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ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ:  Δείκτες υποαπασχόλησης και εν δυνάμει 
πρόσθετου εργατικού δυναμικού 
   

 

Η κλασσική περιγραφή της κατάστασης απασχόλησης γίνεται με την κατάταξη του 
πληθυσμού σε 3 διακριτές κατηγορίες : τους απασχολούμενους, τους ανέργους και 
τους μη ενεργούς.  

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης της αγοράς εργασίας 
και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων 
(υποαπασχόλησης,  κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.)  

Εντούτοις, γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο να περιγραφεί η αυξανόμενη 
κατάτμηση και διαφοροποίηση της αγοράς εργασίας και οι εξαιρετικά διαφορετικοί 
βαθμοί σύνδεσης με αυτήν μόνο με τον δείκτη ανεργίας.   

Για αυτό το λόγο, η Eurostat αποφάσισε να παράγει 3 νέους δείκτες, 
συμπληρωματικούς του δείκτη ανεργίας, οι οποίοι καλύπτουν άτομα που αφενός έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά με όσους χαρακτηρίζονται άνεργοι σύμφωνα με τον καθιερωμένο 
ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, αφετέρου όμως δεν ικανοποιούν όλα τα 
κριτήρια για να χαρακτηριστούν άνεργοι. 

Οι τρεις αυτοί δείκτες αναφέρονται στους υποαπασχολούμενους μερικής 
απασχόλησης,  στα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμα προς εργασία και στα άτομα που είναι διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν 
αναζητούν. Κάθε δείκτης ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων της αντίστοιχης 
κατηγορίας ως προς το σύνολο του εργατικού δυναμικού1.  

Ο πρώτος δείκτης (υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης) καλύπτει άτομα που 
αν και είναι απασχολούμενοι δεν εργάζονται ικανό αριθμό ωρών και από αυτή την 
άποψη ομοιάζουν με τους ανέργους. Οι δύο επόμενοι, οι οποίοι ονομάζονται από 
κοινού εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, καλύπτουν άτομα που δεν 
αποτελούν τμήμα του συνήθους εργατικού δυναμικού αλλά έχουν ισχυρότερη σύνδεση 
με την αγορά εργασία από ότι τα άλλα μη ενεργά άτομα. 
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Δείκτης υποαπασχόλησης: Υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης

Οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης αποτελούν υποσύνολο των ατόμων που θεωρούνται 
απασχολούμενοι σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και περιλαμβάνουν τα 
άτομα που εργάζονται σε μερική απασχόληση, επιθυμούν να εργάζονται περισσότερες ώρες, και είναι άμεσα 
διαθέσιμοι να εργαστούν περισσότερο. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την εξέλιξη του πλήθους των 
υποαπασχολούμενων μερικής απασχόλησης τη περίοδο 2010 – 2013 2Ο τρίμηνο και του ποσοστού τους επί 
του εργατικού δυναμικού. 

Πίνακας 1. Υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης 
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Υποαπασχολούμενοι 
μερικής απασχόλησης 

(χιλιάδες) 
130,0 132,6 135,1 142,7 153,0 152,8 159,9 169,9 171,7 177,8 194,9 216,7 222,2 213,9

Ποσοστό επί του 
εργατικού δυναμικού 

2,6 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,9 4,4 4,5 4,3 

 

Δείκτες εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού: Άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι 
διαθέσιμα και άτομα που είναι διαθέσιμα αλλά δεν αναζητούν εργασία 

Το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό αποτελείται από δύο ομάδες ατόμων: Η πρώτη περιλαμβάνει τα 
άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να την αναλάβουν (σε περίπτωση που βρουν) και 
η δεύτερη  τα άτομα που δεν αναζητούν εργασία αλλά επιθυμούν να εργαστούν και θα ήταν άμεσα διαθέσιμα να 
εργαστούν αν τους δινόταν η ευκαιρία. 

Τα άτομα αυτά κατατάσσονται ως μη ενεργοί σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό της ανεργίας και παρότι έχουν 
μικρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας από τους ανέργους έχουν μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους μη 
ενεργούς. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη του πλήθους του εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού την 
περίοδο 2010 – 2013 2Ο τρίμηνο και του ποσοστού του επί του εργατικού δυναμικού. 

Πίνακας 2. Εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό 
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Αναζητούν εργασία 
αλλά δεν είναι 

διαθέσιμοι άμεσα να 
εργαστούν (χιλιάδες) 

19,4 15,0 14,8 19,3 19,7 14,7 19,1 34,3 36,6 29,5 32,6 44,6 48,7 38,3 

Ποσοστό επί του 
εργατικού δυναμικού 

0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8 

Άμεσα διαθέσιμοι για 
εργασία αλλά δεν 

αναζητούν (χιλιάδες) 
55,2 54,9 54,1 57,7 60,7 65,9 61,0 68,9 84,7 85,7 98,9 95,7 106,2 96,7 

Ποσοστό επί του 
εργατικού δυναμικού 

1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,7 1,7 2,0 1,9 2,1 1,9 

 



Και οι τρεις δείκτες -δηλαδή οι  υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, τα άτομα που αναζητούν 
εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα προς εργασία, και τα άτομα που διαθέσιμα για εργασία αλλά 
δεν αναζητούν, ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού- εμφανίζουν κατά τη περίοδο 2010 – 2013 2ο 
τρίμηνο, αύξηση συγκρίσιμη με το ποσοστό αύξησης του δείκτη ανεργίας, και κυμαίνεται από 64,5% έως 
96,4% (Σχήμα 1). 
 
 
Σχήμα 1. Ποσοστό αύξησης των δεικτών υποαπασχόλησης, εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού 
δυναμικού και ανεργίας: 2010, 1ο τρίμηνο  – 2013, 2ο τρίμηνο. 
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Η σχέση των νέων δεικτών με τις κλασικές καταστάσεις απασχόλησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 
Οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης αποτελούν υποσύνολο  των απασχολούμενων, ενώ 
το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό είναι υποσύνολο των μη ενεργών. 
 
Πίνακας 3.  Νέοι δείκτες και κατάσταση απασχόλησης σύμφωνα με τον ορισμό του ILO (2ο 
τρίμηνο 2013). 
 
 

Εργαζόμενοι, όχι υποαπασχολούμενοι 
3.418,3 

Υποαπασχολούμενοι μερικής 
απασχόλησης 

213,9 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
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1.350,4  ΑΝΕΡΓΟΙ 
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διαθέσιμοι άμεσα να εργαστούν 

38,3 

Άμεσα διαθέσιμοι για εργασία αλλά δεν 
αναζητούν 

96,7 

Άλλοι μη ενεργοί 
4.280,2 

ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 

 
 
Οι δείκτες υποαπασχόλησης και του εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού εμφανίζουν υψηλή 
συσχέτιση με το φύλο, καθώς και οι τρεις δείκτες είναι συστηματικά υψηλότεροι για τις γυναίκες. Οι 
δείκτες των υποαπασχολούμενων μερικής απασχόλησης και των ατόμων που αναζητούν εργασία 
αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν μειώνονται συστηματικά όσο αυξάνει η ηλικία, ενώ ο 
δείκτης των ατόμων που δεν αναζητούν αλλά θα ήταν διαθέσιμα να εργαστούν, λαμβάνει υψηλές 



τιμές στις νεότερες ηλικίες, μειώνεται μετά τα 25 έτη, και αυξάνεται ξανά μετά την ηλικία των 45. 
(Πίνακας 4). 
Πίνακας 4.  Ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού των υποαπασχολούμενων και του εν δυνάμει 
πρόσθετου εργατικού δυναμικού,  κατά φύλο και ομάδες ηλικιών.  Στοιχεία 2012, μέσες ετήσιες 
εκτιμήσεις 
 
 

  

Υποπασχολούμενοι μερικής 
απασχόλησης (% επί του εργατικού 

δυναμικού) 

Άτομα που αναζητούν εργασία 
αλλά δεν είναι διαθέσιμα άμεσα να 
εργαστούν (% επί του εργατικού 

δυναμικού) 

Άτομα διαθέσιμα για εργασία αλλά 
δεν αναζητούν (% επί του εργατικού 

δυναμικού) 

Ηλικία Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

15-19  4,4 5,3 4,8 3,6 3,2 3,4 12,6 12,2 12,4 

20-24 5,4 6,9 6,1 2,0 1,8 1,9 3,3 4,6 3,9 

25-29 4,1 8,0 5,8 0,6 0,9 0,7 0,8 1,9 1,3 

30-44 2,7 4,9 3,6 0,3 1,1 0,6 0,5 2,5 1,4 

45-64 2,2 4,5 3,1 0,4 0,8 0,6 1,0 3,2 1,9 

65+ 1,3 0,9 1,3 0,1 1,3 0,4 5,5 9,2 6,6 

Σύνολο 2,8 5,3 3,8 0,5 1,0 0,7 1,0 2,9 1,8 

 

Οι βαθμοί σύνδεσης με την αγορά εργασίας, συσχετίζονται άμεσα με την εργασιακή εμπειρία. Οι 
υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής εργασίας είναι περισσότερο πιθανό να εργάζονται το πολύ μέχρι 12 
μήνες στην εργασία τους συγκριτικά με τους μη υποαπασχολούμενους εργαζόμενους. Αντίστοιχα, οι άνεργοι και 
όσοι αναζητούν εργασία (χωρίς να είναι διαθέσιμοι να την αναλάβουν άμεσα)  είναι πολύ πιθανότερο να έχουν 
εργαστεί στο παρελθόν σε σύγκριση με αυτούς που δεν αναζητούν εργασία και τους υπόλοιπους μη ενεργούς. 

 
Πίνακας 5.  Βαθμός σύνδεσης με την αγορά εργασίας και εργασιακή εμπειρία. Στοιχεία 2012, 
μέσες ετήσιες εκτιμήσεις 
 

 

Εργάζονται για 
περισσότερο από 12 
μήνες (χιλιάδες) 

% Εργάζονται μέχρι και 12 
μήνες (χιλιάδες) % 

Εργαζόμενοι, όχι υποαπασχολούμενοι 3.345,0 93,6 266, 9 6,4 

Εργαζόμενοι, υποαπασχολούμενοι μερικής 
απασχόλησης 118,4 80,3  40, 5 19,7 

  
Έχουν εργαστεί στο 
παρελθόν (χιλιάδες) % Δεν έχουν εργαστεί στο 

παρελθόν (χιλιάδες) % 

Άνεργοι 915,4   76,0 288,4   24,0 

Αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμοι 
άμεσα να εργαστούν 27,6   76,9 8,3   23,1 

Άμεσα διαθέσιμοι για εργασία αλλά δεν 
αναζητούν 50,9   55,8 40,4   44,2 

Άλλοι μη ενεργοί 2.424,9   56,7 1.854,6   43,3 



Πίνακας 6.  Υποαπασχολούμενοι και εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό.  Στοιχεία 2012, 
μέσες ετήσιες εκτιμήσεις για όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες ΕΖΕΣ και 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Στοιχεία Eurostat)2

 

 
Εργαζόμενοι, 

υποαπασχολούμενοι 
μερικής απασχόλησης

Αναζητούν εργασία αλλά 
δεν είναι διαθέσιμοι 
άμεσα να εργαστούν 

Άμεσα διαθέσιμοι για 
εργασία αλλά δεν 

αναζητούν 

 

Αριθμός 
ατόμων 

(χιλιάδες) 

% επί του 
εργατικού 
δυναμικού

Αριθμός 
ατόμων 

(χιλιάδες) 

% επί του 
εργατικού 
δυναμικού

Αριθμός 
ατόμων 

(χιλιάδες) 

% επί του 
εργατικού 
δυναμικού 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 9.185,2 3,8 2.279,1 0,9 8.752,0 3,6 

ΑΥΣΤΡΙΑ 145,6 3,3 38,5 0,9 144,4 3,3 

ΒΕΛΓΙΟ 158,3 3,2 59,6 1,2 99,6 2,0 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 27,5 0,8 26,0 0,8 270,2 8,1 

ΓΑΛΛΙΑ 1.143,6 4,0 444,0 1,6 285,4 1,0 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.809,6 4,3 507,9 1,2 561,7 1,3 

ΔΑΝΙΑ 87,8 3,0 24,1 0,8 68,7 2,4 

ΕΛΛΑΣ 190,3 3,8 35,8 0,7 91,3 1,8 

ΕΣΘΟΝΙΑ 10,4 1,5 2,6 0,4 40,5 5,8 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.906,3 6,0 333,2 1,0 773,6 2,4 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 147,2 6,9 12,5 0,6 43,7 2,0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1.384,7 6,0 234,6 1,0 1.071,4 4,7 

ΙΤΑΛΙΑ 604,9 2,4 111,1 0,4 2.975,2 11,6 

ΚΥΠΡΟΣ 20,4 4,7 3,4 0,8 15,3 3,5 

ΛΕΤΟΝΙΑ 44,2 4,2 6,2 0,6 67,0 6,4 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 36,6 2,5 7,6 0,5 16,3 1,1 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5,2 2,1 1,5 0,6 12,8 5,1 

ΜΑΛΤΑ 5,1 2,8 0,5 0,3 4,7 2,6 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 138,0 1,6 84,8 1,0 307,7 3,5 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 86,1 2,0 11,0 0,3 214,6 4,9 

ΠΟΛΩΝΙΑ 344,3 2,0 102,1 0,6 632,4 3,7 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 256,2 4,7 29,4 0,5 232,1 4,3 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 239,1 2,4 : : 457,8 4,6 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 36,7 1,4 13,1 0,5 41,4 1,5 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 18,1 1,8 3,6 0,4 17,9 1,8 

ΣΟΥΗΔΙΑ 237,1 4,7 100,7 2,0 133,8 2,6 

ΤΣΕΧΙΑ 26,6 0,5 17,4 0,3 61,6 1,2 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 75,3 2,8 62,9 2,3 110,9 4,1 

Άλλες χώρες 

ΕΛΒΕΤΙΑ 264,2 5,8 52,3 1,1 160,2 3,5 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ : : 2,0 1,1 6,8 3,8 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 80,6 3,0 22,4 0,8 67,2 2,5 

ΤΟΥΡΚΙΑ 340,2 1,3 91,6 0,3 1.636,1 6,1 

 

                                                            

2 Τα κελιά με το σύμβολο (:) αντιστοιχούν σε μη αξιόπιστες εκτιμήσεις 



 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Έρευνα 
Εργατικού 
Δυναμικού 

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα αποτελέσματα εξάγονταν σε 
ετήσια βάση, με περίοδο αναφοράς το 2Ο τρίμηνο του έτους, ενώ από το 1998 και εξής η έρευνα είναι συνεχής 
και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 
(15 ετών και άνω) σε τρεις πλήρως διακριτές ομάδες : απασχολούμενοι, άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί. 
Επιπλέον, συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά της κύριας εργασίας, 
ύπαρξη και χαρακτηριστικά δεύτερης εργασίας, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό επίπεδο, συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και αναζήτηση εργασίας. 

Περίοδος 
Αναφοράς 

Το δείγμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού ισοκατανέμεται μέσα στις 4 (ή 5) εβδομάδες του μήνα. Κάθε 
επιλεγμένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα, την εβδομάδα αναφοράς (από Δευτέρα ως 
Κυριακή). 
• Για την απασχόληση περίοδος αναφοράς είναι η εβδομάδα αναφοράς. 
• Για την αναζήτηση εργασίας περίοδος αναφοράς είναι η εβδομάδα αναφοράς και οι τρεις προηγούμενες 

εβδομάδες. 

Ορισμοί 
κατάστασης 

απασχόλησης 

Απασχολούμενοι: τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία την εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω 
και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν 
εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά. 

Άνεργοι: τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον 
ορισμό της προηγούμενης παραγράφου), ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά 
εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες είτε έχουν βρει μια εργασία που θα αναλάβουν μέσα στους 
επόμενους τρεις μήνες.  

Οικονομικά μη ενεργοί: τα άτομα που δε χαρακτηρίζονται απασχολούμενοι ή άνεργοι. 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό): οι απασχολούμενοι και οι  άνεργοι. 

Ποσοστό Ανεργίας: το πηλίκο των ανέργων δια του εργατικού δυναμικού.  

Συμπληρωματικοί 
δείκτες  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Υποπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης: τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών τα οποία την εβδομάδα 
αναφοράς εργάστηκαν σε μερική απασχόληση, επιθυμούσαν να εργαστούν περισσότερες ώρες και ήταν 
διαθέσιμοι να εργαστούν περισσότερο αν δινόταν η ευκαιρία. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμα άμεσα να εργαστούν: Αυτή η ομάδα 
περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών τα οποία δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι και: 

– Αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες αλλά δεν ήταν διαθέσιμοι να αναλάβουν 
εργασία τις επόμενες δύο εβδομάδες 

– είτε είχαν βρει μια εργασία την οποία θα αναλάβουν μέσα στους επόμενους 3 μήνες, αλλά δεν ήταν 
διαθέσιμοι να αναλάβουν εργασία τις επόμενες δύο εβδομάδες 

– είτε είχαν βρει μια εργασία την οποία θα αναλάβουν μετά από 3 μήνες ή περισσότερο  

– είτε αναζητούσαν παθητικά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και ήταν διαθέσιμοι να την 
αναλάβουν άμεσα (παθητική αναζήτηση εργασίας είναι η αναμονή προηγούμενων ενεργειών-για 
παράδειγμα, αναμονή των αποτελεσμάτων ενός διαγωνισμού) 

Άτομα διαθέσιμα για εργασία που δεν αναζητούν: τα άτομα ηλικίας 15 – 74 ετών τα οποία τα οποία δεν 
είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι και δεν αναζητούν εργασία, αλλά θα ήθελαν να έχουν μια εργασία και είναι 
διαθέσιμα να την αναλάβουν τις επόμενες δύο εβδομάδες. 



Μεθοδολογία Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης (αριθμός απασχολουμένων, ανέργων, κλπ.), εκτιμώνται με την εφαρμογή 
κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται: α) στην πιθανότητα επιλογής των 
νοικοκυριών του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή 
μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε περιφέρειας κατά φύλο και 
ομάδες ηλικιών. 

Παραπομπές  Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα, μεθοδολογία) σχετικά με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛ. ΣΤΑΤ http//www.statistics.gr, στο σύνδεσμο «Στατιστικά 
Θέματα > Αγορά Εργασίας> Απασχόληση – Ανεργία».    

Τα στοιχεία για τους συμπληρωματικούς δείκτες ανακοινώνονται μαζί με τα τριμηνιαία αποτελέσματα της 
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στον Πίνακα 10 των «Χρονοσειρών» 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=TS&mytabs=0)  

 

http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=TS&mytabs=0
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=TS&mytabs=0
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