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Στο 26,3% όπως και τον Ιανουάριο

Αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2105 σε Ήπειρο και
Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα η ανεργία στις δύο περιφέρειες βρίσκεται σταθερά πάνω από τον μέσο
όρο της χώρας στο 26,3%, επίδοση που φέρνει Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία πίσω μόνο
από αυτές της Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (26,9%) και μαζί με αυτή της Αττικής.

Σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι πάντως η ανεργία στην περιοχή μας έχει μειωθεί κατά 2,2
ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο χώρας στο 25,4% υποχώρησε η ανεργία το Φεβρουάριο σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα Τετάρτη στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
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Ειδικότερα, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2015 ανήλθε σε
25,4% έναντι 27,2% τον Φεβρουάριο του 2014 και 25,6% τον Ιανουάριο του 2015.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Φεβρουάριο του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε
3.549.166 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.205.857 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός
πληθυσμός ανήλθε σε 3.347.358 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Φεβρουάριο των
ετών 2010 έως και 2015.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 55.454 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2014
(αύξηση 1,6%) και κατά 7.662 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 (αύξηση 0,2%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 97.512 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2014 (μείωση
7,5%) και κατά 15.097 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 (μείωση 1,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
μειώθηκαν κατά 10.156 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2014 (μείωση 0,3%) και
αυξήθηκαν κατά 3.797 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 (αύξηση 0,1%).

Η ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 ετών ανήλθε στο 50,1%, στην ηλικιακή ομάδα 25-34
στο 31,3%, στην ομάδα 35-44% στο 22,2% και στην ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών στο 21,3%.
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