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Μετά τις δηλώσεις Τρισέ 
οι εκτιμήσεις κάνουν 
τώρα λόγο για ακόμα 
δύο αυξήσεις των 25 μο
νάδων βάσης μέχρι το 
τέλος του έτους, που θα 
οδηγήσουν το κόστος 
του χρήματος στην Ευ
ρωζώνη στο 1,75%.

Διατηρείται η παροχή απεριόριστης ρευστότητας στις τράπεζες

«Σ ή μ α » Τρ ιαε γ ια  αύξηση  
επ ιτοκ ίω ν το ν  Απρίλιο
»  0 πρόεδρος της ΕΚΤ μίλη
σε για «ισχυρή επαγρύπνηση» 
έναντι του αυξημένου πληθω
ριστικού κινδύνου
ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Σαφές σήμα για αύξηση τω ν ε
πιτοκίων ίου ευρώ κατά 25 
μονάδες βάσης, στο 1,25% τον 

Απρίλιο -εκτός δραματικού απρόο
πτου- έστειλε χθες ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ Τρισέ: Η γνωστή 
από το παρελθόν φράση «ισχυρή ε
παγρύπνηση» (strong vigilance) για 
την αντιμετώπιση του αυξημένου 
πληθωριστικού κινδύνου η οποία στο 
παρελθόν σηματοδοτούσε αύξηση ε
πιτοκίων σε περίοδο το πολύ δυο 
μηνών, επανήλθε, σημαίνοντος συ
ναγερμό στις αγορές. Και για όσους 
διατηρούσαν αμφιβολίες, ο κ. Τρισέ 
έγινε ακόμα πιο σαφής: «Η  θέση του 
Δ.Σ. είναι ότι μια αύξηση τω ν επιτο
κίων κατά την επόμενη σύνοδο είναι 
πιθανή», είπε, προσθέτοντας σΡι «όταν 
’έχουμε ένα σοκ (σ.σ. από τις υψηλές 
τιμές του πετρελαίου)-και έχουμε ένα- 
οφείλουμε να αποτρέψουμε τις δευ
τερογενείς πληθωριστικές επιπτώ
σεις. ..». Γ ια να τεκμηριώσει άλλωστε 
τη θέση όπ η σταθερότητα τω ν  τιμών 
στην Ευρωζώνη απειλείται, παρουσί
ασε τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις 
της ΕΚΤ που προβλέπουν παραμονή 
του δείκτη καταναλωτή πάνω από το 
όριο ανοχής του 2% το 2011.

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ Α ν  και οι επεν
δυτές είχαν προετοιμαστεί για πιο ε
πιθετικά σχόλια από τον κ. Τρισέ με 
δεδομένο το ξέφρενο ράλι τω ν ημών 
τω ν εμπορευμάτων και τις σαφείς 
ενδείξεις έντασης τω ν  πληθωριστι
κώ ν π ιέσεω ν στην Ευρωζώνη, η 
προαναγγελία αύξησης επιτοκίων στο 
άμεσο μέλλον τους αιφνιδίασε: Ως 
αποτέλεσμα, το ευρώ εκτινάχθηκε 
από το 1,3850 δολάρια έως και το 
1,3970, μια «ανάσα» από το ψυχολο
γικό φράγμα του 1,40 δολαρίου, ενώ 
έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές

ΙίΙΙΗΜΙΙίΙΙ

Αρνητικές
συνέπειες
»  Σημαντικές επιπτώσεις 
θα έχει η άνοδος του βασικού 
επιτοκίου της ΕΚΤ και αυτές 
θα αφορούν: Ολες τις κατη
γορίες των δανειοληπτών, το 
ύψος των μη εξυπηρετούμε
νων δανείων και, ενδεχομέ
νως, το επιτόκιο με το οποίο 
αντλούν ρευστότητα οι ευ
ρωπαϊκές τράπεζες από την 
ΕΚΤ. Η πρώτη αύξηση του 
βασικού επιτοκίου θα οδηγή
σει άμεσα σε άνοδο το ύψος 
των δόσεων των δανείων κυ
μαινόμενου επιτοκίου, το κό
στος νέων δανείων, καθώς 
και όλα τα δάνεια που θα 
ρυθμίζονται λόγω αδυναμίας 
αποπληρωμής.
Τους τρεις τελευταίους μή
νες, τόσο τα καταναλωτικά 
δάνεια όσο και οι πιστωτικές 
κάρτες έχουν αυξήσει ήδη τα 
επιτόκια τους, και σε αυτά έ
χει προστεθεί 1% (για τους 
καλούς πελάτες οι τράπεζες 
έχουν σχεδιάσει προγράμμα
τα επιβράβευσης). Η αύξηση 
του βασικού επιτοκίου εν 
πολλοίς προεξοφλείται και α
πό το ευρωπαϊκό διατραπεζι
κό επιτόκιο Ειιπόοε τριμήνου, 
το οποίο ανήλθε χθες στο 
1,098%. Οι πιθανότητες για 
αύξηση των επισφαλειών εί
ναι σημαντικές, καθώς ήδη 
τα καθυστερούμενα δάνεια 
έχουν ήδη ξεπεράσει το 10% 
στα στεγαστικά δάνεια και το 
20% στα καταναλωτικά δά
νεια και τις πιστωτικές κάρ
τες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμε
νοι συνομολογούν ότι το φαι
νόμενο θα επιταθεί. Η αύξη
ση αυτή, επίσης, θα ενσωμα
τωθεί άμεσα και στις προθε
σμιακές καταθέσεις.

τω ν  βραχυπρόθεσμων ομολόγων.
Μέχρικαιτηνπερασμένη εβδομά

δα, η πλειοψηφία τω ν αναλυτών δεν 
περίμενε από την ΕΚΤ να «τραβήξει 
τη σκανδάλη» πριν από το τέλος του 
έτους. Τώρα, η πρώτη κίνηση από τον 
Ιούντοτου2008 αναμένεται σης αρχές 
Απριλίου, εκτός και αν.η κατάσταση 
που θα έχει διαμορφωθεί σπς αγορές 
μετά από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής 
στις 24-25 Μαρτίου δεν επιτρέψει 
κάτιτέτοιο. Α ν  και ο κ. Τρισέ υπογράμ
μισε ότι η αναμενόμενη αύξηση των 
επιτοκίων του ευρώ δεν σηματοδοτεί 
την έναρξη μιας σειράς αυξήσεων, οι 
επενδυτές θεωρούν όπ δεν θα πρόκει
ται για «προειδοποιητική βολή».

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ »  Σε μια προσπάθεια 
να αμβλύνει πς δυσμενείς επιπτώσεις 
απότηναύξησητου κόστους δανεισμού 
σπς περιφερειακές οικονομίες της 
Ευρωζώνης και το τραπεζικό σύστημα, 
η ΕΚΤ ανακοίνωσε όπ θα συνεχίσει 
να καλύπτει πλήρως πς ανάγκες τω ν 
τραπεζώνγιαρευστότητατουλάχιστον 
έως το τέλος Ιουνίου σε ό,π αφορά πς 
πράξειςτρίμηνης αναχρηματοδότησης 
και έως πς 12 Ιουλίου για πς εβδομα
διαίες και μηνιαίες δημοπρασίες. 
Σηματοδοτώντας την ετοιμότητά της 
να αυξήσει τα επιτόκια διατηρώντας 
παράλληλα σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα 
στήριξης του τραπεζικού συστήματος, 
επιχειρεί να διαμορφώσει τη νομισμα
τική της πολιτική κατά τρόπο ώστε να 
ανημετωπίσει εν τη γενέσει τους πς 
πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς να 
«στραγγαλίσει» τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σπς αδύναμες οικονομίες 
της Ευρωζώνης που ουσιαστικά χρη
ματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά 
από την ίδια. Όπως επισημαίνουν οι 
αναλυτές, εάν η πολυσυζητημένη 
«συνολική λύση» στην κρίση χρέους 
που θα δοθεί στη Σύνοδο Κορυφής του 
Μαρτίου αποδειχθεί κατώτερη τω ν 
προσδοκιών, οι επιθέσεις τω ν αγορών 
στην περιφέρεια της Ευρωζώνης θα 
ενταθούν, καθυστερώντας ακόμα πε
ρισσότερο τη διαδικασία άρσης τω ν μη 
συμβατικών μέτρων στήριξης τω ν  
τραπεζών.

Επιτυχημένη δημοπρασία ομολόγων από την Ισπανία

Κρίοιμη ουνάντηοη 
των κεντροδεξιών 
ηγετών oro Ελοίνκι
»  Τη γερμανική άρνηση για 
επαναγορά ομολόγων και 
αύξηση των εγγυήσεων 
από κράτη-μέλη με κορυφαία 
αξιολόγηση συμμερίζονται 
η Αυστρία, η Ολλανδία 
και η Φινλανδία
ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Με τη Γερμανία να επιμένει 
σε σκληρή διαπραγμα
τευτική γραμμή, ξεκινά, 

σήμερα, με τη συνάντηση τω ν κε
ντροδεξιών ηγετών στο Ελσίνκι, η 
τελική φάση της διαπραγμάτευσης 
για το Μηχανισμό Στήριξης. Οπως 
διέρρευσε χθες στον διεθνή Τύπο, 
η καγκελάριος Μέρκελ δήλωσε σε 
Γερμανούς βουλευτές όπ δεν ανα
μένει η Ελλάδα και η Ιρλανδία να 
αποδεχτοΰντους όρους του Βερολί
νου για νέες δημοσιονομικές περι
κοπές, ω ς αντάλλαγμα για τη μείω
ση τω ν επιτοκίων δανεισμού τους. 
Η Γερμανία, ανητίθεται, επίσης, σπς 
επαναγορές «τοξικού» χρέους με 
χρηματοδότηση του Μηχανισμού 
(ΕΕΒξ) και στην αύξηση τω ν  εγγυή
σεων από κράτη-μέλη της Ευρωζώ
νης με κορυφαία αξιολόγηση (ΑΑΑ), 
ώστε να είναι διαθέσιμο προς διά

σωση το σύνολο τω ν 440 δισ. ευρώ. 
Τις θέσεις αυτές φαίνεται όπ συμμε
ρίζονται (σε μικρότερο ή μεγαλύτε
ρο βαθμό) η Αυστρία, η Ολλανδία 
και η Φινλανδία. Με πρωτοβουλία 
του υπουργού Οικονομικών της 
τελευταίας, Γίρκι Κατάινεν, συνε- 
κλήθη η Σύνοδος στο Ελσίνκι, 
προκειμένου να γεφυρωθούν οι α
ναρρήσεις στο Σύμφωνο Ανταγω
νιστικότητας, που ανέκυψαν στη 
Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουάριου 
όταν Μέρκελ και Σαρκοζί παρουσί
ασαν το σχέδιό τους.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ »  Οι κεντροδεξιές 
κυβερνήσεις είναι πιθανό να συμ
φωνήσουν, σήμερα, στη βάση του 
συμβιβαστικού σχεδίου Μπαρόζο- 
Ρομπάι, που παρουσιάστηκε στην 
αρχή της εβδομάδας. Πιθανό θεω
ρείται, επίσης, να συμφωνηθεί η α
γορά ομολόγων από το ΕΕ8Ε στην 
πρωτογενή αγορά. Με τον τρόπο 
αυτό, τα κράτη που δέχονται πιέσεις, 
θα μπορούν να υπολογίζουν σε έναν 
«πρόθυμο» αγοραστή σε κάθε δημο
πρασία. Προς το παρόν, πάντως, οι 
επενδυτές δτατηρούντην... ψυχραι
μία τους: Χθες η Ισπανία κατάφερε 
να δανειστεί 3,8 δισ. ευρώ μέσω 
τριετών και πενταετών τίτλων, με το 
κόστος δανεισμού να «τσιμπάει» στο 
3,592% (από 3,254%) και 4,389% 
(από 4,045%), ανπστοίχως.
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Στις 18 Μαρτίου η δημοσιοποίηση του καταλόγου

Σήμερα οι οδηγίες για τα 
νέα τραπεζικά stress tests

Λαμβάνουν, σήμερα, οι μεγαλύ
τερες τράπεζες της Ευρωζώ

νης, πς οδηγίες από την Ευρωπαϊκή 
Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) σχετικά με 
τα νέα stresstests σταχαρτοφυλάκιά 
τους. Σε χθεσινή ανακοίνωση, η 
νεοσυσταθείσα Αρχή αναφέρει όπ 
τα tests θα περιλαμβάνουν και πάλι 
ένα βασικό και ένα δυσμενές μα
κροοικονομικό σενάριο, το οποίο 
έχει συνταχθεί από την ΕΚΤ και α
φορά σημαντική επιβράδυνση της 
ανάπτυξης. Σε κάθε χώρα θα γίνουν, 
επίσης, ειδικοί έλεγχοι για πς αντο
χές τω ν  τραπεζών σε σοκ σπς πμές 
τω ν ακινήτων, τα επιτόκια και τα 
κρατικά ομό' α.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει το 
μέγεθος του σοκ στα τραπεζικά ο
μόλογα που θα προβλέπεται για 
κάθε χώρα.

Αφού συγκεντρώσει τα πρώτα 
σχόλια για τα ΐεβίε από πς τράπεζες, 
η ΕΒΑ θα δημοστοποιήσει σης 18 
Μαρτίου (λίγες ημέρες μετά την 
Εκτακτη Σύνοδο Κορυφής) τον 
κατάλογο εκείνω ν που θα ελεγ
χθούν καθώς και το περιεχόμενο 
τω ν μακροοικονομικών σεναρίων. 
Λεπτομέρειες για την ακολουθού
μενη μεθοδολογία  π ιθανόν να 
δημοσιοποιηθούν τον Απρίλιο, ενώ  
τα αποτελέσματα αναμένονται τον 
Ιούνιο.

mailto:hsav@pegasus.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η επιδείνωση στην αγορά εργασίας προήλθε από τη μείωση των προσλήψεων, την αύξηση των απολύσεων και την αδυνα
μία των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τα ολοένα και περισσότερα άτομα τα οποία αναζητούσαν εργασία. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΟΑΕΔ, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 17%, ενώ η απώλεια εσόδων για τα ταμεία υπολογίζεται στα 3,5 δισ. ευρώ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι δείκτες επιδείνωσης της 
αγοράς εργασίας (Ιανουάρι
ος 2010 -  Ιανουάριος 2011:

6 6 .6 9 0
επιπλέον οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι (+8,68%) σε 1 χρόνο 
(834.292 από 767.602)

16,71%
λιγότερες
οι προσλήψεις που
πραγματοποιήθηκαν

6,58%
περισσότερες 
οι απολύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν

28.995
θέσεις χάθηκαν τον Ιανουάριο του 
2011, ενώ τον αντίστοιχο περσινό μή
να είχαν χαθεί 16.273 θέσεις

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΙ PEN

Με εισοδηματικά 
κριτήρια 
τα επιδόματα 
ανεργίας το 2012

«Μαχαίρι» στα επιδόματα ανερ
γίας θα βάλει η κυβέρνηση το 
2012, συνδέοντας την καταβολή 
του επιδόματος με εισοδηματικά 
κριτήρια και ανάλογα με την ύ
παρξη ή μη περιουσιακών στοι
χείων στην οικογένεια τω ν α
νέργων. Την κατάργηση της κα
θολικής καταβολής τω ν  επιδο

μάτων σε όσους 
χάνουν την εργα
σία τους επιβεβαί
ωσε ο επίτροπος 
Ολι Ρεν, απαντώ
ντας σε ερώτηση 
του ευρωβουλευ
τή Ν. Χουντή σχε
τικά με την πρό
βλεψη περικοπής 
500 εκατ. ευρώ 
που προβλέπει το 
Μνημόνιο.

Όπως απάντησε ο Ολι Ρεν, «το  
αναμενόμενο ποσό τω ν 500 ε
κατομμυρίων ευρώ θα μπορού
σε να εξοικονομηθεί εάν βελτι
ωθεί ο μηχανισμός βάσει του ο
ποίου πραγματοποιείται ο έλεγ
χος τω ν  περιουσιακών και ει
σοδηματικών στοιχείων ή με 
την καλύτερη στόχευση και τη 
δικαιότερη επίδραση του συ
στήματος τω ν  κοινωνικών επι
δομάτων».
Ο έλεγχος αυτός, όπως σημείω
σε, «μπορεί επίσης να εγγυηθεί 
τη διαθεσιμότητα πόρων για ε
πενδύσεις σε ενεργητικές πολι- 
ηκές απασχόλησης και τη λήψη 
εσπασμένων μέτρων για την α
ντιμετώπιση της ένδειας με στό
χο την αποτελεσματική προστα
σία τω ν πλέον ευάλωτων κοινω
νικών ομάδων».
Ο Κίνδυνο μετατροπής τω ν επι
δομάτων ανεργίας σε βοηθήμα
τα προνοιακού τύπου, παρά το 
γεγονός ότι «αποτελούν παροχή 
για την οποία οι εργαζόμενοι 
καταβάλλουν εισφορά», βλέπει 
ο δικηγόρος και εκδότης του πε
ριοδικού «Νομοθεσία ΙΚ Α » Δ. 
Μπούρλος.

0 επίτροπος 
Ολι Ρεν

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3,5 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τ ις  854.292 έφ τα ο α ν  
ο ι ά ν ερ γο ι το ν  Ια νου ά ρ ιο

του γιπ ργο υ  γάτου

Νέα αύξηση κατά 66.690 άτομα 
(+8,68%) τω ν  ανέργων -οι οποί
οι έφτασαν τους 834.292 από 

767.602 πέρυσι- και απώλεια 28.995 θέ
σεων μισθωτής εργασίας (ένανη  16.273 
τον Ιανουάριο του 2010) κατέγραψε τον 
πρώτο μήνα του νέου χρόνου ο ΟΑΕΔ, 
αποτυπώνοντας τη βαθιά κρίση στην α
πασχόληση που προκαλεί η ύφεση στην 
οικονομία. Το ίδιο στοιχείο αναδεικνύει, 
επίσης, η σημαντική άνοδος κατά 12,07% 
(+74.272) του αριθμού τω ν  ανέργων που 
αναζητούν αλλά δεν βρίσκουν εργασία 
καθώς και τω ν  μακροχρόνια ανέργων 
(+53,26%).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ »  Η επιδείνωση στην αγορά 
εργασίας προήλθε από τη μείωση τω ν 
προσλήψεων, την αύξηση τω ν απολύσεων 
και την αδυναμία τω ν  επιχειρήσεων να 
απορροφήσουν τα ολοένα και περισσότε
ρα άτομα τα οποία αναζητούσαν εργασία. 
Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010, 
τον Ιανουάριο του 2011:

Ο Αυξήθηκαν οι καταγγελίες συμβά
σεω ν αορίστου χρόνου και οι λήξεις 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου φτάνοντας 
τις 56.011 (+6,58% σε σχέση με τον Ιανου
άριο του 2010).

©  Μειώθηκαν κατά 16,71% οι προ
σλήψεις εργαζομένων (σης 49.626 από 
59. 584), με αποτέλεσμα να γίνει έντονα 
αρνητικό το ισοζύγιο της απασχόλησης 
(διαφορά προλήψεων και απολύσεων και 
αποχωρήσεων), αφού οι θέσεις μισθωτής 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν 
κατά 28.995 (τον Ιανουάριο του 2010 η 
διαφορά ήταν 16.273).

©Αυξήθηκαν σης 689.558 (+5,51% σε 
σχέση με το Δεκέμβριο και +12,07% σε 
σχέση με τον Ιανουάριο) οι εγγεγραμμένοι 
άνεργοι στα μητρώα του Ο ΑΕΔ που ανα
ζητούσαν εργασία. Από τους αναζητούντες 
εργασία 195.046 άτομα (ποσοστό 28,29%) 
ανήκουν στην ηλικιακήομάδα κάτω τω ν 
30 ετών, 429.697 (ποσοστό 62,31%) ανή
κουν στην ηλικιακή ομάδα από 30-54ετών 
και 64.815' τσοστό 9,40%) ανήκουν στην

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΌΥ ΑΡΙ6ΡΛ0Υ
BTEÜ>AMM£NfiN ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

1 Μήνας 2011 2010 2009 1
Ιανουάριος 834.292 767602 562.517
Φεβρουάριος 766.159 591.654
Μάρτιος 734.509 609.701
Απρίλιος 711.669 565.022
Μάιος 658.085 539.743
Ιούνιος 659.119 551745
Ιούλιος 659384 560.550
Αύγουστος 648.032 544.164
Σεπτέμβριος 665.059 545.125
Οκτώβριος 717.382 615.831
Νοέμβριος 773.344 715.000
Δεκέμβριος 804.597 767381

»  Στο 17% φτάνει, με αναγωγή, το ποοοστό ανεργίας με βάση τους 
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ άνεργους, ενω η ΓΣΕΕ έχειπροβλέψει ότι ο 
αριθμός τους θα ξεπεράσει το 1 εκατ.
»  Η απώλεια εσόδων για τα Ταμεία (από τις εισφορές που αναλογούν στους 
μη απασχολούμενους άνεργους) αγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ.

ηλικιακή ομάδα 55 και άνω ετών.
©  Αυξήθηκαν κατά 85.835 άτομα 

(+53,26%) οι μακροχρόνια άνεργοι (σε 
κατάσταση ανεργίας για περισσότερο από 
ένα χρόνο).

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ »  Γυναίκες σε ποσοστό 
57,14% και άνδρες σε ποσοστό 42,86% 
ηλικίας πάνω από 30 ετώ ν με γνώσεις 
μέσης εκπαίδευσης κυριαρχούν σης τά
ξεις τω ν  ανέργων. Στους 689.558 που 
δήλωσαν όη  αναζητούν εργασία:

©  Οι 295.529 είναι άνδρες (42,86%) 
και οι 394.029 γυναίκες (57,14%).

© Τ ο  62,31% είναι ηλικίας από 30-54 
ετών, κάτω τω ν  30 είναι το 28,29% και 
πάνω από 55 ετώ ν το 9,40%.

Ο  Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί 
το 33% τω ν ανέργων που αναζητούν ερ
γασία και στην Περιφέρεια Μακεδονίας 
το 20,83%.

©  Απ ό το  σύνολο τω ν  α νέρ γω ν  
(834.292) μόλις 258.285 είναι επιδοτού
μενοι. «

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗ Σ ΕΚΠ ΑΙΔΕΥΣΗ Σ <ΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Tm m B m m B m im m m

Εγγεγραμμένοι 
>= 12 Μήνες

Εγγεγραμμένοι 
<12 Μήνες Σύνολο Ποοοστό % |

Χωρίς εκπαίδευση 4.961 4.127 9.088 132%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) 96.724 171.051 267775 38,83%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 114.155 201.386 315.541 45,76%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 31160 65.994 97154 14,09%
Σύνολο 247000 442.558 689.558 100,00%

Προγράμματα επανένταξης στην αγορά εργασίας
Πέντε νέα στοχευμένα προ
γράμματα θέτει σε εφαρμογή ο 
Ο ΑΕ Δ :
1. Την «Επιταγή Επανένταξης» 
με μετατροπή του επιδόματος 
ανεργίας σε επίδομα απασχό
λησης για 10.000 ανέργους.
2. Την επιδότηση της απασχό-

λησης 5.000 ανέργων ηλικίας 
55-64 ετών στους OTA.
3. Τη διεύρυνση της τουριση- 
κής περιόδου με επιχορήγηση 
τω ν  εισφορών για την επανα- 
πρόσληψη 70.000 ανέργων οε 
επιχειρήσεις και τη διατήρηση 
επιπλέον 10.000 θέσεων.

4. Την επιχορήγηση επιχειρή
σεων για την πρόσληψη 5.000 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης.
5. Την πρακτική άσκηση και 
απασχόληση απόφοιτων δευ
τεροβάθμιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης


