Χίλια τριακόσια άτομα απολύθηκαν μέσα σε ένα μήνα στην Ήπειρο
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2013 14:05 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2013 22:13

Ραγδαία η αύξηση των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο του
2013

Περίπου μια μικρή κωμόπολη έμεινε χωρίς δουλειά μέσα σε ένα μήνα στην Ήπειρο, αφού
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ από τους 25.030 εγγεγραμμένους ανέργους τον
Δεκέμβριο του 2012 φτάσαμε τον Ιανουάριο του 2013 στους 26.374.

Χίλιες και πλέον απολύσεις δηλαδή μέσα σε 30 ημέρες.

Από τα στοιχεία που δίνει κάθε μήνα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός προκύπτει πως από
τους 26.000 ανέργους σχεδόν οι 15.000 ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων,
αυτών δηλαδή που είναι χωρίς δουλειά για περισσότερους από 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι
11.000 έχασαν τη δουλειά του μέσα στο 2012.

Από τους περίπου 1.000 που νέους ανέργους οι 605 αιτήθηκαν επίδομα, κάτι που σημαίνει
ότι εργαζόντουσαν για αρκετό διάστημα πριν απολυθούν.

1/2

Χίλια τριακόσια άτομα απολύθηκαν μέσα σε ένα μήνα στην Ήπειρο
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2013 14:05 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2013 22:13

Μάλιστα οι 405 είναι άνδρες και ο υπόλοιπες γυναίκες.

Σε ότι αφορά τώρα το σύνολο των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
στην Ήπειρο, αυτό αποτελείται από 10.876 άνδρες κι 15.498 γυναίκες.

Αυτό που είναι ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός πως οι περισσότεροι άνεργοι στην
Ήπειρο είναι ηλικίας από 18 μέχρι και 54 ετών.

Μέχρι 30 ετών άνεργοι είναι 8.000, από 30 μέχρι 54 16.000 και από 54 ετών και πάνω 2.371.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Σε ότι αφορά το σύνολο της χώρας στα 829.787 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιανουάριο. Από αυτά 353.596 είναι άνδρες
(ποσοστό 42,61%) και 476.191 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,39%). Ο αριθμός αυτός
παρουσιάζει αύξηση κατά 4,04% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 64,00% των εγγεγραμμένων ανέργων,
στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,66% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55
ετών αναλογεί το 10,34%.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 53.515, αυξημένες κατά 8,12% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα (49.494) και αυξημένες κατά 22,02% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012
(43.856). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 27.469
(αυξημένες κατά 21,00% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -3,84% σε
σχέση με τον Ιανουάριο του 2012), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 20.832
(μειωμένες κατά -28,29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -3,12% σε
σχέση με τον Ιανουάριο του 2012) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.721 (αυξημένες
κατά 20,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 11,78% σε σχέση με
τον Ιανουάριο του 2012).
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