
1 

   

« ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ &  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ» 
  
 

 
Εισηγητής – Παρουσίαση: Γιώργος Ν. Χαλόφτης 

Χρημ/κος Αναλυτής Msc , MBA Ειδικός Σύμβουλος ΒΕΠ 



2 

   

ΕΝΟΙΕΣ 
Ως Παραοικονομία εννοούμε μια συνειδητή αντίδραση του πολίτη 

προς τον ανεπιθύμητο για εκείνον κρατικό και θεσμικό 

παρεμβατισμό.  

 

Φοροδιαφυγή Αδήλωτο εισόδημα από αυτοαπασχόληση, 

ημερομίσθια, μισθοί και περιουσιακά στοιχεία από αδήλωτη 

εργασία που σχετίζεται με νόμιμες υπηρεσίες και αγαθά  

 

Φοροαποφυγή Εκπτώσεις προς εργαζομένους, πρόσθετες  

παροχές 

 

 
Πηγή: Schneider, 2002 
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ΕΝΟΙΕΣ 

Πολλοί είναι εκείνοι που λανθασμένα ταυτίζουν  

την παραοικονομία με τη φοροδιαφυγή. 

Από τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε 

κανείς να σημειώσει ότι η φοοδιαφυγή είναι η αδήλωτη 

οικονομία, ενώ η παραοικονομία αποτελεί μη 

καταγραφόμενη οικονομία. 
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Ως κυριότερες αιτίες ύπαρξης αυτού του φαινομένου 

θεωρούνται: 

•Ο βαθμός του κρατικού παρεμβατισμού (περιορισμοί, αλλαγές 

νόμων, μέγεθος δημόσιου τομέα) 

•Η κρατική γραφειοκρατία 

•Η υψηλή φορολογική επιβάρυνση (φόροι, εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης) 

•Η φοροδιαφυγή 

•Το υψηλό ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών στην 

οικονομία, σε σχέση με το ποσοστό εκείνων οι οποίοι 

προσφέρουν εξαρτημένη εργασία 

•Η ανεργία 

 

1. ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ  

ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΥΞΗΤΙΚΑ 
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1.ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΥΞΗΤΙΚΑ 

 •Το επίπεδο ευσυνειδησίας και κοινωνικοοικονομικών αξιών των ηγετών και  

  των μελών της κοινωνίας 

•Η ύπαρξη «βρώμικου» χρήματος το οποίο μπορεί να προέρχεται από ναρκωτικά, πορνεία, 

εμπόριο όπλων, καταχρήσεις δημοσίου χρήματος, κ.ά. 

•Η μη ορθολογική χρησιμοποίηση εκ μέρους του κράτους του προϊόντος των Φορολογιών 

•Η επιεικής τιμωρία των παρανομούντων 

Η φοροδιαφυγή, δυστυχώς, υπάρχει σε όλες τις χώρες και ειδικά στην Ελλάδα,  

η έκταση της όμως εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

 Οι παράγοντες αυτοί ενδεικτικά είναι :  

i. Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού.  

Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, 

τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο της φορολογικής του συνείδησης και τόσο μικρότερη η 

τάση για φοροδιαφυγή. Αντίθετα, όταν το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι χαμηλό, 

οι φορολογούμενοι δεν έχουν συνείδηση του γεγονότος ότι τα έσοδα από τους φόρους  
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A. Φοροδιαφυγή -Υψηλοί Φόροι &Κοινωνική Ασφάλιση 

ii. Το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης του ατόμου σε 

σχέση με το εισόδημα του 

Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της επιβάρυνσης από ένα φόρο, 

τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος ενός φορολογούμενου από τη 

φοροδιαφυγή. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της μέσης 

φορολογικής επιβάρυνσης του φορολογούμενου, τόσο μεγαλύτερη  

είναι η τάση του για φοροδιαφυγή 

iii. Ο τρόπος κατανομής των φορολογικών βαρών 

Όσο περισσότερο η κατανομή των φορολογικών βαρών 

ανταποκρίνεται στην  κρατούσα αντίληψη περί κοινωνικής 

δικαιοσύνης, τόσο μικρότερη είναι η τάση για φοροδιαφυγή και 

αντίστροφα. 

iv. Η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος 
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Το είδος και η ταμιευτική σπουδαιότητα των φόρων, που απαρτίζουν το φορολογικό 

σύστημα μιας χώρας, προσδιορίζουν επίσης την έκταση της φοροδιαφυγής. Έτσι, αν το 

φορολογικό σύστημα κυριαρχείται από άμεσους φόρους (πχ φόρος εισοδήματος), τότε η 

τάση για φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη, γιατί οι ιδιωτικοί φορείς έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες για να αποκρύψουν τη φορολογητέα ύλη: τα μεν νοικοκυριά (ελεύθεροι 

επαγγελματίες κλπ.) δηλώνοντας εισόδημα. Αντίθετα, αν το φορολογικό σύστημα 

κυριαρχείται από έμμεσους φόρους, η τάση για φοροδιαφυγή είναι μικρότερη, διότι ο 

έλεγχος των φορολογικών Οργάνων είναι αποτελεσματικότερος, οι φορολογούμενες 

μονάδες είναι λιγότερες (μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις) και επιπλέον, είναι 

υποχρεωμένες να τηρούν λογιστικά βιβλία, από τα οποία προκύπτει η φορολογητέα ύλη 

(π.χ. ΦΠΑ). 

v. Ο τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χρήματος 

Όσο συνετότερη είναι η διαχείριση των φορολογικών εσόδων από το κράτος, τόσο 

ασθενέστερη είναι η τάση των φορολογούμενων για φοροδιαφυγή, γιατί τόσο μεγαλύτερη 

είναι η εμπιστοσύνη των ιδιωτικών φορέων στη θέληση και την ικανότητα του κράτους να 

ικανοποιεί συλλογικές ανάγκες. Αντίθετα, η σπατάλη του δημόσιου χρήματος διαβρώνει 

τη φορολογική συνείδηση των ιδιωτικών φορέων, δεδομένου ότι η σωστή φορολογική 

τους συμπεριφορά δεν εκτιμάται από το κράτος. 
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vi. Ο βαθμός οργάνωσης της αγοράς και των επιχειρήσεων 

Όταν η οικονομία είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ένα σημαντικό μέρος των 

συναλλαγών να γίνεται σε είδος (π.χ. βάφει κάποιος το σπίτι του γείτονα και με τη σειρά 

του ο γείτονας του διορθώνει προβλήματα αποχεύτεσης που τυχόν να υπάρχουν ), η 

δυνατότητα φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερη από ότι σε μία οικονομία όπου όλες οι 

συναλλαγές γίνονται με χρήματα. Επίσης, όταν έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, που 

κυρίως δεν είναι οργανωμένες λογιστικά όσο μία μεγάλη επιχείρηση, τότε η τάση για 

φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη. Και αυτή είναι ακριβώς η xarτογράφηση της 

ελληνικής αγοράς. 

vii. Το ύψος των ποινών που επιβάλλονται.  

Όσο λιγότερες είναι οι ποινές που επιβάλλονται ,τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση για 

φοροδιαφυγή και αντίστροφα. 

viii. Η ικανότητα της φορολογούσας αρχής 



9 

   

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

επιταχύνθηκε στο +0,8% το 2ο τρίμηνο του 2017, από +0,4% το προηγούμενο τρίμηνο και 

-0,5% το 2ο τρίμηνο του 2016, στηριζόμενος κυρίως στην ιδιωτική και δημόσια 

κατανάλωση (+0,7% και +3,3% αντίστοιχα) και τις εξαγωγές (+9,5%), την ώρα που οι 

επενδύσεις σε πάγια σημείωσαν πτώση (-4,6%). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια 

ανάκαμψη κατώτερη των προσδοκιών, γεγονός το οποίο μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής.  

Η εικόνα των επενδύσεων εξακολουθεί να προβληματίζει, καθώς η συμβολή τους στη 

μεταβολή του ΑΕΠ κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 ήταν αρνητική κατά -2,2 π.μ., ενώ 

συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €10,5 δισ. 

παρουσιάζοντας άνοδο μόλις +2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, μετά 

από στασιμότητα στο επίπεδο των €21,1 δισ. το 2016 και το 2015.  

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης αποδυναμώθηκε κατά το 2ο 

τρίμηνο του 2017, με τη συμβολή της να περιορίζεται στις +0,5 π.μ. από +0,9 π.μ. το 

προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών 

διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλό αρνητικό επίπεδο (-9,4% το 2016 και -13,4% το 1ο 

τρίμηνο του 2017). Ταυτόχρονα, οι φόροι και οι εισφορές εξακολουθούν να διαβρώνουν το 

εισόδημα των νοικοκυριών, που ήδη συρρικνώνεται θέτοντας σε αμφιβολία τη 

βιωσιμότητα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.  



 
B.Oι επιδράσεις της φοροδιαφυγής στην ελληνική οικονομία  

 i. Παραβιάζεται η βασική αρχή της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών. 

ii. Η ύπαρξη μεγάλης φοροδιαφυγής δεν επιτρέπει την είσπραξη αρκετών εσόδων για 

την ικανοποιητική και εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου τομέα. 

iii. Δημιουργούνται σοβαρές κοινωνικές αδικίες και η χώρα οδηγείται σε αναδιανομή 

του εισοδήματος, το οποίο μεταβαίνει από τους ηθικούς φορολογούμενους στους 

φοροδιαφυγόντες πολίτες . Και ακριβώς επειδή οι φοροδιαφεύγοντες ανήκουν κυρίως 

στις ανώτερες οικονομικές τάξεις, η αναδιανομή αυτή του εισοδήματος δεν είναι 

επιθυμητή από την κοινωνία, καθώς οξύνονται ακόμα περισσότερο οι διαφορές του 

πλούτου. 

iv. Οι φορείς άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν το 

φορολογικό σύστημα αποτελεσματικά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, γιατί 

εξασθενίζει η αποτελεσματικότητα των νόμιμων απαλλαγών που χορηγούνται ως 

κίνητρα για την προώθηση αυτού του στόχου. 
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v. Το κράτος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ταμειακές δυσχέρειες 



Συγκεκριμένα με στοιχεία του ΣΕΒ στην Ελλάδα η παραοικονομία φτάνει στα 40 

δισεκατομμύρια ευρώ με το 75%  αυτής να οφείλεται σε μαύρη και αδήλωτη εργασία. 

Μάλιστα σύμφωνα με την μελέτη της διαΝΕΟσις η οποία παρουσιάστηκε στην 

διάρκεια της εκδήλωσης  η χρήση των μετρητών αποτελεί την  νούμερο ένα 

αιτία  ενίσχυσης της παραοικονομίας η οποία φαίνεται να περιορίστηκε λίγο ,μετά την 

εισαγωγή του πλαστικού χρήματος στην καθημερινότητα των ελλήνων που έφεραν τα 

capital controls. Ωστόσο η παραοικονομία δεν είναι μόνο ελληνική παθογένεια  και 

αυτό διότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η παραοικονομία υπολογίζεται στα 2,1 

τρισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι για τη χρονική περίοδο 1999-2010, η 

παραοικονομία στην Ελλάδα άγγιζε το 27% του ΑΕΠ ενώ το μέγεθος της το 2015 

υπολογίζεται ότι ανήλθε περίπου στο 22,4% του ΑΕΠ. Ωστόσο  ακόμα και σήμερα 

παραοικονομία  συνεχίζει να ενισχύεται κυρίως από τη χρήση των μετρητών στις 

συναλλαγές, την αδιαφάνεια των συναλλαγών αλλά και  την αντίσταση κατά των 

ηλεκτρονικών πληρωμών από μερίδα επιχειρηματιών αλλά και καταναλωτών. Την ίδια 

ώρα όμως αυξημένη είναι στην χώρα μας και η φοροδιαφυγή η οποία εκτιμάται μεταξύ 

του 6% και του 9% του ΑΕΠ της χώρας και αντιπροσωπεύει πόσο ύψους από 11 έως 

και 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα σύμφωνα με την ερευνά από 1,9% έως και 

4,7% του ΑΕΠ αφορά η φοροδιαφυγή των φυσικών προσώπων, 3,5% του ΑΕΠ των 

επιχειρήσεων ενώ στο 0,45% υπολογίζεται η φοροδιαφυγή που προκύπτει από το 

λαθρεμπόριο ποτών, καυσίμων και τσιγάρων. 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την ανεργία, το 

επίσημο εργατικό δυναμικό, το εισόδημα και την κατανάλωση, που δείχνουν οι εθνικοί 

λογαριασμοί είναι αναξιόπιστα .Έτσι, εμφανίζεται μικρότερο το ΑΕΠ, και μια τέτοια 

υποεκτίμηση οδηγεί σε υποβάθμιση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και σε 

λανθασμένα συμπεράσματα, τα οποία όμως είναι εκείνα που θα καθορίσουν την 

ασκούμενη οικονομική πολιτική. 

 Με λίγα λόγια, ο προγραμματισμός στόχων οικονομικής πολιτικής καταλήγει να είναι 

Λανθασμένος και αναποτελεσματικός, καθώς η παραοικονομία μπορεί να εξουδετερώσει 

μέτρα πολιτικής που βασίζονται μόνο στην επίσημη οικονομία. 

Επιπλέον, η δραστηριοποίηση των παραοικονομούντων , εκτός του ισχύοντος πλαισίου 

της αγοράς και των νόμων, συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνισμό και υπερκέρδη για τους 

ίδιους. Επιπλέον, τα ανακριβή εθνικολογιστικά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε  

αναποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής ευημερίας. Για παράδειγμα, 

όταν η παρουσία της «μαύρης» αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονη, που συμβαίνει σε 

μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, τότε η ανεργία εμφανίζεται διογκωμένη. Έτσι, οι κοινωνικές 

παροχές προορίζονται, μέχρι ένα βαθμό, λανθασμένα σε άτομα που στην ουσία 

λαμβάνουν κάποιο εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα είναι πιθανό εκείνοι που οριακά 

δε λαμβάνουν αυτά τα οφέλη να τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, κάποιοι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης και μείωσης αυτού του 

περίπλοκου φαινομένου της παραοικονομίας που συνδέεται άρρηκτα και με τη 

φοροδιαφυγή είναι: 

 Πιο συχνοί φορολογικοί έλεγχοι και σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση 

φοροδιαφυγής 

 Όχι αντικατάσταση των άμεσων φόρων με τους έμμεσους, αλλά σταδιακή  

διεύρυνση της φορολογικής βάσης και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 

 Νομιμοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων παράλληλης οικονομίας, μέσω για 

παράδειγμα απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας 

 Μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τους περιορισμούς και ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας μέσω μείωσης κινήτρων για διαφθορά. 

 Έμφαση στην επιβολή και εφαρμογή ενός απαραίτητου αριθμού περιορισμών  

παρά αύξηση του απόλυτου αριθμού τους.. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Πρώτη στη λίστα με τις χώρες οι οποίες πλήττονται από τη «σκιώδη» οικονομία 

βρίσκεται η Ελλάδα, ενώ ακολουθούν ακόμα δύο χώρες του ευρωπαϊκού νότου. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών 

Ερευνών, του πανεπιστημίου του Τούμπιγκεν στη Γερμανία, η παραοικονομία στη 

χώρα μας διαμορφώνεται στο 21,5% του ελληνικού ΑΕΠ για το 2017. 

Το ίδιο ποσοστό για την Ιταλία είναι 19,2%, για την Ισπανία 17,8%, για τη 

Γερμανία 10,4%, ενώ για τις ΗΠΑ 5,4%. Για τη Νορβηγία το ποσοστό της 

παραοικονομίας αντιστοιχεί στο 12,2% του ΑΕΠ ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο στο 

9,4%. Το ίδιο ποσοστό για την Ιαπωνία είναι 8,6% ενώ για την Ελβετία 6%. 

Ο όρος της «σκιώδους» οικονομίας αφορά εκείνες τις συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται «εκτός βιβλίων» επιχειρήσεων και ιδιωτών, δεδομένου ότι 

πολλοί από αυτούς παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποφεύγοντας τη φορολογία. 

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τον τρόπο αυτό έχουν καταγράψει 

ραγδαία άνοδο σε παγκόσμια κλίμακα ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης.  
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https://www.weforum.org/agenda/2017/08/this-country-s-shadow-economy-is-worth-one-fifth-of-its-gdp
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Το μέγεθος της παραοικονομίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-28 για το 2013 



Η δραστηριοποίηση στη σκιώδη οικονομία επηρεάζεται κυρίως από: 

α)      Την επιβάρυνση από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: Θετική 

είναι η σχέση ανάμεσα στο μέγεθος της παράλληλης οικονομίας και στο ύψος της 

κοινωνικής επιβάρυνσης που προέρχεται από φόρους και εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

β)      Την ακαμψία του ρυθμιστικού πλαισίου: Μία αύξηση (ποσοτική και όχι 

ποιοτική) των νομοθετικών ρυθμίσεων της αγοράς καθώς και του μεγέθους της 

γραφειοκρατίας που τις συνοδεύει, όπως για παράδειγμα ρυθμίσεις στην αγορά 

εργασίας, εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, εργασιακοί περιορισμοί σε 

αλλοδαπούς, ρυθμίσεις που αφορούν την αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων, κλπ., 

αυξάνει το μέγεθος της παραοικονομίας. 

γ)      Την πιθανότητα εντοπισμού και το μέγεθος της ποινής: Η πιθανότητα 

εντοπισμού των ατόμων (νομικών ή φυσικών) που φοροδιαφεύγουν, καθώς και το 

μέγεθος της ποινής που συνοδεύει τη φοροδιαφυγή, αποτελούν κρίσιμους 

προσδιοριστικούς παράγοντες του μεγέθους της παραοικονομίας. Η σχέση 
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ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο παράγοντες είναι αλληλένδετη, αφού η 

αποτελεσματικότητά του ενός στηρίζεται στην ύπαρξη του άλλου. 

δ)  Το επίπεδο της ανεργίας: Η ανεργία, ιδιαίτερα η μακροχρόνια, παίζει σημαντικό 

ρόλο στο μέγεθος της παράλληλης οικονομίας. Η αδυναμία ενός ατόμου να βρει 

εργασία στον επίσημο τομέα της οικονομίας το οδηγεί στην παραοικονομία, όπου 

συνήθως απασχολείται με χειρότερους όρους εργασίας (π.χ. μη καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών). 

Άλλοι πιθανοί λόγοι οι οποίοι συντελούν στη διεύρυνση της παραοικονομίας είναι: 

α) η ύπαρξη υψηλού κόστους συναλλαγών,  

β) η ύπαρξη υψηλής αβεβαιότητας και,  

γ) οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και εργοδοτικές εισφορές οι οποίες γίνονται 

αναπόφευκτα υψηλότερες καθώς η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή μεγεθύνεται. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αύξηση του ΦΠΑ κατά 4% στο 23% 

(Διάγραμμα 2) και η αύξηση του φόρου στην εστίαση στο 23% από 13% το 2011.  
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για 

το μήνα Ιούλιο 2017, της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα: 

 Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής -Δημόσιας), 

κατά το μήνα Ιούλιο 2017, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις 

εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.359 οικοδομικές άδειες, που 

αντιστοιχούν σε 2903χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.357,6 χιλιάδες m3όγκου, 

παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,  

Αύξηση κατά 9,1% στην επιφάνεια και κατά 10,4% στον όγκο, σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2016(Πίνακας 1). 
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Σχηματικά, η συνολική δραστηριότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται από οικονομικά 

κριτήρια και όχι στατιστικούς περιορισμούς μετρήσεως, μπορεί να παρασταθεί με το 

εμβαδόν ενός κύκλου, όπως το Διάγραμμα 2.1 


