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Στο 26,6%, όσο περίπου ήταν και τον Ιούλιο

Πολύ κοντά στο ποσοστό του Ιουλίου κινήθηκε η ανεργία στην Ήπειρο και τον Αύγουστο του
2014. Έτσι από 26,7% έπεσε κατά 0,1% και διαμορφώθηκε στις 26,6%. Τα ποσοστά αυτά
είναι αισθητά μειωμένα κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τους ίδιους
μήνες του 2013 όταν και είχε φτάσει το 29,9%.

Το 26,6% του Αυγούστου είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα πίσω από
το 27% της την Μακεδονίας – Θράκης που είναι το υψηλότερο που καταγράφεται στη χώρα
και το 26,9% της Αττικής που είναι το δεύτερο.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 201ε η ανεργία στην περιοχή μας μειώθηκε κατά 2,9%
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η διακύμανσή της από τις αρχές του έτους δείχνει μια μικρή
αλλά σταθερή πτωτική τάση αφού τον Ιανουάριο το ποσοστό της ανεργίας ήταν στο 28,0%,
τον Φεβρουάριο στο 28,7%, τον Μάρτιο στο 28,4%, τον Απρίλιο στο 28,3%, τον Μάιο στο
27,6%, τον Ιούνιο στο 27,4 και τον Ιούλιο 26,7%. Φυσικά και σε ότι έχει να κάνει με τους
καλοκαιρινούς μήνες, μεγάλο ρόλο στη μείωση της ανεργίας παίζει και η εποχική
απασχόληση στα παράλια, όποτε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε με το τέλος της
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χρόνιας.

Σε επίπεδο χώρας το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Αύγουστο του 2014 ανήλθε
σε 25,9% έναντι 27,8% τον Αύγουστο του 2013 και 26,1% τον Ιούλιο του 2014. Το εποχικά

διορθωμένο πλήθος των απασχολουμένων κατά το Αύγουστο του 2014 εκτιμάται σε
3.551.148 άτομα και των ανέργων σε 1.242.219 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός

πληθυσμός ανήλθε σε 3.334.759 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 32.636 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013
(αύξηση 0,9%) και μειώθηκαν κατά 15.698 άτομα σε σχέση με το Ιούλιο του 2014 (μείωση
0,4%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 112.186 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (μείωση
8,3%) και μειώθηκαν κατά 20.398 άτομα σε σχέση με το Ιούλιο του 2014 (μείωση 1,6%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
αυξήθηκαν κατά 29.196 άτομα σε σχέση με το Αύγουστο του 2013 (αύξηση 0,9%) και
αυξήθηκαν κατά 31.709 άτομα σε σχέση με το Ιούλιο του 2014 (αύξηση 1,0%).

Η εικόνα του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ήπειρο τον
Σεπτέμβριο έφτασε τους 29.103 και είναι αυξημένος κατά 375 θέσεις από τον Αύγουστου
του ίδιου έτους όταν ήταν 28.728 αλλά μειωμένος κατά 51 θέσεις από τον ίδιο μήνα του
2013 όταν έφταναν τους 29.154.
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Από την αρχή του έτους πάντως οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ έχουν
αυξηθεί καθώς από τους 27.673 τον Ιανουάριο του 2014 φτάσαμε στους 29.103 τον
Σεπτέμβριο (αύξηση κατά 1.430 θέσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την Σεπτέμβριο από το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων της Ηπείρου, 15.055 είναι χωρίς δουλειά για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών
ενώ οι 14.048 θεωρούνται «νέοι». Από τους 29.154 ανέργους μόλις οι 2.233 δεν αναζητούν
εργασία, οι 11.356 είναι άνδρες και οι 17.747 γυναίκες ενώ 9.130 είναι κάτω των 30 ετών
και 3.047 άνω των 55.

Σε ότι αφορά το σύνολο της χώρας το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την
αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 832.618 άτομα. Από αυτά
448.941 (ποσοστό 53,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.677 (ποσοστό 46,08%) είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Τέλειωσε το καλοκαίρι αυξήθηκαν οι απολύσεις στην Ήπειρο

Αρνητικό είναι το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων στην Ήπειρο κατά τον περασμένο
μήνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας,
κάτι που ισχύει και για το σύνολο της χώρας όπου χάθηκαν 66.636 θέσεις μισθωτής
εργασίας περισσότερες απ' αυτές που δημιουργήθηκαν.

Σε ότι αφορά την Ήπειρο τον Οκτώβριο του 2014 υπήρξαν 3.255 αναγγελίες προσλήψεις,
1.263 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 1.014 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου και 1.414
λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Κάτι που σημαίνει ότι έναντι των 3.255 προσλήψεων
υπήρξαν 3.691 απώλειες εργασίας που δημιούργησαν ένα θετικό πρόσημο κατά 436 θέσεις.

Πιο αναλυτικά και ανά νομό η κατάσταση διαμορφώθηκε ως εξής:

Ιωάννινα: 2.043 προσλήψεις, 672 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 229 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου και 444 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ισοζύγιο +698).
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Άρτα: 500 προσλήψεις, 134 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 59 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου και 104 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ισοζύγιο +203).

Πρέβεζα: 321 προσλήψεις, 176 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 451 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου και 629 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ισοζύγιο -935).

Θεσπρωτία: 391 προσλήψεις, 281 οικειοθελείς αποχωρήσεις, 275 καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου και 237 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ισοζύγιο -402).

Σε ότι αφορά το διάστημα Ιανουάριος 2014- Οκτώβριος 2014 στο νομό Ιωαννίνων οι
προσλήψεις έναντι των απολύσεων ήταν 235 περισσότερες. Στην Άρτα 205 λιγότερες, στη
Θεσπρωτία 162 περισσότερες και στην Πρέβεζα 107 λιγότερες.

Από τα στοιχεία αυτά είναι εμφανές ότι η λήξη της θερινής περιόδου έφερε ένα κύμα
απολύσεων σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία οι οποίες καταγράφουν μια μεγάλη διαφορά στις
αναγγελίες πρόσληψης και σε αυτές της απολύσης.
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