Η Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ δηελεξγείηαη απφ ην 1981. Μέρξη ην 1997 ηα
απνηειέζκαηα εμάγνληαλ ζε εηήζηα βάζε, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην 2ν ηξίκελν ηνπ
έηνπο, ελψ απφ ην 1998 θαη εμήο ε έξεπλα είλαη ζπλερήο θαη παξάγεη ηξηκεληαία
απνηειέζκαηα. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο
ειηθίαο (15 εηψλ θαη άλσ) ζε ηξεηο πιήξσο δηαθξηηέο νκάδεο : ηνπο
απαζρνινχκελνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνχο. Δπηπιένλ,
ζπιιέγεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά η εο
θχξηαο εξγαζίαο, χπαξμε θαη ραξαθηεξηζηηθά δεχηεξεο εξγαζίαο, νινθιεξσκέλν
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνεγνχκελε
εξγαζηαθή εκπεηξία θαη αλαδήηεζε εξγαζίαο.
Απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2007, ε ΔΛΣΑΣ αλαθνηλψλεη κεληαίεο εθη ηκήζεηο γηα ην
πιήζνο ησλ απαζρνινχκελσλ, ησλ αλέξγσλ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο. Οη εθηηκήζεηο
απηέο, παξάγνληαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο
ηξηκεληαίαο έξεπλαο.
Η ηξηκεληαία Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο απφ έλ α
δείγκα 27.000 πεξίπνπ λνηθνθπξηψλ αλά ηξίκελν. Σα λνηθνθπξηά απηά επηιέγνληαη
κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ θαιείηαη δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία.
Η δηαδηθαζία απηή, ελ ζπληνκία, έρεη σο εμήο:








Όινη νη νηθηζκνί ηεο Διιάδαο θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο βαζκνχο
«αζηηθφηεηαο»: Οηθηζκνί κε πιεζπζκφ 10.000 θαη άλσ θαηνίθσλ, νηθηζκνί
κε πιεζπζκφ 2.000 έσο 9.999 θαηνίθσλ θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ έσο
1.999 θαηνίθσλ.
ηε ζπλέρεηα, θάζε λνκφο ηεο ρψξαο δηαηξείηαη ζε 2 ή 3 «ηειηθά ζηξψκαηα»,
φπνπ ην θάζε ηειηθφ ζηξψκα απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο ίδηαο
«αζηηθφηεηαο». Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα
Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία δηαηξέζεθαλ ζε 31 θαη 9, αληίζηνηρα,
ηειηθά ζηξψκαηα.
Με ηε δηαδηθαζία απηή ε Διιάδα δηαηξείηαη 182 ηειηθά ζηξψκαηα, ζε θάζε
έλα απφ ηα νπνία επηιέγεηαη κε δηαζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία έλα δείγκα
λνηθνθπξηψλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε
πεξηνρή ηεο ρψξαο λα «αληηπξνζσπεχεηαη» απφ έλα πιήζνο λνηθνθπξηψλ αλάινγν
κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο.
ην πξψην ζηάδην ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηιέγνληαη «κνλάδεο επηθαλείαο»,
δειαδή κηθξέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε πιεζπζκφ 70 – 250 λνηθνθπξηά, θαη
ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο δεηγκαηνιεςίαο επηιέγεηαη έλα δείγκα λνηθνθπξηψλ
απφ θάζε κνλάδα επηθαλείαο.

Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ε έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ απνηππψλεη
ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο ησλ εξεπλψκελσλ αηφκσλ (δειαδή, ην αλ είλαη
απαζρνινχκελνη, άλεξγνη ή κε ελεξγνί) γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν:
ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλψκελα άηνκα θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά πφζ ν έρνπλ
εξγαζηεί (έζησ θαη κηα ψξα) ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ 7 εκεξψλ
θαη αλ αλαδεηνχζαλ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηδίαο πεξηφδνπ ή ηηο
πξνεγνχκελεο ηξεηο εβδνκάδεο, αλ δελ εξγάζηεθαλ.
Απηή ε πεξίνδνο ησλ 7 εκεξψλ θαιείηαη εβδνκάδα αλαθνξάο. Οη εβδνκάδεο
αλαθνξάο δηαξθνχλ απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή θαη είλαη θαζνξηζκέλεο κε θνηλφ
ηξφπν γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Δπηζεκαίλνπκε ηα εμήο: Κάζε ηξίκελν απνηειείηαη απφ 13 εβδνκάδεο αλαθνξάο θαη
θάζε έηνο απφ 52 (ή 13 θαη αληίζηνηρα 53, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο).
Κάζε εβδνκάδα αλαθνξάο «αληηζηνηρεί» ζε έλαλ κήλα κε βάζε ηνλ «θαλφλα ηεο
Πέκπηεο» - δειαδή, κηα εβδνκάδα αλαθνξάο «αλήθεη» ζε απηφλ ηνλ κήλα ζηνλ
νπνίν αλήθεη ε Πέκπηε ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ε 1 ε εβδνκάδα
αλαθνξάο ηνπ 2 ηξηκήλνπ 2015 (Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ 2015 – Κπξηαθή 5 Απξηιίνπ
2015), παξφιν πνπ πεξηιακβάλεη κεξηθέο εκέξεο πνπ εκεξνινγηαθά αλήθνπλ ζηνλ
κήλα Μάξηην, ζεσξείηαη εβδνκάδα αλαθνξάο ηνπ 2 νπ ηξηκήλνπ θαη ηνπ κελφο
Απξηιίνπ, επεηδή ε εκέξα Πέκπηε απηήο ηεο εβδνκάδαο αλήθεη ζηνλ Απξίιην.
Λφγσ ηνπ ηξφπνπ νξηζκνχ ηεο εβδνκάδαο αλαθνξάο δελ ππάξρεη απφιπηε
αληηζηνηρία κεηαμχ «εκεξνινγηαθνχ» κήλα θαη κήλα Έξεπλαο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ επφκελν πίλαθα φπνπ παξνπζηάδνληαη
νη
εβδνκάδεο αλαθνξάο ηνπ 2 νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2015, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη
ν «Απξίιηνο» πεξηιακβάλεη θαη 2 εκέξεο ηνπ Μαξηίνπ θαζψο θαη 3 εκέξεο ηνπ
Μαΐνπ.:
Πίνακαρ 1: Εβδομάδερ αναθοπάρ 2 ος ηπιμήνος 2015
30/3/2015 -5/4/2015
6/4/2015 -12/4/2015
13/4/2015 -19/4/2015
20/4/2015 -26/4/2015
27/4/2015 -3/5/2015

ΑΠΡΙΛΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ
ΑΠΡΙΛΙΟ

1ε
2ε
3ε
4ε
5ε

4/5/2015 -10/5/2015
11/5/2015 -17/5/2015
18/5/2015 -24/5/2015
25/5/2015 -31/5/2015

ΜΑΙΟ
ΜΑΙΟ
ΜΑΙΟ
ΜΑΙΟ

6ε
7ε
8ε
9ε

1/6/2015 -7/6/2015
8/6/2015 -14/6/2015
15/6/2015 -21/6/2015
22/6/2015 -28/6/2015

ΙΟΤΝΙΟ
ΙΟΤΝΙΟ
ΙΟΤΝΙΟ
ΙΟΤΝΙΟ

10ε
11ε
12ε
13ε

Σν δείγκα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαηαλέκεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε
λα θαιχπηεη αληηπξνζσπεπηηθά φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, θαηά
ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο εθαξκφδνληαη νη εμήο βαζηθνί θαλφλεο:
Α) Πεξηνρέο κε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ έρνπλ κεγαιχηεξν δείγκα (γηα παξάδεηγκα,
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Λάξηζαο εξεπλψληαη πεξίπνπ 350 λνηθνθπξηά αλά
ηξίκελν ελψ ζηηο αγξνηηθέο 170)
Β) Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε λνκφ ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ επηζπκεηή
αθξίβεηα (ηππηθφ ζθάικα) ησλ εθηηκήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν , ην θιάζκα
δεηγκαηνιεςίαο (δειαδή, ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εξεπλψληαη σο πξνο ην
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ) είλαη κεγαιχηεξν ζε λνκνχο κε κηθξφ πιεζπζκφ.

Παξάιιεια κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο γεσγξαθηθά,
ππάξρεη πξφλνηα θαη γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθή» θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο θαη
σπονικά. Κάζε κνλάδα επηθαλείαο αληηζηνηρείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εβδνκάδα
αλαθνξάο θαη ηα άηνκα πνπ εξεπλψληαη ζε απηή ηε κνλάδα επηθαλείαο δίλνπλ
απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε απαζρφιεζεο θαηά ηελ αληίζηνηρε
εβδνκάδα. Καηά ηελ αληηζηνίρεζε ησλ κνλάδσλ επηθαλείαο ζε εβδνκάδεο
αλαθνξάο γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ην δείγκα πνπ εξεπλάηαη ζε νπνηαδήπνηε
εβδνκάδα αλαθνξάο λα είλαη «κηθξνγξαθία» ηνπ ζπλνιηθνχ δε ίγκαηνο (κε άιια
ιφγηα, αλ γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηξηκήλνπ εξεπλψληαη 3000
λνηθνθπξηά ζηελ ΤΠΑ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, θάζε εβδνκάδα αλαθνξάο
λα εξεπλψληαη ζε απηήλ ηελ ΤΠΑ πεξίπνπ 3000/13 = 230 λνηθνθπξηά).
Τπιμηνιαίερ εκηιμήζειρ ζηην Έπεςνα Επγαηικού Δςναμικού
Οη εθηηκήζεηο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ παξάγνληαη κε ηελ αλαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ.
Η αλαγσγή απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ζηάζκηζε ησλ απνηειεζκάησλ
(δεηγκαηηθψλ ηηκψλ).
Ο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο θάζε αηφκνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ππνινγίδεηαη
ζε ηξία ζηάδηα.
ην πξψην ζηάδην, ζε θάζε άηνκν αληηζηνηρείηαη έλαο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ην αληίζηξνθν ηεο πηζαλφηεηαο επηινγήο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζην
νπνίν αλήθεη ην ελ ιφγσ άηνκν.
ην δεχηεξν ζηάδην, νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο, ησλ αηφκσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κνλάδα επηθαλείαο, ηξνπνπνηνχληαη γηα λα αληηκεησπηζηεί
ε κε απφθξηζε ζηελ έξεπλα. Η δηφξζσζε γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο κνλάδαο
επηθαλείαο.
ην ηξίην ζηάδην, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηάζκηζε ησλ ηηκψλ
ηνπ δείγκαηνο κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πξψηα δχν ζηάδηα,
πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα ζπκθσλνχλ κε γλσζηά πιεζπζκηαθά κεγέζε γηα ην
αληίζηνηρν ηξίκελν. Σα πιεζπζκηαθά απηά κεγέζε είλαη νη εθηηκήζεηο γηα ην
ζχλνιν ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζε πεληαεηείο νκάδεο ειηθηψλ, γηα θάζε
Τπεξεζία Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο. Κάζε έηνο, νη εθηηκήζεηο απηέο
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πιεζπζκφ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ηηο γελλήζεηο θαη ηνπο
ζαλάηνπο ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα θαη ηε λφκηκε κεηαλάζηεπζε .

Μηνιαίερ εκηιμήζειρ ζηην Έπεςνα Επγαηικού Δςναμικού
ε έλα πξψην βήκα, νη κεληαίεο εθηηκήζεηο ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
παξάγνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο νη ηξηκεληαίεο, κε ηε δηαθνξά φηη
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην δείγκα πνπ έρεη εξεπλεζεί ζε κνλάδε ο επηθαλείαο πνπ
έρνπλ εβδνκάδα αλαθνξάο ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγνληαη
θάζε κήλα εθηηκήζεηο νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.

ε έλα δεχηεξν βήκα, νη εθηηκήζεηο πνπ παξάγνληαη κφιηο νινθιεξσζεί ε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ελφο κήλα, πξνζηίζεληαη ζηηο εθηηκήζεηο ησλ
αληίζηνηρσλ κεγεζψλ γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο θαη νη πξνθχπηνπζεο
ρξνλνζεηξέο πξνζαξκφδνληαη επνρηθά.
Η επνρηθή πξνζαξκνγή είλαη κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ «απνκαθξχλεη» ηελ
επίδξαζε ηεο επνρηθφηεηαο απφ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά, θαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν πεξηζζφηεξν νξαηή ηελ ππνθείκελε ηάζε ζηε κεηαβνιή ελφο κεγέζνπο. Γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο επνρηθήο πξνζαξκνγήο, ε ΔΛΣΑΣ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ
Demetra 2.0 ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε Eurostat. Η παξαγσγή ησλ
πξνζαξκνζκέλσλ ρξνλνζεηξψλ έγηλε κε ηνλ αιγφξηζκν TRAMO&SEATS.
Βαζικέρ διαθοπέρ μεηαξύ μηνιαίων και ηπιμηνιαίων εκηιμήζεων
Α) Σα ηξηκεληαία δείγκαηα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ επηθαιχπηνληαη
θαηά ηα 5/6. Γειαδή, θάζε ηξίκελν ηα 5/6 ηνπ δείγκαηνο είλα η κνλάδεο επηθαλείαο
πνπ έρνπλ εξεπλεζεί θαη πξνεγνχκελα ηξίκελα (απφ 1 έσο 5 θνξέο) θαη κφλν ην 1/6
ησλ κνλάδσλ επηθαλείαο πεξηιακβάλεη λνηθνθπξηά πνπ δελ έρνπλ εξεπλεζεί ζην
παξειζφλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ
κεηαβνιψλ πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηξίκελν ζε ηξίκελν. Αληίζεηα, ηα κεληαία
δείγκαηα είλαη εληειψο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο - γηα παξάδεηγκα, ηα λνηθνθπξηά
πνπ εξεπλψληαη γηα ην κήλα Φεβξνπάξην είλαη φια δηαθνξεηηθά απφ ηα λνηθνθπξηά
πνπ εξεπλψληαη ην κήλα Ιαλνπάξην. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη
κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ δχν δηαδνρηθψλ κελψλ, έρεη κεγάιε ζπληζηψζα ηπραίαο
κεηαβιεηφηεηαο ιφγσ δηαθνξεηηθνχ δείγκαηνο.
Β)Σα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα αλαζεσξνχληαη κφλν φηαλ γίλνπλ γλσζηέο λέεο
πιεζπζκηαθέο εθηηκήζεηο κέζσ ηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ – δειαδή κηα θνξά θάζε
10 ρξφληα. Αληηζέησο, ηα κεληαία ζηνηρεία αλαζεσξνχληαη ζπλερψο γηα ηνπο εμήο
ιφγνπο:
 Κάζε θνξά πνπ πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ελφο θαηλνχξγηνπ κήλα,
επαλαυπνινγίδεηαη νιφθιεξε ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ κεληαίσλ
εθηηκήζεσλ. Απηφο ν επαλαυπνινγηζκφο νδεγεί ζπρλά ζε αλαζεσξήζεηο ησλ
εθηηκήζεσλ γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο.
 Όηαλ γίλνπλ γλσζηά ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ελφο ηξηκήλνπ, ηα κεληαία
απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ ηξνπνπνηνχληαη έηζη ψζηε νη κέζνη
φξνη ησλ 3 κεληαίσλ εθηηκήζεσλ λα είλαη ίζνη κε ηελ ηξηκεληαία εθηίκεζε
απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Γ)Σα ηξηκεληαία απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαηαρσξνχληαη
ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή ζπλδπαζκέλσλ απνηειεζκάησλ
γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξψληαη απφ ηελ έξεπλα: γηα παξάδεηγκα, κπνξεί
λα δνζεί ε εθηίκεζε γηα ην πιήζνο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε κεξηθή
απαζρφιεζε θαηά θχιν, ειηθία θαη πεξηθέξεηα. Αληίζεηα, ηα κεληαία
απνηειέζκαηα είλαη έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξη ζηηθψλ γηα ηα νπνία
έρνπλ ππνινγηζηεί νη αληίζηνηρεο ρξνλνζεηξέο. πγθεθξηκέλα, Η ΔΛΣΑΣ παξάγεη
ρξνλνζεηξέο (θαη επνκέλσο κεληαίεο εθηηκήζεηο) γηα ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:





Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ

αλδξψλ ειηθίαο 15 –
αλδξψλ ειηθίαο 25 –
γπλαηθψλ ειηθίαο 15
γπλαηθψλ ειηθίαο 25

24 εηψλ
74 εηψλ
– 24 εηψλ
– 74 εηψλ


































Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

αλέξγσλ
αλέξγσλ
αλέξγσλ
αλέξγσλ

αλδξψλ ειηθίαο 15 –
αλδξψλ ειηθίαο 25 –
γπλαηθψλ ειηθίαο 15
γπλαηθψλ ειηθίαο 25

Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ
απαζρνινχκελσλ

Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο
Πιήζνο

αλέξγσλ
αλέξγσλ
αλέξγσλ
αλέξγσλ
αλέξγσλ
αλέξγσλ

ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο

ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
ειηθίαο
15
25
35
45
55
65

–
–
–
–
–
–

24
34
44
54
64
74

15
25
35
45
55
65

–
–
–
–
–
–

24 εηψλ
74 εηψλ
– 24 εηψλ
– 74 εηψλ
24
34
44
54
64
74

εηψλ
εηψλ
εηψλ
εηψλ
εηψλ
εηψλ

εηψλ
εηψλ
εηψλ
εηψλ
εηψλ
εηψλ

Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο
Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ - Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο
Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ιφλησλ Νήζσλ
Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο
Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ
Πιήζνο απαζρνινχκελσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ - Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο - ηεξεάο
Διιάδαο
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ιφλησλ Νήζσλ
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ
Πιήζνο αλέξγσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ε εθηίκεζε γηα ην ζπλνιηθφ πιήζνο απαζρνινχκελσλ
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 4 εθηηκήζεσλ απαζρνινχκελσλ (αλδξψλ 15 – 24,
αλδξψλ 25 – 74, γπλαηθψλ 15 – 24, γπλαηθψλ 25 – 74). Απφ ηηο ρξνλνζεηξέο απηέο,
κπνξεί λα εθηηκεζεί ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαηά θχιν ή ειηθία ή Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε, δελ είλαη δπλαηφλ φκσο λα εθηηκεζνχλ άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ
πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνζεηξέο (γηα παξάδεηγκα, νη
απαζρνινχκελνη άληξεο θαηά Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ή ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ
γπλαηθψλ 35 – 44 εηψλ).

