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ΣΤΟ 27,1% ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015

Μικρή πτώση παρουσίασαν τα ποσοστά της ανεργίας σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία τον
Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, χωρίς αυτή βέβαια να
επηρεάσει τη θέση των δύο Περιφερειών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες καθώς παραμένουν
στη δεύτερη της σχετικής λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά.

Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία στις δύο περιφέρειες βρίσκεται σταθερά πάνω από τον μέσο
όρο της χώρας στο 27,1% από 27,% τον Οκτώβριο, επίδοση που φέρνει Ήπειρο και Δυτική
Μακεδονία στην δεύτερη θέση πίσω με αυτές της Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας οι οποίες
καταγράφουν ποσοστό ανεργίας 28,4%.

Σε σύγκριση με την αρχή του έτους η ανεργία στις δύο περιοχές παρουσιάζει μια
σταθερότητα καθώς τον Ιανουάριο του 2015 το ποσοστό της έφτανε στο 26,7%.

Σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι πάντως η ανεργία στην περιοχή μας έχει μειωθεί κατά 0,5
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ποσοστιαίες μονάδες.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2015 ανήλθε σε 24,6% έναντι
25,9% τον Νοέμβριο του 2014 και έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 24,7% τον
Οκτώβριο του 2015. Το σύνολο των

απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2015, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.620.750 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν

σε 1.180.516 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.269.077 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 81.751 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014
(αύξηση 2,3%) και κατά 1.003 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 (αμελητέα
μεταβολή).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 55.857 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014 (μείωση 4,5%)
και κατά 3.718 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 (μείωση 0,3%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
μειώθηκαν κατά 70.780 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2014 (μείωση 2,1%) και κατά
781 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015 (αμελητέα μεταβολή).
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