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Μεγάλη μείωση σε επιφάνεια-όγκο και τον Φεβρουάριο

Στο ... υπόγειο παραμένει η οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο που κατέχει τα
«πρωτεία» στην μείωση της επιφάνειας και του όγκου των οικοδομών, ενώ τον περασμένο
Φεβρουάριο κατετάγη δεύτερη πίσω από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνολικά στη χώρα η πτώση τον δεύτερο μήνα του 2013 ήταν σε ποσοστό 48% ως προς την
επιφάνεια των οικοδομών. Η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε βαθειά ύφεση
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον
Φεβρουάριο, το πρώτο δίμηνο του 2013 και συγκριτικά των δυο τελευταίων ετών.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Φεβρουάριο
µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της
χώρας, µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.240
οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 761,3 χιλιάδες
m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 45,3% στον αριθµό των αδειών, κατά 48% στην
επιφάνεια και κατά 47% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.
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Στην Ήπειρο τον Φεβρουάριο εκδόθηκαν 32 οικοδομικές άδειες, έναντι 75 τον Φεβρουάριο
του 2012 και η μείωση είναι 57,3%, ενώ η επιφάνεια από τις 13 χιλιάδες m2, μειώθηκε στις
4,2 χιλιάδες m2 και σε ποσοστό 67,6%, όπως και ο όγκος, από 46,4 χιλιάδες m3 στις 13,4
χιλιάδες m3 και σε ποσοστό μείωση κατά 71,1%. Με αυτές τις... επιδόσεις τον περασμένο
Φεβρουάριο η Ήπειρος κατέχει την δεύτερη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών στην μείωση
ως προς την επιφάνεια και τον όγκο και την τρίτη θέση ως προς τον αριθμό των αδειών,
στην συντριπτική πλειοψηφία τους για ιδιωτικά έργα και ελάχιστα δημόσια.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2012 έως τον

Φεβρουάριο 2013, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας
(Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε
20.791 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.917,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
15.311,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, µείωση κατά 42,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά
36,1% στην επιφάνεια και κατά 34,7% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο
Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012.

Η... επίδοση της Ηπείρου το ίδιο χρονικό διάστημα την κατατάσσει στην πρώτη θέση στη
χώρα ως προς την μείωση της επιφάνειας και του όγκου των οικοδομών.

Το χρονικό διάστημα Μάρτιος-Φεβρουάριος 2011-2012 οι οικοδομικές άδειες ήταν 1149 (για
ιδιωτικά έργα οι 1141) και το αντίστοιχο 2012-2013 μειώθηκαν στις 747 (οι 741 αφορούν
ιδιωτικά έργα) και σε ποσοστό 35% λιγότερες άδειες και 10η θέση μεταξύ των 13
περιφερειών, όμως στην επιφάνεια και στον όγκο η Ήπειρος κατέχει την πρωτιά...

Η επιφάνεια των οικοδομών ήταν 245,3 χιλιάδες m2 και μειώθηκε σε 124,7 χιλιάδες m2, σε
ποσοστό 49,2%, ενώ ο όγκος από 902,3 χιλιάδες m3, έπεσε στις 404,8 χιλιάδες m3, μείωση
κατά 55,1%.

Το δίμηνο Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2013, η Συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει
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µείωση κατά 40,9% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και
κατά 39,5% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο δίµηνο του 2012.

Και σε αυτό το διάστημα η Ήπειρος διατήρησε την πρώτη θέση και στις τρεις κατηγορίες,
άδειες, επιφάνεια και όγκο και συγκεκριμένα οι άδειες από 142 το περσινό πρώτο δίμηνο
του έτους μειώθηκαν το φετινό στις 75, δηλαδή λιγότερες κατά 47,2%, η επιφάνεια από 29
χιλιάδες m2, μειώθηκε στις 9 χιλιάδες m2, πτώση 67,8% και ο όγκος από 98 χιλιάδες m3
στις 32 χιλιάδες m3 και σε ποσοστό μειωμένος κατά 67,6%.
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