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Τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013

Στα 855.286 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το
μήνα Φεβρουάριο. Από αυτά 366.074 είναι άνδρες (ποσοστό 42,80%) και 489.212 είναι
γυναίκες (ποσοστό 57,20%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 3,07% σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα.

Οι μακροχρόνια και μη άνεργοι, επιδοτούμενοι και μη, στην Ήπειρο για τον Φεβρουάριο,
ανήλθαν στους 27.769, ενώ άλλοι 3.783 είναι οι άνεργοι που δεν αναζητούν εργασία.

Συνολικά 31.552 άνεργοι, έναντι 30.173 τον Ιανουάριο του 2013. Μέσα σε ένα μήνα
αυξήθηκαν κατά 1.379 οι άνεργοι στην Ήπειρο, η πλειονότητα τους από αναζητούντες
εργασία, αφού ο αριθμός των μη αναζητούντων παρουσιάζει μικρή απόκλιση από τον
Ιανουάριο στον Φεβρουάριο.

Οι άνεργοι για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών ήταν τον Φεβρουάριο στην Ήπειρο
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11.671 άτομα, έναντι 11.493 και οι μη αναζητούντες εργασία άνεργοι 576 άτομα από 527
ένα μήνα πριν.

Τον προηγούμενο μήνα οι άνεργοι για μικρότερο διάστημα των 12 μηνών ήταν 16.098, από
14.881 τον Φεβρουάριο και οι μη αναζητούντες εργασία 3.207 έναντι 3.272 τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ οι επιδοτούμενοι άνεργοι για τον Φεβρουάριο στην
Ήπειρο ήταν συνολικά 5. 368, εκ των οποίων οι 4.138 σε διάφορα επαγγέλματα και οι 1.230
εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο ήταν συνολικά 5.203 οι
επιδοτούμενοι άνεργοι, 4.032 γενικά και 1.171 από τουριστικά επαγγέλματα. Τον
Φεβρουάριο πληρώθηκαν και συνεχίζουν να επιδοτούνται 4.859 άνεργοι και υπάρχουν και
477 νέες αιτήσεις για επιδότηση. Τον Ιανουάριο είχαν πληρωθεί 4.614 και οι νέες αιτήσεις
ήταν 654.

Οι καταγγελίες συμβάσεων ήταν 386 (535 τον Ιανουάριο), οι λήξεις συμβάσεων 622( έναντι
692 τον προηγούμενο μήνα), οι οικειοθελείς αποχωρήσεις 378 (έναντι 480) και οι
αναγγελίες πρόσληψης 1.057 (ήταν 1.021 τον Ιανουάριο).

Από 30-54 ετών η πλειοψηφία

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,71% των εγγεγραμμένων ανέργων,
στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 25,96% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55
ετών αναλογεί το 10,33%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,89% των
εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η
Γυμνασίου) αναλογεί το 35,66%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το
15,33% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,12%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,15% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους
υπηκόους τρίτων χωρών το 6,04% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,81%.
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Περισσότεροι οι επιδοτούμενοι

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 230.560 άτομα και εμφανίζεται
αυξημένος κατά 5.950 άτομα, ποσοστό 2,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα
Ιανουάριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 54,80% είναι κοινοί
επιδοτούμενοι, το 32,90% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το
9,44% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,43% είναι επιδοτούμενοι σε
οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, το 0,34% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,09%
είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Αύξηση προσλήψεων

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 54.775, αυξημένες κατά 2,35% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα (53.515) και αυξημένες κατά 36,28% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2012 (40.194). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις
18.181 (μειωμένες κατά -33,81% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά
-16,54% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις
19.043 (μειωμένες κατά -8,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά
29,69% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 17.832
(μειωμένες κατά -21,52% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 6,45% σε
σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου
χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 37.224, το 51,16% του
οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων
ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -22,93% από τον προηγούμενο
μήνα Ιανουάριο (48.301) και αυξημένο κατά 2,08% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012
(36.467).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής
απασχόλησης κατά -281 θέσεις εργασίας, έναντι -17.507 τον Ιανουάριο και -13.024 τον
Φεβρουάριο του 2012.
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