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Όγδοη Περιφέρεια σε όλη την Ε.Ε. σύμφωνα με την Eurostat

Θλιβερές πρωτιές στην ανεργία κατέγραψαν το 2012 οι ελληνικές περιφέρειες στην ΕΕ,
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat για την ανεργία στις
περιφέρειες της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι η πέμπτη περιφέρεια
της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (29,9%) και η πρώτη στην ΕΕ στην ανεργία των
νέων (15 έως 24 ετών), με ποσοστό 72,5%. Μέσα στις δέκα ευρωπαϊκές περιφέρειες με την
υψηλότερη ανεργία στους νέους κατατάσσονται η Πελοπόννησος (61,4%), η Ήπειρος
(60,5%), η Κεντρική Μακεδονία (60,4%) και η Στερεά Ελλάδα (59,1%).

Επιπλέον, μέσα στις δέκα ευρωπαϊκές περιφέρειες με την υψηλότερη ανεργία στους
άνδρες κατατάσσονται η Δυτική Μακεδονία (25,1%) και η Αττική (24%).

Όσον αφορά την ανεργία των γυναικών στα δέκα υψηλότερα ποσοστά της ΕΕ,
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κατατάσσονται η Δυτική Μακεδονία (36,8%), η Στερεά Ελλάδα (36,3%) και η Θεσσαλία
(30,5%).

Σε ό,τι αφορά τη μακροχρόνια ανεργία, στα δέκα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ
καταγράφονται η Πελοπόννησος (68,6%) και το Βόρειο Αιγαίο (67,3%).

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2012 κατέγραψαν η Δυτική
Μακεδονία (29,9%), η Στερεά Ελλάδα (27,8%), η Κεντρική Μακεδονία (26%), η Δυτική
Ελλάδα (25,5%), η Αττική (25,3% από 17,6% το 2011) η Ήπειρος (22,9%), η Θεσσαλία
(22,6%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (22,5%), η Κρήτη (21,7%) και το Βόρειο Αιγαίο
(21,2%). Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο (15,1%) και στην
Πελοπόννησο (19,9%).

Στην ΕΕ, η ανεργία το 2012 κυμάνθηκε από 2,5% στις περιφέρειες της Αυστρίας
Σάλσμπουργκ και Τιρόλο έως 38,5% στην Θέουτα της Ισπανίας. Μετά το Σάλσμπουργκ και
το Τιρόλο, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ καταγράφηκαν στις γερμανικές
περιφέρειες Τουμπίνγκεν, Ομπερμπάγερν και Τρίερ (2,7%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ καταγράφουν οι ισπανικές περιφέρειες. Πρώτες
έρχονται η Θέουτα (38,5%), η Ανδαλουσία (34,6%), η Εξτρεμαδούρα (33%) και τα Κανάρια
Νησιά (33%) και ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία (29,9%), οι ισπανικές περιφέρειες Μελίλα
(28,6%), η Καστίγια Λα Μάντσα (28,5%), η Μουρθία (27,9%) και η Στερεά Ελλάδα (27,8%).

Στους νέους, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στη Δυτική
Μακεδονία (72,5%), στη Θέουτα της Ισπανίας (70,6%), στα Κανάρια Νησιά (62,6%), στην
Ανδαλουσία (62,3%), στην Εξτρεμαδούρα (61,6%), στην Πελοπόννησο (61,4%), στην
ισπανική περιφέρεια Μελίλα (60,9%), στην Ήπειρο (60,5%), στη Κεντρική Μακεδονία
(60,4%) και στη Στερεά Ελλάδα (59,1%).

2/2

