε, 

Ηιεθηξηζκφο θαη Τγξαέξην 
97,18 98,04 2,1 0,9 6,5 

Δπίπισζε, Οηθηαθφο 
Δμνπιηζκφο θαη Πξντφληα 

Καζαξηζκνχ 

96,22 96,39 -2,2 0,2 -1,8 

Τγεία 102,39 102,39 0,9 0,0 0,8 

Μεηαθνξέο 95,36 94,91 2,6 -0,5 2,5 

Δπηθνηλσλίεο 97,39 97,36 -1,5 0,0 -1,7 

Αλαςπρή θαη Πνιηηηζκφο 97,91 97,79 -1,9 -0,1 -0,3 

Δθπαίδεπζε 101,89 101,89 1,1 0,0 0,6 

Δζηηαηφξηα θαη Ξελνδνρεία 104,61 98,02 1,3 -6,3 2,2 

Άιια Αγαζά θαη Τπεξεζίεο 99,15 100,12 -0,2 1,0 -0,4 

Γενικόρ Δναπμονιζμένορ 

ΓΣΚ  
99,84 98,66 0,2 -1,2 0,8 

 

 

 

 

Πίνακαρ 2 

Οικονομικέρ Καηηγοπίερ 
ςνηελεζηέρ 
ηάθμιζηρ  

Μεηαβολέρ (%) 

Νοε 17/ 

     Νοε 16 

Νοε 17/ 

         Οκη 17 

Γενικόρ Δν.ΓΣΚ  1000 0,2 -1,2 

Δλέξγεηα 74,60 3,7 1,7 

Σξφθηκα-Αιθννινχρα Πνηά-

Καπλφο 
250,35 -0,9 -0,4 

Με Δλεξγεηαθά Βηνκεραληθά 
Πξντφληα 

214,78 -0,9 0,5 

Τπεξεζίεο 460,27 0,8 -2,8 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 

 

 
Οπιζμοί 

 
Ο Δναπμονιζμένορ Γείκηηρ Σιμών Καηαναλωηή (ΔνΓΣΚ) είλαη νηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ θαηαξηίδεηαη 

γηα ηε κέηξεζε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
απνθηψληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη ή πιεξψλνληαη απφ ηα λνηθνθπξηά  θαη ηνπο ηνπξίζηεο εληφο ηεο 

νηθνλνκηθήο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο. Ο ΔλΓΣΚ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε κηα ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε 
θαη κεζνδνινγία φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Δ.Δ κε κηα ζεηξά ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ.  

 

 
Η Δηήζια μεηαβολή δείρλεη ηε κεηαβνιή ηνπ ΔλΓΣΚ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
 

 

Σιμοληψία 
 

Η ηηκνιεςία δηελεξγείηαη κφλν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ησλ επαξρηψλ Λεπθσζίαο, Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη 
Πάθνπ. Γηα θάζε πφιε νη απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ θαηά πξντφλ θάζε κήλα ζηαζκίδνληαη αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα ηηο ηέζζεξηο επαξρίεο είλαη νη αθφινπζεο: 
Λεπθσζία 42%, Λεκεζφο 30%, Λάξλαθα 18% θαη Πάθνο 10%.  

 

Οη ηηκέο ησλ 850 εηδψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) θαηαγξάθνληαη κηα θνξά θάζε κήλα, εθηφο απφ θάπνηα 
επνρηθά πξντφληα (π.ρ. ιαραληθά θαη θξνχηα), ηα θξέαηα θαη ηα θαχζηκα, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο 

ζπιιέγνληαη θάζε βδνκάδα (θάζε Πέκπηε). Οη ζπιιεγφκελεο ηηκέο είλαη πξαγκαηηθά θαηαβαιιφκελεο 
ηηκέο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηάθνξσλ θφξσλ (ΦΠΑ, θφξνη 

θαηαλάισζεο). Λακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε θαη νη ηηκέο ησλ μεπνπιεκάησλ θαζψο 

θαη νη ηηκέο άιισλ πξνζθνξψλ εθφζνλ ηζρχνπλ γεληθά θαη δελ ππφθεηληαη θάησ απφ φξνπο. 
 

ςνηελεζηέρ ζηάθμιζηρ ηων ειδών  

 
Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ εηδψλ ηνπ ΔλΓΣΚ ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ (ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ηνπξηζηψλ), πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. Μέρξη ην 

2011 ε θχξηα πεγή γηα ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο απνηεινχζε ε Έξεπλα Οηθνγελεηαθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ απφ ην 2012 θαη κε βάζε θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (No 

1114/2010) αμηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνηρεία απφ ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο.  
 

 

Έηορ βάζηρ  
 

Σν έηνο βάζεο απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 ήηαλ ην 2005=100. Απφ ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2016 έηνο αλαθνξάο είλαη ην 2015=100. 

 

Σαξινόμηζη                                                                                                                   
 

Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, ν ΔλΓΣΚ ππνινγηδφηαλ θαη δεκνζηεπφηαλ βάζεη ηεο ηαμηλφκεζεο COICOP4 
κε ηελ νπνία ε θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ  θαζνξίδεηαη κέρξη ηα ηέζζεξα ςεθία. Απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2016, ν ΔλΓΣΚ ππνινγίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη βάζεη ηεο ηαμηλφκεζεο ECOICOP αθνινπζψληαο ζρεηηθφ 
θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ρακειφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηα πέληε ςεθία. 

 
 

 

 

 

 

 
Για περισσότερες πληρουορίες: 
 

Κσλζηαληία Παπαγεσξγίνπ: Σει:+35722602116, Ηι. Σαρ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy 

Άληξε Δπηπρίνπ: Σει:+35725878595, Ηι. Σαρ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy 
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