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Με 28,7% τον Φεβρουάριο

Στο 27% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η
Ελληνική Στατιστική Αρχή με την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία να διατηρούν, ως
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα... πρωτεία, αλλά μαζί με την Αττική και την Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα, με 28,7%.

Η Ήπειρος με τη Δυτική Μακεδονία κατείχαν την πρώτη θέση με 29% και τον Ιανουάριο του
2013, όπως και τους περισσότερους μήνες του 2012. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012
η ανεργία αυξήθηκε κατά 5 μονάδες. Ειδικότερα η πορεία της ανεργίας το 2012 ήταν
ανοδική από μήνα σε μήνα, τον Φεβρουάριο με 23,7%, τον Μάρτιο 24,3%, τον Απρίλιο
24,9%, τον Μάιο 25,1%, τον Ιούνιο 26,4%, τον Ιούλιο 26,5%, τον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο 27,4%, τον Οκτώβριο 27,5%, το Νοέμβριο 28% και τον Δεκέμβριο επίσης 28%.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο το ποσοστό
διαμορφώθηκε στο 26,7% και όχι στο 27,2% που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Το Φεβρουάριο
του 2012 ήταν 21,9%.
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Συγκεκριμένα, το σύνολο των απασχολουµένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.568.186 άτοµα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.320.189 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε
3.358.649 άτοµα.

Οι απασχολούμενοι µειώθηκαν κατά 270.766 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012
(-7,1%) και κατά 28.650 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (-0,8%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 245.021 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (+22,8%)
και κατά 11.663 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (+0,9%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
µειώθηκαν κατά 2.287 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2012 (+0,1%) και κατά 5.300
άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2013 (+0,2%).

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
εργασία) ανήλθε σε 3.358.649 άτομα.

Ειδικά στους νέους σε ηλικία (15- 24 ετών), η ανεργία καταρρίπτει συνεχώς κάθε αρνητικό
ρεκόρ, καθώς «εκτινάχθηκε» στο 64,2% ή κατά 10,1 μονάδες υψηλότερα από τον
Φεβρουάριο πέρυσι και κατά 33,5 μονάδες υψηλότερα από το 2010 και το πρώτο έτος
εφαρμογής του Μνημονίου.
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