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Αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο, εμφανίζεται για τον Ιανουάριο του
2018, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, τον πρώτο μήνα του έτους, παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 57,9%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στην Ήπειρο, έναντι του αντίστοιχου
παρισινού μήνα και σε απόλυτους αριθμούς από 19 οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο του
2017 σε 30 τον Ιανουάριο του 2018.

Απ' αυτές οι 29 οικοδομικές άδειες αφορούν σε ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και
μόλις 1 σε δραστηριότητα δημόσιου φορέα, έναντι 19 ιδιωτικών και 0 δημόσιων την
αντίστοιχη περσινή περίοδο με αύξηση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας της
τάξεως του 52,9%.

Με τις 30 αυτές οικοδομικές άδειες θα χτιστούν 6.500 τ.μ., έναντι 2.700 τ.μ. τον Ιανουάριο
2017, με αύξηση σε επιφάνεια 143,5%, ενώ σε όγκο παρουσιάζεται άυξηση της τάξεως του
184,9% από 8.900 κ.μ. σε 25.300 κ.μ., αριθμοί που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε
ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.
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Στο σύνολο της χώρας

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το
μήνα Ιανουάριο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες
οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 926 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 205,2 χιλιάδες
m2 επιφάνειας και 807,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 18,0% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 45,2% στην επιφάνεια και κατά 45,8% στον όγκο, σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας,
κατά το μήνα Ιανουάριο 2018 ανήλθαν σε 915 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
195,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 768,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
17,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,3% στην επιφάνεια και κατά 41,7%
στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιανουάριο
2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,7
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 38,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας
Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιανουάριο 2018,
είναι 4,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Φεβρουάριο 2017 έως
τον Ιανουάριο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (ΙδιωτικήςΔημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας,
ανήλθε σε 14.032 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.924,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας
και 12.932,2 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2016 Ιανουαρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 20,7% στην επιφάνεια και κατά 23,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018, η Ιδιωτική
Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,3% στον
αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 21,1% στην επιφάνεια και κατά 22,8%
στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017. Το
ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό
όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%.
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