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Μικρή βελτίωση στην Ήπειρο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Μειωμένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο και
διαμορφωμένη στο 26,1% ήταν ανεργία στην Ήπειρο τον Σεπτέμβριο του 2014 σε 'Ήπειρο
και Δυτική Μακεδονία. Με αυτό το ποσοστό οι δύο Περιφέρειες παίρνουν το «χάλκινο»
μετάλλιο αφού βρίσκονται πίσω απ' αυτές της Μακεδονίας και Θράκης οι οποίες είδαν το
δικό τους ποσοστό να φτάνει το 27,4% και αυτή της Αττικής με 26,5%.

Σε σύγκριση Αύγουστο του 2014 η ανεργία στην περιοχή μας μειώθηκε κατά 0,2% ενώ είναι
χαρακτηριστικό ότι η διακύμανσή της από τις αρχές του έτους δείχνει ένα κλίμα σταθερής
αλλά μικρής μείωσης αφού τον Ιανουάριο το ποσοστό της ανεργίας ήταν στο 27,9%, τον
Φεβρουάριο στο 28,6%, τον Μάρτιο στο 28,6%, τον Απρίλιο στο 28,1%, τον Μάιο στο
27,5%, τον Ιούνιο 27,2%, το Ιούλιο 26,5% και τον Αύγουστο 26,3%.

Σε επίπεδο χώρας το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο του 2014
ανήλθε σε 25,7%
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έναντι 28,0% τον Σεπτέμβριο του 2013 και 26,0% τον Αύγουστο του 2014. Το σύνολο

των απασχολουμένων κατά το Σεπτέμβριο του 2014 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.589.280

άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.241.114 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός

πληθυσμός ανήλθε σε 3.293.357 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Σεπτέμβριο

των ετών 2009 έως και 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.247 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του

2013 (αύξηση 2,3%) και αυξήθηκαν κατά 55.085 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του

2014 (αύξηση 1,6%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.115 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013

(μείωση 9,0%) και μειώθηκαν κατά 940 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014

(μείωση 0,1%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν
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εργασία, μειώθηκαν κατά 6.501 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013 (μείωση

0,2%) και μειώθηκαν κατά 58.519 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014 (μείωση

1,7%).

Η εικόνα του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ήπειρο τον Οκτώβριο
έφτασε τους 29.693 και είναι αυξημένος κατά 590 θέσεις από τον Σεπτέμβριο του ίδιου
έτους όταν ήταν 29.103.

Απ' αυτούς 15.167είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών ενώ οι 14,526
θεωρούνται «νέοι». Από τους 29,693 ανέργους μόλις οι 2.825 δεν αναζητούν εργασία, οι
11.753 είναι άνδρες και οι 17.940 γυναίκες.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας
(αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο σε όλη τη χώρα ανήλθε σε 847.843 άτομα.
Από αυτά 453.044 (ποσοστό 53,43%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 394.799 (ποσοστό 46,57%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 333.657 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,35%)
και οι 514.186 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,65%).

Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε
11.523 άτομα (ποσοστό 1,36%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.969 άτομα
(ποσοστό 9,55%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 123.015 άτομα (ποσοστό
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14,51%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 343.250 άτομα (ποσοστό 40,49%),
στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 182.067 άτομα (ποσοστό 21,47%), στην
ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 99.286 άτομα (ποσοστό 11,71%) και στην ηλικιακή
ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.733 άτομα (ποσοστό 0,91%)
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