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Ραγδαία αύξηση της ανεργίας 
σε Κύπρο και Ευρωζώνη
Στο 8,2% του ενεργού 

πληθυσμού αυξήθηκε η 
ανεργία στην Κύπρο τον 

Οκτώβριο από 7,9% το Σεπτέμ-
βριο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Eurostat. Ιστορικό υψηλό 
κατέγραψε η ανεργία στην Ευ-
ρωζώνη. Οπως προκύπτει από 
τα κοινοτικά στοιχεία, η μέση 
ανεργία στην Ευρωζώνη αυ-
ξήθηκε στο 10,3% (10,2% το 
Σεπτέμβριο) του ενεργού πλη-
θυσμού, ενώ αύξηση στο 9,8% 
(9,7% το Σεπτέμβριο) σημειώ-
θηκε και στο σύνολο της ΕΕ.

Αναφορικά με τις επί μέρους 
επιδόσεις της Κύπρου, τον 
Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας 
στους άνδρες ήταν 8,1% (7,8% 
το Σεπτέμβριο), στις γυναίκες 
8,3% (8,0% το Σεπτέμβριο) 
και στους νέους κάτω των 25 
ετών 22,7% (στοιχεία Σεπτεμ-
βρίου). Για την Ελλάδα τα στοι-

χεία της Eurostat αφορούν τον 
Αύγουστο, όπου η συνολική 
ανεργία αυξήθηκε στο 18,3% 
(17,7% τον Ιούλιο). Στις επιμέ-
ρους κατηγορίες, το ποσοστό 
ανεργίας στους άνδρες ήταν 
15,5%, στις γυναίκες 22,1% 
και στους νέους κάτω των 25 
ετών στο 45,1%. 

Στην Ευρωζώνη η μέση 
ανεργία στους άνδρες ήταν 
10,0%, στις γυναίκες 10,6% 
και στους νέους κάτω των 25 
ετών 21,4%. Μεταξύ των χω-
ρών της Ευρωζώνης τις καλύ-
τερες επιδόσεις κατέγραψαν 
η Αυστρία (4,1%) και το Λου-
ξεμβούργο (4,7%), ενώ τις 
χειρότερες η Ισπανία (22,8%) 
και η Ελλάδα (18,3%). Τον Σε-
πτέμβριο η ΕΕ είχε συνολικά 
23,554 εκατ. ανέργους, εκ των 
οποίων 16,294 εκατ. στις χώ-
ρες της Ευρωζώνης. Το 12μηνο 
Οκτώβριος 2010-Οκτώβριος 

2011 ο αριθμός των ανέργων 
αυξήθηκε στην Ευρωζώνη 
κατά 440.000 άτομα. 

Στην κατηγορία των νέων 
κάτω των 25 ετών ο αριθμός 
των ανέργων ανήλθε σε 5,482 
εκατ. στην ΕΕ, εκ των οποίων 
3,338 εκατ. στις χώρες της Ευ-
ρωζώνης.  

Το ποσοστό της συνολικής 
ανεργίας επί του ενεργού πλη-
θυσμού, που καταγράφηκε στα 
κράτη μέλη της Ευρωζώνης 
τον Οκτώβριο ήταν το εξής: 
Αυστρία 4,1%, Λουξεμβούργο 
4,7%, Ολλανδία 4,8%, Γερμα-
νία 5,5%, Βέλγιο 6,6%, Μάλτα 
6,7%, Φινλανδία 7,8%, Σλοβε-
νία 7,9%, Κύπρος 8,2%, Ιταλία 
8,5%, Γαλλία 9,8%, Εσθο-
νία 11,3% (β’ τρίμηνο 2011), 
Πορτογαλία 12,9%, Σλοβακία 
13,6%, Ιρλανδία 14,3%, Ελλά-
δα 18,3% (Αύγουστος 2011), 
Ισπανία 22,8%.

Συνέχιση του διαλόγου 
επί της οικονομίας ζητούν οι συντεχνίες

Στις 15 Δεκεμβρίου η ενδιάμεση 
απόφαση του Κακουργιοδικείου 
Για τις 15 Δεκεμβρίου 2011, 

στις 09:00 (ώρα Κύπρου) 
ορίσθηκε η συνεδρίαση 

του Κακουργιοδικείου Λευκω-
σίας, το οποίο θα ανακοινώσει 
την ενδιάμεση απόφασή του για 
την υπόθεση πτώσης, στις 14 
Αυγούστου 2005, στο Γραμμα-
τικό Αττικής, του μοιραίου αε-
ροπλάνου Boeing 737-300 της 

εταιρείας Helios.  Στις 11 Οκτω-
βρίου 2011 το Κακουργιοδικείο 
είχε ορίσει την 30ή Νοεμβρίου 
για την ενδιάμεση απόφασή του 
στο αίτημα της υπεράσπισης των 
κατηγορουμένων για απόρριψη 
του εις βάρους των κατηγορητη-
ρίου, όμως τελικά αποφασίσθη-
κε η περαιτέρω αναβολή της 
έκδοσης αυτής της απόφασης.  

Οι πέντε κατηγορούμενοι στην 
υπόθεση είναι ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος της ‘’Ηλιος’’ Ανδρέας 
Δράκος, η εταιρεία Helios ως 
νομικό πρόσωπο, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Helios, Δημή-
τρης Πανταζής, ο Διευθυντής 
Πτητικών Γιώργος Κικκίδης και 
ο Βούλγαρος αρχιπιλότος της 
εταιρείας Γιάνκο Στοϊμένοφ.

Τη συνέχιση του κοινωνι-
κού διαλόγου για το νέο 
πακέτο μέτρων για την 

οικονομία ζητούν οι συντε-
χνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ 
και εκφράζουν την αντίθεσή 
τους ως προς τη λήψη τελι-
κών αποφάσεων στη σημερι-

νή συνάντηση των πολιτικών 
αρχηγών με τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας χωρίς να προη-
γηθεί διαβούλευση με το συν-
δικαλιστικό κίνημα.  

Οι ηγεσίες των τριών συ-
ντεχνιών είχαν συνάντη-
ση με την ηγεσία του ΔΗΣΥ, 

στα γραφεία του κόμματος, 
ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου του ΔΗΣΥ, κατά 
την οποία συζήτησαν την κα-
τάσταση στην οικονομία και 
τα νέα μέτρα που προωθεί η 
κυβέρνηση για αντιμετώπιση 
της κατάστασης. 
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