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Αρνητική «πρωτιά» της Ηπείρου σε επιφάνεια και όγκο

Νέα πτώση στις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο σε σχέση με
τον αντίστοιχο του 2012 και κυρίως μεγάλη μείωση στην επιφάνεια και τον όγκο των
οικοδομών, καταγράφει η Ήπειρος με ...επιδόσεις που την κατατάσσουν στην πρώτη θέση
μεταξύ των 13 Περιφερειών. Και στα ετήσια συγκριτικά στοιχεία, η Ήπειρος διατηρεί την
πρωτιά στην μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής δεδομένου ότι δημόσια δεν
υπάρχει) ως προς την επιφάνεια και τον όγκο των οικοδομών.

Σε επίπεδο χώρας ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο μειώθηκε κατά 36,3%
και στην Ήπειρο 35,6% αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της οικοδομικής
δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα
Ιανουάριο 2013 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
(Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Ελλάδας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες
οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.418 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 260,2
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 1.044,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου,
παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 36,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,3%
στην επιφάνεια και κατά 32,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
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Η Ήπειρος είχε τον Ιανουάριο 43 νέες οικοδομικές άδειες έναντι 67 τον αντίστοιχο μήνα του
2012, δηλαδή μείωση κατά 35,6% και 7η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών. Όμως, στην
επιφάνεια και στον όγκο πήρε την πρώτη θέση. Η πτώση στην επιφάνεια των οικοδομών
ήταν 67,9% (από 16,4 χιλιάδες σε 5,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα) και 64,5% στον όγκο
(από 52,1 χιλιάδες σε 18,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα).

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2012 έως
τον Ιανουάριο 2013, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα 2011-2012, το μέγεθος της
συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 21.818 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.094,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 15.986,1
χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 33,4% στην επιφάνεια και κατά 31,8 % στον όγκο σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2011- Ιανουαρίου 2012.

Για την Ήπειρο και αυτή η περίοδος σημαίνει άλλη μια πανελλαδική αρνητική πρωτιά στην
επιφάνεια και τον όγκο. Ως προς τις οικοδομικές άδειες η μείωση είναι 31% (από 1145 στις
790), η επιφάνεια στο 45,4% (από 244,5 χιλιάδες σε 133,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα) και
στον όγκο 51,2% (από 896,2 χιλιάδες σε 437,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα).

2/2

