
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Νοέµβριος 2014 
   

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο 
δείκτη ανεργίας για τον Νοέµβριο 2014. 
 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος βελτίωσης της διάχυσης και παρουσίασης της 
στατιστικής πληροφορίας, και προκειµένου να υπάρχει εναρµόνιση µε τον τρόπο 
παρουσίασης των µηνιαίων εκτιµήσεων από τη Eurostat από τον Ιανουάριο 2012 η 
ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει στα δελτία τύπου της τους µηνιαίους δείκτες ανεργίας εποχικά 
προσαρµοσµένους, για τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 ετών. Η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει να 
διαθέτει τα µη-εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία στους χρήστες µέσω της 
διαδικτυακής πύλης της. 
  
Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Νοέµβριο του 2014 ανήλθε σε 25,8% 
έναντι 27,7% τον Νοέµβριο του 2013 και 25,8% τον Οκτώβριο του 2014. Το σύνολο 
των απασχολουµένων κατά το Νοέµβριο του 2014 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.538.308 
άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.229.367 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός 
πληθυσµός ανήλθε σε 3.347.378 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Νοέµβριο των 
ετών 2009 έως και 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2). 
 
Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 52.585 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2013 
(αύξηση 1,5%) και µειώθηκαν  κατά 27.720 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 
2014 (µείωση 0,8%). 
 
Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 27.720 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2013 (µείωση 
0,8%) και  κατά 13.552 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2014 (µείωση 1,1%).  
 
Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν 
εργασία, µειώθηκαν κατά 2.590 άτοµα σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2013 (µείωση 
0,1%) και αυξήθηκαν κατά 36.931 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2014 (αύξηση 
1,1%). 
  
Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Νοέµβριος 2012–Νοέµβριος 2014 
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Στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν παρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργίας, αναλυτικά, κατά φύλο 
και οµάδες ηλικιών για το µήνα Νοέµβριο των ετών 2009 έως και 2014. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την 
εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας κατά Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τους τελευταίους 12 µήνες.  
 
 
Πίνακας 1. Απασχολούµενοι, άνεργοι, οικονοµικά µη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας: 
Νοέµβριος 2009 – 2014  
 

 
  
 
Πίνακας 2. Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Νοέµβριος 2009 – 2014 
 
 

Νοέµβριος 
Φύλο 

  2009   2010     2011       2012       2013       2014 

Άρρενες 7,9 11,5 18,1 23,5 24,9 23,0 

Θήλεις 13,9 18,0 24,6 30,2 31,3 29,3 

Σύνολο 10,4 14,3 20,9 26,5 27,7 25,8 
   
 
Πίνακας 3. Ποσοστό ανεργίας, κατά οµάδες ηλικιών: Νοέµβριος 2009 – 20141 
 
 

Νοέµβριος 
Οµάδες ηλικιών 

  2009   2010     2011       2012       2013       2014 

15-24 ετών 28,0 36,7 50,3 58,9 57,0 50,6 

25-34   » 13,8 18,5 28,5 35,3 37,3 33,0 

35-44   » 8,9 11,5 17,1 22,6 24,3 22,1 

45-54   » 7,1 9,6 14,6 19,7 21,0 19,7 

55-64   » 5,0 6,8 10,2 15,1 16,9 16,9 

65-74   » 1,2 1,8 4,0 9,4 10,1 10,9 

Σύνολο 10,4 14,3 20,9 26,5 27,7 25,8 

 

                                                 
1 Εκτιµήσεις «σπανίων» χαρακτηριστικών, δηλαδή εκτιµήσεις που αναφέρονται σε πληθυσµούς µικρότερους από 

10.000 άτοµα, συνοδεύονται από ιδιαίτερα µεγάλο δειγµατοληπτικό σφάλµα, όπως για παράδειγµα, το ποσοστό 

ανεργίας στην οµάδα ηλικιών 65 – 74 ετών. 

 Νοέµβριος 

   2009   2010     2011       2012       2013       2014 

Απασχολούµενοι 4.529.253 4.265.087 3.877.501 3.583.006 3.485.723 3.538.308 

Άνεργοι 528.271 711.070 1.026.922 1.289.376 1.336.860 1.229.367 

Οικονοµικά µη 
ενεργοί 

3.357.330 3.359.964 3.389.337 3.343.469 3.349.968 3.347.378 

Ποσοστό 
ανεργίας 

10,4 14,3 20,9 26,5 27,7 25,8 
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Πίνακας 4. Ποσοστό ανεργίας τον Νοέµβριο 2014 και τους τελευταίους 12 µήνες, κατά 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση1 

Περίοδος 

2013 2014 
Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση 

11ος 12ος 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 

Μακεδονίας - 
Θράκης 30,1 29,2 28,3 28,0 28,5 28,6 27,6 27,4 27,2 27,3 27,3 27,1 26,5 

Ηπείρου - ∆υτικής 
Μακεδονίας 28,0 30,1 27,9 28,6 28,2 28,0 27,4 27,1 26,8 26,1 26,0 25,4 25,9 

Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας 27,6 26,4 26,3 26,3 26,5 26,2 26,5 25,8 25,9 25,0 26,1 25,8 26,0 

Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας 
και Ιόνιων Νήσων 

25,0 26,5 25,6 25,8 25,6 25,9 25,9 26,2 25,7 25,2 24,6 24,8 25,0 

Αττικής 28,9 28,3 28,1 28,1 28,0 28,2 27,3 27,2 27,0 27,3 27,0 27,1 26,8 

Αιγαίου 23,1 21,2 25,7 24,1 22,1 23,5 21,3 17,3 19,7 20,3 20,4 19,4 20,8 

Κρήτης 25,6 23,4 23,4 23,5 24,2 21,9 23,3 25,8 23,9 23,1 25,0 22,3 25,2 

Σύνολο Ελλάδος 27,7 27,3 27,2 27,2 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 26,2 26,1 25,8 25,8 

 
1
Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις είναι οι «χαµηλότερες» γεωγραφικά περιοχές για τις οποίες δηµοσιεύει 
αποτελέσµατα η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. Αποτελέσµατα σε µικρότερες γεωγραφικές περιοχές 
(Περιφέρειες ή Νοµούς) δε δηµοσιεύονται διότι, λόγω µικρού πληθυσµού και µεγέθους δείγµατος, οι 
εκτιµήσεις σε αυτές τις περιοχές συνοδεύονται από ιδιαίτερα µεγάλα δειγµατοληπτικά σφάλµατα. Θα 
πρέπει να επισηµάνουµε ότι ακόµα και στο επίπεδο των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου λόγω µικρού µεγέθους δείγµατος και πληθυσµού, οι εκτιµήσεις συνοδεύονται από 
ιδιαίτερα µεγάλα δειγµατοληπτικά σφάλµατα. 
 

Η επίδραση της εποχικής προσαρµογής στις εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 
 
Τα χαρακτηριστικά που µελετά η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού – αριθµός απασχολούµενων, ανέργων, 
κλπ. – εµφανίζουν έντονες εποχικές διακυµάνσεις: για παράδειγµα, στην Ελλάδα η απασχόληση 
αυξάνεται το καλοκαίρι λόγω του τουρισµού (αν δεν υπάρχουν αντισταθµιστικοί παράγοντες) 
  
Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση της 
εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά, καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την 
υποκείµενη τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους. 
 
Τα επόµενα διαγράµµατα (∆ιάγραµµα 1 – 3) εµφανίζουν τις εποχικά και τις µη εποχικά 
προσαρµοσµένες χρονολογικές σειρές απασχολούµενων, ανέργων και ποσοστού ανεργίας για το 
διάστηµα Νοεµβρίου 2013 – Νοεµβρίου 2014 ενώ ο Πίνακας 5 παρουσιάζει, για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, τις µεταβολές που επιφέρει η εποχική προσαρµογή στις εκτιµήσεις του  πλήθους των 
απασχολούµενων και των ανέργων.  

∆ιάγραµµα 1. Ποσοστό Ανεργίας - εποχικά και µη εποχικά προσαρµοσµένες εκτιµήσεις
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∆ιάγραµµα 2. Αριθµός απασχολούµενων - εποχικά και µη εποχικά προσαρµοσµένες 
εκτιµήσεις
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∆ιάγραµµα 3. Αριθµός ανέργων - εποχικά και µη εποχικά προσαρµοσµένες εκτιµήσεις
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Πίνακας 5. Μεταβολή στις µηνιαίες εκτιµήσεις απασχολούµενων και ανέργων λόγω εποχικής 
προσαρµογής 
 

 

Εκτίµηση πλήθους 
απασχολούµενων 
χωρίς εποχική 
προσαρµογή (σε 

χιλιάδες) 

Μεταβολή λόγω 
εποχικής 

προσαρµογής(σε 
χιλιάδες) 

% 
µεταβολής 

Εκτίµηση 
πλήθους 

ανέργων χωρίς 
εποχική 

προσαρµογή 
(σε χιλιάδες) 

Μεταβολή λόγω 
εποχικής 

προσαρµογής 
(σε χιλιάδες) 

% 
µεταβολής 

Νοέµβριος 2013 3.438,6 47,2 1,4 1.384,9 -48,1 -3,5 

∆εκέµβριος 3.470,4 17,0 0,5 1.315,5 -5,2 -0,4 

Ιανουάριος 2014 3.488,8 -12,4 -0,4 1.316,7 -18,0 -1,4 

Φεβρουάριος 3.442,9 30,2 0,9 1.366,7 -70,0 -5,1 

Μάρτιος 3.495,6 -4,1 -0,1 1.343,4 -42,9 -3,2 

Απρίλιος 3.478,9 19,0 0,5 1.299,8 1,1 0,1 

Μάιος 3.519,7 43,1 1,2 1.307,2 -3,4 -0,3 

Ιούνιος 3.562,5 -25,8 -0,7 1.249,2 41,5 3,3 

Ιούλιος 3.628,5 -68,7 -1,9 1.207,3 68,9 5,7 

Αύγουστος 3.546,3 8,1 0,2 1.203,8 55,9 4,6 

Σεπτέµβριος 3.582,7 -20,2 -0,6 1.219,1 36,4 3,0 

Οκτώβριος 3.597,7 -31,7 -0,9 1.219,8 23,1 1,9 

Νοέµβριος 2014 3.497,1 41,2 1,2 1.224,4 5,0 0,4 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

  
Έρευνα 

Εργατικού 
∆υναµικού 

Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 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 πληροφορίες που αφορούν 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό επίπεδο, συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούµενη εργασιακή εµπειρία και αναζήτηση 
εργασίας. 
 

Νοµικό πλαίσιο Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η 
κύρια νοµοθετική πράξη είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 577/9-3-98 του Συµβουλίου ο 
οποίος στις διατάξεις του καθορίζει το σχεδιασµό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας.  
 

Περίοδος 
Αναφοράς 

Το δείγµα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού ισοκατανέµεται µέσα στις 4 (ή 5) 
εβδοµάδες του µήνα. Κάθε επιλεγµένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη 
εβδοµάδα, την εβδοµάδα αναφοράς (από ∆ευτέρα ως Κυριακή).  

Κάλυψη 
 

 

Για την εξαγωγή των µηνιαίων εκτιµήσεων χρησιµοποιείται  το υποσύνολο του 
δείγµατος της τριµηνιαίας έρευνας Εργατικού ∆υναµικού το οποίο ερευνάται κατά τον 
αντίστοιχο µήνα. 
 

Ορισµοί 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 
ως µισθωτοί  ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά. 
 
Άνεργοι: τα άτοµα ηλικίας 15 – 74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούµενοι 
(σύµφωνα µε τον προηγούµενο ορισµό), ήταν άµεσα διαθέσιµοι για εργασία και είτε 
αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 4 εβδοµάδες είτε είχαν βρει µια εργασία 
που θα αναλάµβαναν 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 

Εποχική 
προσαρµογή 

Η εποχική προσαρµογή είναι µια στατιστική τεχνική που «αποµακρύνει» την επίδραση 
της εποχικότητας από µια χρονολογική σειρά, καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο 
περισσότερο ορατή την πραγµατική τάση στη µεταβολή ενός µεγέθους.  
 
Η Eurostat ανακοινώνει εποχικά προσαρµοσµένα µηνιαία αποτελέσµατα από το 2000. 
Τα µηνιαία αποτελέσµατα που ανακοινώνονται στηρίζονται είτε αποκλειστικά στα 
αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού είτε σε προβλέψεις που στηρίζονται 
στα τελευταία διαθέσιµα αποτελέσµατα της έρευνας και στην εγγεγραµµένη ανεργία. 
Σε ότι αφορά τα κράτη µέλη, τα 24 από τα 27 ανακοινώνουν τα µηνιαία στοιχεία της 
ανεργίας, εποχικά προσαρµοσµένα. 
 
Για την εφαρµογή της εποχικής προσαρµογής, η ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιεί το λογισµικό 
Demetra 2.0 το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Eurostat. Η παραγωγή των 
προσαρµοσµένων χρονοσειρών έγινε µε τον αλγόριθµο TRAMO&SEATS. 
Επισηµαίνουµε ότι λόγω της εποχικής προσαρµογής, επανυπολογίζεται ολόκληρη η 
χρονολογική σειρά των µηνιαίων εκτιµήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία 
ενός καινούργιου µήνα. Αυτός ο επανυπολογισµός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των 
εκτιµήσεων για τους προηγούµενους µήνες. 
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∆ειγµατοληπτικά 
σφάλµατα 

Τα µηνιαία αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού είναι εκτιµήσεις που 
στηρίζονται σε σχετικά µικρό µέγεθος δείγµατος και εποµένως συνοδεύονται από 
ιδιαίτερα µεγάλο δειγµατοληπτικό σφάλµα και έντονες µεταβολές. Αναφέρουµε 
ενδεικτικά ότι εκτιµήσεις τις τάξης των 25.000 ατόµων στο σύνολο της χώρας 
συνοδεύονται από συντελεστή µεταβλητότητας τουλάχιστον 15% (σχετική ανάλυση 
των τυπικών σφαλµάτων που συνοδεύουν τις εκτιµήσεις της Έρευνας Εργατικού 
∆υναµικού υπάρχει στη διεύθυνση 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101 στο 
σύνδεσµο «Μεθοδολογία). Ακριβέστερες εκτιµήσεις που επιτρέπουν ασφαλέστερη 
ανάλυση των µεταβολών στην απασχόληση, είναι προτιµότερο να στηρίζονται στα 
τριµηνιαία στοιχεία της έρευνας. 
 

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 και γ) στην κατανοµή του πληθυσµού κάθε 
περιφέρειας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών. 
 

 
Παραποµπές  

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

 


