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ΣΤΟ 26% ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2017

Το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στη χώρα συνεχίζουν να καταγράφουν και το Νοέμβριο του
2017 οι περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες εξετάζονται από κοινού
στις μετρήσεις της ελληνικής στατιστικής αρχής.

Ειδικότερα οι δύο περιφέρειες αναδεικνύονται για έναν ακόμα μήνα, πρωταθλήτριες με 26%
την ώρα που ο μ.ο βρίσκεται στο 20,9%.

Σε σύγκριση πάντως με το Νοέμβριο του 2016 η ανεργία στην περιοχή μας έχει περιοριστεί
κατά 1,6 μονάδες σημειώνοντας όμως μικρότερη πτώση σε σχέση με αυτή που
καταγράφεται συνολικά στη χώρα καθώς στο ίδιο διάστημα από 23,2% το ποσοστό έφτασε
στο 20,9%.

Τους τελευταίους μήνες του 2017 πάντως παρατηρείται μια σχεδόν στάσιμη κατάσταση
καθώς τα ποσοστά της ανεργίας σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία κυμαίνονται κοντά στο
26%.
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Σε ότι αφορά τη συνολική εικόνα της ανεργίας στη χώρα το εποχικά διορθωμένο ποσοστό
της τον Νοέμβριο του 2017 ανήλθε σε 20,9% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 23,3%
τον Νοέμβριο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 20,9% τον Οκτώβριο του 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2017,
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.761.452 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 995.899 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε
3.242.383 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 94.071 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016
(αύξηση 2,6%) και μειώθηκαν κατά 9.659 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (μείωση
0,3%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 119.363 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 (μείωση
10,7%) και κατά 103 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (αμελητέα μεταβολή).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναθέτουν εργασία,
μειώθηκαν κατά 10.602 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 (μείωση 0,3%) και
αυξήθηκαν κατά 7.062 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (αύξηση 0,2%).
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