
 
 

  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γειηίν Σύπνπ 

                                                                               Αζήλα   11-06-2020 

Γ. Βξνύηζεο: Σξηπιό αηζηόδνμν κήλπκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο – Μείωζε 

αλεξγίαο Μάξηηνπ 2020, ζεηηθό ηζνδύγην θαη αύμεζε ηεο πιήξνπο 

απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Μάην 2020(ΔΡΓΑΝΗ) 

 

Σα δεδνκέλα ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, όπσο 

απηά απνηππώλνληαη ςεθηαθά ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» γηα ηνλ 

κήλα Μάην 2020 ζπλερίδνπλ λα είλαη ζεηηθά θαη απηόλ ην κήλα, αθνινπζώληαο ηε 

γεληθή ηάζε εμνκάιπλζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαζώο ζηαδηαθά απνθιηκαθώλνληαη 

ηα έθηαθηα κέηξα πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα.  

Σν ηζνδύγην ηνλ κήλα Μάην 2020 θαηέγξαςε αύμεζε ηεο κηζζσηήο απαζρόιεζεο 

θαηά 32.975 ζέζεηο εξγαζίαο (ρ. Ι). Παξάιιεια, ηνλ Μάην ηνπ 2020 νη 

απνιύζεηο ήηαλ ιηγόηεξεο θαηά 151.958 ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ην 2019 

πνπ είραλ αλέιζεη ζηηο 218.240 ζέζεηο εξγαζίαο. 

Σν ζεηηθό ηζνδύγην ηεο ΕΡΓΑΝΗ γηα ην κήλα Μάην, κέζα ζηελ έληαζε ηεο θξίζεο, 

δείρλεη όηη απνθύγακε, κέρξη ηώξα, ην κεγάιν θύκα ησλ απνιύζεσλ. Παξάιιεια, 

ιακβάλεηαη ωο έλα ηδηαίηεξα ζεηηθό θαη αηζηόδνμν κήλπκα ε αύμεζε ηεο 

πιήξνπο απαζρόιεζεο ζην 55,46% γηα ην κήλα Μάην ηνπ 2020 έλαληη ηνπ 

49,84% πνπ ήηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηνλ Μάην ηνπ 2019.  

 

ρήκα Ι 



 
 

πγρξόλσο, ε δπλακηθή ηάζε αλάζρεζεο ηεο αλεξγίαο από ηνλ Ινύιην ηνπ 2019 

ζπλερίδεηαη ζύκθσλα κε ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ κελόο Μαξηίνπ 2020 

όπνπ ην πνζνζηό αλεξγίαο αλήιζε ζην 14,4% έλαληη 18,1% ηνπ πεξζηλνύ 

αληίζηνηρνπ κήλα, κείωζε ―3,7% (ρ. ΙΙ). Σν πνζνζηό αλεξγίαο Μαξηίνπ 2020 

είλαη ην ρακειόηεξν πνζνζηό από ην Ιαλνπάξην ηνπ 2011.  

 

 
ρήκα ΙΙ 

Όια ηα παξαπάλσ επηβεβαηώλνπλ όηη νη πνιηηηθέο πνπ αλέπηπμε ε θπβέξλεζε 

Μεηζνηάθε από ηνλ Ινύιην ηνπ 2019, ζπλνιηθά ζε επίπεδν νηθνλνκίαο θαη 

αγνξάο εξγαζίαο, ήηαλ απνηειεζκαηηθέο θαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε.  

Παξαθνινπζνύκε ζπλερώο ηελ πνξεία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, βξηζθόκαζηε δίπια 

ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε ζύγρξνλεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο, 

όπσο θάλνπκε ηώξα κε ηνλ κεραληζκό ελίζρπζεο ηεο απαζρόιεζεο «ΤΝ-

ΕΡΓΑΙΑ». Τπελζπκίδσ όηη θνηλόο παξαλνκαζηήο όισλ ησλ πνιηηηθώλ καο, από ηελ 

αξρή ηεο θξίζεο, είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ν ζηόρνο απηόο 

επηηπγράλεηαη κέρξη ηώξα.  

 
 
 

*Επισσνάπτονται η Έκθεση Μαρτίοσ 2020 της ΕΛΣΤΑΤ 

& το Τεύτος “ΕΡΓΑΝΗ” Μαΐοσ 2020 


