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Αυξήθηκαν οι Ηπειρώτες άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Με το... αριστερό μπήκε το 2015 στην Ήπειρο

σε ότι έχει να κάνει με τις ροές της απασχόλησης καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Οργανισμό αυξήθηκαν έστω και οριακά από αυτούς
που ήταν στα μητρώα του τον Δεκέμβριο του 2014. Ωστόσο το πιο ανησυχητικό είναι η
αύξηση που καταγράφεται στους ανέργους αν συγκρίνει κανείς τον Ιανουάριο του 2014 με
τον φετινό.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο του 2015 στην Ήπειρο υπάρχουν
29.538 άνεργοι, 261 περισσότεροι δηλαδή από τους 29.277 που ήταν εγγεγραμμένοι τον
τελευταίο μήνα του 2014. Ποσοστιαία η αύξηση αυτή μπορεί να είναι μικρή, μόλις 0,89%,
ωστόσο είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της χώρας που είναι 0,73%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2014 η αύξηση των ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ είναι
αρκετά μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα ενώ πριν από περίπου ένα χρόνο ο αριθμός των ανέργων
ήταν 27.673 δύο μήνες έφτασε τους 29.538. Σε απόλυτους αριθμούς δηλαδή μιλάμε για μια
αύξηση κατά 1.865 και ποσοστιαία κατά 6,74% την ώρα που ο μέσος όρος σε όλη την
επικράτεια ήταν 1,14%.
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Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον φετινό Ιανουάριο προκύπτει επίσης το συμπέρασμα ότι
15.428 από τους εγγεγραμμένους ανέργους στον Οργανισμό βρίσκονται στα μητρώα του για
διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνώ, ενώ 14.110 είναι «νέοι» άνεργοι έχοντας χάσει τη
δουλειά τους μέσα στο 2014.

Αρνητικά κινήθηκε το ποσοστό της ανεργίας και με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον
Δεκέμβριο του 2014. Η Ήπειρος μαζί με τη Δυτική Μακεδονία με 26,8% καταλαμβάνουν την
τρίτη θέση ανάμεσα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας μένοντας πίσω μόνο από
τις Αττική και Μακεδονία-Θράκη οι οποίες είδαν τα δικά τους ποσοστά να αγγίζουν το
27,3%.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο η ανεργία σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία αυξήθηκε κατά 0,4%
ενώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013 καταγράφεται μια μείωση 3%.

Η εικόνα στη χώρα

Αναφορικά τώρα με τη συνολική εικόνα σε επίπεδο χώρας, σε 1.065.758 άτομα ανήλθαν τον
Ιανουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ενώ ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 167.537 άτομα.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον
Ιανουάριο του 2015 ανήλθε σε 864.377 άτομα. Από αυτούς 459.232 ή ποσοστό 53,13% είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών, και 405.145 ή ποσοστό 46,87% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι
346.147 είναι άνδρες (ποσοστό 40,05%) και οι 518.230 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,95%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε
201.381 άτομα. Εξ αυτών 70.164 άτομα ή ποσοστό 34,84% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 131.217 ή
ποσοστό 65,16% εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι
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79.590 είναι άνδρες (ποσοστό 39,52%) και οι 121.791 είναι γυναίκες (ποσοστό 60,48%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Ιανουάριο ανήλθε σε 167.537 άτομα εκ των
οποίων οι 94.999 ή ποσοστό 56,70% είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και
οι 72.538 ή ποσοστό 43,30% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Ο αριθμός των
επιδοτούμενων ανέργων σε ετήσια βάση κατέγραψε τον Ιανουάριο μείωση 3,45%.
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