Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού
Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες

Έρευνα
Εργατικού
∆υναµικού

Η Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα αποτελέσµατα
Ο
εξάγονταν σε ετήσια βάση, µε περίοδο αναφοράς το 2 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.

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. Το πλαίσιο της
έρευνας τροποποιήθηκε µε τους διαδοχικούς κανονισµούς 1372/2007, 2257/2003, και
1991/2002.

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

Ορισµοί

•

Για την απασχόληση περίοδος αναφοράς είναι η εβδοµάδα αναφοράς.

•

Για την αναζήτηση εργασίας περίοδος αναφοράς είναι η εβδοµάδα αναφοράς και οι
τρεις προηγούµενες εβδοµάδες.

Ο πληθυσµός των ιδιωτικών νοικοκυριών που διαµένει ή προτίθεται να διαµείνει
τουλάχιστον ένα χρόνο στην Ελλάδα. Τα άτοµα που διαµένουν µόνιµα σε συλλογικές
κατοικίες, δηλαδή νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, άσυλα, οίκους ευγηρίας,
ορφανοτροφεία κτλ., δεν καλύπτονται από την έρευνα.
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.

Μεθοδολογίαία
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 ∆υναµικού µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛ. ΣΤΑΤ
http//www.statistics.gr, στο σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα > Αγορά Εργασίας>
Απασχόληση – Ανεργία».

