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Νέο ρεκόρ τον περασμένο Οκτώβριο

Σταθερά ανοδική πορεία εξακολουθεί να καταγράφει η ανεργία στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τον Οκτώβριο του 2012 η ανεργία στη χώρα έφτασε στο 26,8%,
από 19,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2011, αλλά η Ήπειρος με τη Δυτική Μακεδονία
βρέθηκαν πιο ψηλά, στη δεύτερη θέση με 28,2%, που αποτελεί ποσοστό ρεκόρ. Πρώτη με...
βραχεία κεφαλή, είναι η Αττική με 28,3% η οποία πήρε τα ... πρωτεία τους τελευταίους δυο
μήνες. Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην περιοχή του Αιγαίου με
16,9%.

Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία μέσα σε ένα χρόνο ανέβασαν κατά 7,3% το ποσοστό
ανεργίας, αφού τον Οκτώβριο του 2011 είχαν 20,9% και τον περασμένο «σκαρφάλωσαν»
στο 28,2%.

Η εξέλιξη της ανεργίας το δωδεκάμηνο Οκτώβριος 2011-Οκτώβριος 2012 έχει ως εξής:
Οκτώβριος 2011, 20,9%, Νοέμβριος 22,1%, Δεκέμβριος 22,9%. Το 2012, Ιανουάριος, μπήκε
με 23,2%, Φεβρουάριος 23,6%, Μάρτιος 24,3%, Απρίλιος 24,9%, Μαϊος 25,2%, Ιούνιος
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26,5%, Ιούλιος 26,6%, Αύγουστος 27,5%, Σεπτέμβριος 27,5% και Οκτώβριος 28,2%.

Οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, τα πολλά «λουκέτα» σε επιχειρήσεις, τα «παγωμένα»
μεγάλα δημόσια έργα και η κατακόρυφη πτώση της οικοδομής, δεν επιτρέπουν να μπει...
φρένο και η οικονομική κρίση πλήττει ιδιαίτερα την περιοχή μας. Φυσικά, στην πρώτη
Αττική, ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, αλλά το ποσοστό είναι τεράστιο και για την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Προστέθηκαν σε ένα χρόνο 368.000 άνεργοι

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΣΛΤΑΤ, τον περασμένο Οκτώβριο ο αριθμός των
ανέργων στη χώρα αυξήθηκε στα 1.345.715 άτομα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
ανήλθε σε 3.344.478 άτομα, ενώ το σύνολο των απασχολούμενων κατά τον Οκτώβριο του
2012 εκτιμάται ότι υποχώρησε σε 3.680.894 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 309.335 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011
(-7,8%) και κατά 16.015 άτομα σε σχέση µε το Σεπτέμβριο του 2012 (-0,4%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 368.102 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (+37,7%) και
κατά 36.219 άτομα σε σχέση µε το Σεπτέμβριο του 2012 (+2,8%).

Οι οικονομικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
μειώθηκαν κατά 23.828 άτομα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2011 (-0,7%) και κατά 7.478
άτομα σε σχέση µε το Σεπτέμβριο του 2012 (-0,2%).

Σε ότι αφορά την ανεργία ανά ηλικιακή ομάδα, η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών
ανήλθε τον Οκτώβριο στο 56,6% και στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών διαμορφώθηκε
στο 34,1%.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ανεργία τον
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Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 26,2% από 26% που είχε ανακοινωθεί αρχικά.
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