
Επίπεδο Ανεργίας 
 

Ο δείκτης ανεργίας, παρουσιάζεται για το σύνολο  της χώρας, για τις διοικητικές περιφέρειες, τις οποίες 
διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), 
καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές. 

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε το 2015 στο 24,9%, με την ανεργία στους νέους (15-29 ετών) 
να διαμορφώνεται στο 41,3% και την μακροχρόνια ανεργία στο 73,1%. Η  πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα 
πληθυσμού φαίνεται ότι είναι, εκτός από τους νέους,  οι γυναίκες αφού η ανεργία σε αυτή την κατηγορία 
πληθυσμού έφτασε το 28,9%. Συνολικά, η ανεργία στη χώρα, μεταξύ των ετών 2001 - 2008 μειώθηκε 
κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα την περίοδο 2008 – 2015 αυξήθηκε κατά 17,1 ποσοστιαίες 
μονάδες. 

 

 

 

 

 

Στην Περιφέρεια Αττικής, η ανεργία, την περίοδο 2001-2008 μειώθηκε κατά 3,7% ενώ το διάστημα 2008-
2015, σημείωσε άνοδο 18,5 ποσοστιαίων μονάδων και έφτασε τελικά στο 25,2% το 2015. Επιπλέον, με 
τον ίδιο τρόπο κινήθηκαν η νεανική και η μακροχρόνια ανεργία, και διαμορφώθηκαν στο 38,3% και 
76,7% αντίστοιχα (2015). Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, την περίοδο πριν την οικονομική κρίση 
(2001-2008) μειώθηκε φτάνοντας στο 8,8% (2008) από 14,8% (2001) ενώ, κατά την διάρκεια της ύφεσης 
(2008-2015) σημείωσε άνοδο 18,6 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας το 27,4%.  

Η συνολική ανεργία, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έφτασε το 28,5% το 2015, η νεανική ανεργία το 
47,7% και η μακροχρόνια το 76,3%. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και εδώ για τις γυναίκες, με την 
συνολική ανεργία στην συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού να αγγίζει το 34,1%. 

 



Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρατηρήθηκε μείωση της ανεργίας από το 2001 στο 2008 κατά 1,4 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την περίοδο της κρίσης (2008 – 2015) σημειώθηκε άνοδος της συνολικής 
ανεργίας, κατά 15,3 ποσοστιαίες μονάδες προσεγγίζοντας το 22,3% (2015). Η ανεργία στους νέους 
ηλικίας 15-29 ετών κυμάνθηκε στο 44,7%, η ανεργία στις γυναίκες έφτασε στο 27,4% και η μακροχρόνια 
ανεργία στο 77,1% (2015). 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, το συνολικό ποσοστό ανεργίας, το 2015, έφτασε το 24,5%, με το αντίστοιχο 
ποσοστό της ανεργίας των γυναικών να διαμορφώνεται στο 28,9%. Η  μακροχρόνια ανεργία έφτασε στο 
72,7% και η ανεργία των νέων (15 έως 29 ετών) στο 52,3%. Στα Ιόνια Νησιά, η συνολική ανεργία ανήλθε 
στο 19%, η νεανική ανεργία στο 37,7%, η μακροχρόνια στο 67,8%, ενώ η ανεργία στις γυναίκες στο 24,4%. 

 

 

 

Μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων (νομών) της Δυτικής Ελλάδας, η υψηλότερη ανεργία, για το έτος 
2015, παρατηρείται στον νομό Αχαΐας με 35,1%.  Επιπρόσθετα, στην Πελοπόννησο, τρεις από τους πέντε 
νομούς της (Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας) έχουν επίπεδο ανεργίας γύρω στο 25%.  

Στην Ήπειρο  και τα Ιόνια Νησιά , τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται  στους νομούς Άρτας 
και Κερκύρας (στο 31,1% και 17,7%, αντίστοιχα). Οι υψηλότερες αυξητικές μεταβολές νομών σε κάθε 
εξεταζόμενη Περιφέρεια, το 2015 σε σχέση με το 2008 παρουσιάζονται στους νομούς Αχαΐας (24,7 
μονάδες), Μεσσηνίας (21,6 μονάδες), Άρτας (20,2 μονάδες) και Κέρκυρας (7,4 μονάδες). 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει πως η περιοχή του οδικού δικτύου του Παρατηρητηρίου, 
πλήττεται στην παρούσα φάση σημαντικά από την ανεργία, καθώς τα σχετικά ποσοστά βρίσκονται σε 
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που ίσχυαν πριν την οικονομική κρίση. 

 



 


