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Τα πην πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΤΑΤ. πνπ κπνξνύλ λα απνδώζνπλ αξηζκεηηθά 

κεγέζε γηα ηνπο (λόκηκνπο) αιινδαπνύο ζηελ Ειιάδα πξνέξρνληαη από ην γ’ ηξίκελν ηνπ 

2010 αλαθνξηθά κε ην εξγαηηθό δπλακηθό ηεο. Όια ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλω 

θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο πιήξωο δηαθξηηέο νκάδεο: ηνπο απαζρνινύκελνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη 

ηνπο κε ελεξγνύο. Τν εξγαηηθό δπλακηθό απνηειείηαη από ην ζύλνιν ηωλ απαζρνινύκελωλ 

θαη ηωλ αλέξγωλ. Απαζτολούμενοι είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλω ηα νπνία θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ είηε εξγάζηεθαλ έζηω θαη κία ώξα κε ζθνπό 

ηελ ακνηβή ή ην θέξδνο, είηε εξγάζηεθαλ –ρωξίο ακνηβή– ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, είηε 

δελ εξγάζηεθαλ αιιά είραλ κηα εξγαζία ή επηρείξεζε από ηελ νπνία απνπζίαδαλ πξνζωξηλά 

(ιόγω αζζέλεηαο, άδεηαο, θιπ.). Άνεργοι είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 15-74 εηώλ ηα νπνία θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ήηαλ ρωξίο εξγαζία (δειαδή δελ ζεωξνύληαη 

απαζρνινύκελνη ζύκθωλα κε ηνλ πξνεγνύκελν νξηζκό), ήηαλ άκεζα δηαζέζηκνη γηα εξγαζία 

θαη είηε αλαδεηνύζαλ ελεξγά εξγαζία ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο εβδνκάδεο είηε είραλ βξεη κηα 

εξγαζία πνπ ζα αλαιάβνπλ κέζα ζηνπο επόκελνπο ηξεηο κήλεο. Μη ενεργοί είλαη ηα άηνκα 

πνπ δε ραξαθηεξίδνληαη νύηε απαζρνινύκελνη νύηε άλεξγνη (Πεγή, ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απηό ζεκαίλεη 

όηη ηα άηνκα απηά δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Με ηελ θαηεγνξία «δελ 

εθαξκόδεηαη» ελλννύληαη ηα άηνκα ειηθίαο άλω ηωλ 15 εηώλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θακία 

από ηηο παξαπάλω θαηεγνξίεο. 

 

 

Πίνακας 1.  Εγγεγραμμένοι άνω ηων 15 εηών ανά καηάζηαζη απαζτόληζης - 
γ’ ηρίμηνο 2010 

Τπηκοόηηηα/ 
Καηάζηαζη 
απαζτόληζης 

Απαζτολούμενοι Άνεργοι Μη οικονομικά 
ενεργοί 

Δεν 
εθαρμόζεηαι 

ύνολο 

Ελληνική 3988395 554541 4121066 1407856 10071858 

Υωρών 
Εσρωπαϊκής 
Ένωζης 

75258 10678 34407 15177 135520 

Λοιπών 
Υωρών 

339278 56718 130622 153459 680077 

ύνολο 4402931 621937 4286095 1576492 10887455 

 

 

Σύκθωλα κε ηνλ παξαπάλω πίλαθα, ην ζύλνιν ηωλ εγγεγξακκέλωλ αηόκωλ άλω ηωλ 

15 εηώλ κε ειιεληθήο ππεθνόηεηαο, αλεμαξηήηωο θαηάζηαζεο απαζρόιεζεο, αλέξρεηαη 

ζηνπο 815,597 (7,49% επί ηνπ ζπλόινπ όιωλ ηωλ εγγεγξακκέλωλ – ειιεληθήο θαη κε 

ειιεληθήο ππεθνόηεηαο), εθ ηωλ νπνίωλ ην 83,38% πξνέξρεηαη από ρώξεο εθηόο ηωλ ρωξώλ-

κειώλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο.  

 

 

Αλ ζπλππνινγηζηνύλ νη αξηζκνί ηωλ απαζρνινύκελωλ θαη ηωλ αλέξγωλ, ηόηε ηα 

δεδνκέλα γηα ην εξγαηηθό δπλακηθό ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2010 έρνπλ ωο εμήο (Πίλαθαο 2): 
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Πίνακας 2. Εργαηικό δσναμικό - γ’ ηρίμηνο 2010 

Τπηκοόηηηα/ 
Καηάζηαζη 
απαζτόληζης 

 Απαζτολούμενοι  Άνεργοι ύνολο 
εργαηικού 
δσναμικού 

Ποζοζηό 
ανέργων 

Ελληνική 3988395 554541 4542936 12,21% 

Υωρών Εσρωπαϊκής 
Ένωζης 

75258 10678 85936 12,43% 

Λοιπών Υωρών 339278 56718 395996 14,32% 

ύνολο 4402931 621937 5024868 12,38% 

 

 

 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλω πίλαθα δηαπηζηώλεηαη πωο ην ζπλνιηθό πνζνζηό 

αλέξγωλ ην γ’ ηξίκελν ηνπ 2010 ήηαλ 12,38% (1,34% κε ειιεληθήο θαηαγωγήο). Αλά 

ππεθνόηεηα, όκωο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αλεξγίαο ην ζπγθεληξώλνπλ ηα άηνκα από ηηο 

«ινηπέο ρώξεο» (14,32%). 

Σε θαηάζηαζε απαζρόιεζεο εκθαλίδνληαη 414,536 άηνκα κε ειιεληθήο ππεθνόηεηαο 

(9,42% επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ απαζρνινπκέλωλ).  

 


