
Ετήσια μείωση της ανεργίας και μείωση της απασχόλησης δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕΔ 

Β' τριμήνου του 2020 

 

 
 

Ανακοινώθηκαν από τη ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού Β τριμήνου του 

2020, όπου καταγράφονται οι πρώτες εκτιμήσεις για επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά 

εργασίας. 

 

1. To ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2020 και 

2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο Β΄ τρίμηνο του 2019. 

 

2. Το ποσοστό της ανεργίας για το Β΄ τρίμηνο του 2020 είναι 16,7% ενώ το αντίστοιχο του 

Β΄ τριμήνου του 2019 ήταν 16,9%.  

 

3. Το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών μειώθηκε κατά 0,7%σε σχέση με το προηγούμενο 

τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 3,4% σε σχέση με αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους. 

 

4. Εντυπωσιακή είναι  η μείωση της προσωρινής απασχόλησης κατά 27,6% συγκριτικά με 

το προηγούμενο έτος, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στα μέτρα lockdown που 

επηρέασαν ιδιαίτερα το εποχικό προσωπικό του κλάδου της εστίασης και γενικότερα τον 

τουρισμό. 

 

5. Η απασχόληση στη Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα και Υποχ. Κοινων. Ασφάλιση, και αυτή στον 

τομέα της Υγείας αλλά και της εκπαίδευσης επηρεάστηκε λιγότερο από τις επιπτώσεις στο 



σύνολο της οικονομίας όπου: στη Δημόσια Διοίκηση μειώθηκε κατά 2,2 (μικρότερη μείωση 

από κάθε άλλο οικονομικό κλάδο), στην εκπαίδευση αυξήθηκε κατά σχεδόν μια μονάδα 

και στην υγεία κατά 6,3 μονάδες.  

 

 

Για την ανάγνωση και εκτίμηση των στοιχείων είναι χρήσιμο να λάβει κανείς υπόψη του δύο 

σημαντικές παραμέτρους:  

 

1. Με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την 

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη-Μέλη, λόγω της πανδημίας της νόσου του 

Κορωνοϊού (COVID-19), τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να 

θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 

μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους. Αυτή η 

κατηγοριοποίηση έχει επίδραση στα συνολικά μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας 

και θα πρέπει να επανεξετασθεί με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις της πανδημίας αλλά και 

των μέτρων που θα ληφθούν.  

 

2.  Μέρος της μικρής μείωσης του ποσοστού της ανεργίας αλλά και της αύξησης του 

ποσοστού των οικονομικά μη ενεργών, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 

προέρχεται, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη 

ενεργούς καθώς, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό 

πληθυσμό, εάν ένα άτομο δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι 

διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον 

οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό 

 

Κατεβάστε το ΔΤ της ΕΛΣΤΑΤ εδώ 

https://www.statistics.gr/documents/20181/29086653-211a-2565-7c22-f41e3c4c7140

