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Μέρος 1: Εισαγωγή 

Η ισότητα των ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και σωματικών ή διανοητικών χαρακτηριστικών 

κατατάσσεται μεταξύ των αξιών βάσει των οποίων ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση [εφεξής Ε.Ε]. Η 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση1 δημιουργήθηκε για να αντικατοπτρίζει αυτήν την βασική 

αξία και να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή για κάθε κοινωνική ομάδα, ανεξαρτήτως των ηλικιακών, 

φυλετικών ή διαφορετικών σωματικών και διανοητικών χαρακτηριστικών της. Η σημασία της 

εξασφάλισης της ισότητας μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων καταδεικνύεται από το γεγονός 

πως συμφωνά με μεγάλο αριθμό ερευνών και μετρήσεων μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα του Intereconomics2 για τα 

οικονομικά οφέλη από την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε., κατά την οποία, η αύξηση του ρυθμού 

γεφύρωσης του χάσματος των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου θα μπορούσε 

να συμβάλει στην άνοδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τα κράτη μέλη της Ε.Ε από το 6,1%, που είναι το 

αναμενόμενο ποσοστό, στο 9,6% έως το 2050. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η βελτίωση της 

ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

αύξηση του ΑΕΠ της Ε.Ε κατά 2,2% έως το 2050. 

Ξεκινώντας με το παρόν άρθρο, αναδεικνύονται δεδομένα, τα οποία έχουν αντληθεί κατά κύριο λόγο από 

την Eurostat και εστιάζουν στην ισότητα μεταξύ των ατόμων διαφορετικού φύλου, διαφορετικής ηλικιακής 

ομάδας και διανοητικής και σωματικής διάπλασης, γύρω από τους τομείς της εκπαίδευσης και της 

απασχόλησης. Σκοπός μέσω της παρουσίασης των δεδομένων αυτών είναι η ανάδειξη της θέσης της 

Ελλάδας στον τομέα της ισότητας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη της Ε.Ε, αλλά και του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα, αναδεικνύεται και η επίδραση 

που ασκούν οι διαφορές αυτές στον εκπαιδευτικό και εργασιακό κλάδο.  

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα εστιάζει στην ισότητα των φύλων, παρουσιάζοντας δεδομένα σχετικά 

με την μισθολογική απόκλιση, το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης της 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στην ισότητα ατόμων 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, το μεικτό 

ωρομίσθιο, την επιτυχή ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και το 

ποσοστό των νέων [ηλικίας 15 έως 29 ετών] που βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, κατάρτισης και 

εκπαίδευσης για το έτος 2020. Τέλος, η τρίτη ενότητα εστιάζει στην ισότητα μεταξύ των ατόμων με μερικής 

ή βαριάς μορφής αναπηρία και παρουσιάζονται δεδομένα που σχετίζονται με την απασχόληση, το ποσοστό 

εγκατάλειψης του σχολείου και το ποσοστό κινδύνου υλικής στέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού των 

ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται 

αποκλειστικά στα διαθέσιμα δεδομένα και σε κανένα σημείο δεν εκφράζεται η προσωπική άποψη των 

συγγραφέων ή της Get Involved. 

 
1 EU legislative framework – Equinet  
2 Economic Benefits of Gender Equality in the EU  

https://equineteurope.org/equality-in-europe/eu-legislative-framework/
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2017/number/3/article/economic-benefits-of-gender-equality-in-the-eu.html
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Μέρος 2: Κυρίως Θέμα 

Ενότητα Ι:  Οικονομική Ισότητα Φύλων3 

Στον τομέα της ισότητας των φύλων, η ανάλυση που θα ακολουθήσει, περιστρέφεται γύρω από τους 

κλάδους της εργασίας και της εκπαίδευσης. Τα δεδομένα, μάλιστα, που θα παρατεθούν, επικεντρώνονται 

στη συγκριτική επισκόπηση της εργασιακής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας των δύο φύλων τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το έτος 2020 και με αναφορά κάθε φορά σε 

συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, στον εργασιακό τομέα θα δοθεί έμφαση στα ποσοστά της 

μισθολογικής απόκλισης μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, καθώς και στα ποσοστά απασχόλησης που 

χαρακτηρίζουν τα δύο φύλα, βάσει και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Στον 

εκπαιδευτικό τομέα, παρουσιάζονται συγκριτικά τα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από άτομα των δύο φύλων, με αντίστοιχη αναφορά σε συγκεκριμένα 

ηλικιακά πεδία. 

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τις μισθολογικές απολαβές των δύο φύλων, σημαντικό είναι να επισημανθεί πως 

στο σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε. για το 2020, η Ελλάδα κατατάχθηκε 9η  με τη χαμηλότερη 

μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων βάσει στοιχείων της Eurostat. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα 

υπολογίζεται πως μεταξύ των μισθών των εργαζομένων ανδρών-γυναικών το 2020, υπό τις ίδιες 

εργασιακές συνθήκες, υπήρχε απόκλιση της τάξης του 4% όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 

στο 4,08%. Την ίδια χρονιά, η μεγαλύτερη διαφορά των μισθών στην Ε.Ε., λόγω του φύλου, παρατηρήθηκε 

στην Ιρλανδία, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 9%, ενώ η χαμηλότερη απόκλιση σημειώθηκε 

στην Ιταλία και τη Σλοβενία με ποσοστό λίγο λιγότερο του 2%.  

 

Γράφημα 1: Μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο φύλων 

Πηγή: Eurostat 

Βάσει των στοιχείων της Eurostat για το 2020, στην Ελλάδα, το ανδρικό φύλο χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης από ότι το γυναικείο, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (δηλ. 15 έως 74). 

Στο ηλικιακό πεδίο 25-29 ετών παρατηρείται η μικρότερη απόκλιση ως προς την απασχόληση μεταξύ των 

φύλων, η οποία ανέρχεται στο 2,59%. Στις ηλικίες που ακολουθούν, δηλαδή από τα 30 έως τα 64 έτη που 

καλύπτει η συγκεκριμένη έρευνα, η διαφορά στην απασχόληση οξύνεται, με το ανδρικό φύλο να 

απασχολείται εργασιακά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις γυναίκες. Η μεγαλύτερη 

εργασιακή απόκλιση των δύο φύλων εντοπίζεται στο ηλικιακό φάσμα 60-64, όπου και η διαφορά στην 

απασχόληση ανέρχεται στο 78,57%. 

 
3 Infographics Project II – Economics of Equality – Τεύχος I 

https://gettinginvolved.gr/2021/07/28/infographic-project-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-1-2/
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Γράφημα 2: Ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων 

Πηγή: Eurostat 

Τα στοιχεία που αναδεικνύει η έρευνα δεν εξαντλούνται αποκλειστικά στον εργασιακό κλάδο, αλλά 

παρουσιάζουν και την εκπαιδευτική πραγματικότητα των μαθητών/φοιτητών και των δύο φύλων. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα αφορά στα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης της 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από άνδρες και γυναίκες που ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 

των 25-34 ετών.  

Ως προς, λοιπόν, το δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης, σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. οι άντρες της 

προαναφερθείσας ηλικιακής ομάδας, χαρακτηρίζονται από υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς φοίτησης σε 

σχέση με τα αντίστοιχα των γυναικών. Στο σύνολο της Ε.Ε., η Μάλτα, η Γερμανία και η Ισπανία 

παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ισότητας των δύο φύλων, ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλικία 25-34, με τους άντρες να υπερέχουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 

έναντι των γυναικών στον δείκτη αυτό. Αντιθέτως, κράτη όπως η Κύπρος, η Σουηδία, η Λιθουανία, η 

Σλοβενία και η Σλοβακία παρουσιάζουν μέση διαφορά της τάξεως του 55,26% υπέρ του ανδρικού φύλου 

στην επιτυχή ολοκλήρωση του δευτεροβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες ηλικίας 

25-34 που ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτηση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανέρχονται, ως 

ποσοστό, στο 40%, ενώ οι άντρες στο 55% περίπου της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Στο επίπεδο, εν αντιθέσει, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο ίδιο ηλικιακό φάσμα των 25-34 ετών, 

παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών ανήκει στο γυναικείο 

φύλο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Αναλυτικότερα, σε χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Λουξεμβούργο και Ολλανδία, ως προς την επιτυχή φοίτηση σε πανεπιστημιακές ομάδες, το ποσοστό των 

γυναικών υπερισχύει σε μικρό βαθμό σε σχέση με αυτό των ανδρών. Υπάρχουν, όμως, και κράτη-μέλη, 

όπως η Κροατία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Λετονία και Εσθονία, στα οποία η απόκλιση υπέρ των 

γυναικών ανέρχεται περίπου στο 65,24%, ενώ στη Σλοβακία η σχετική διαφορά φτάνει περίπου στο 

67,92%. Στην Ελλάδα, οι γυναίκες που φοιτούν επιτυχώς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολογίζονται στο 

50%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, περίπου στο 37%. 

Τα ποσοστά που προηγήθηκαν, μαρτυρούν την επίδραση που έχει η διαφορά φύλου των ατόμων τόσο στην 

εργασιακή απασχόληση και μισθολογική τους εξέλιξη όσο και στη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυσή τους αναδεικνύει συνδυαστικά, 

μεταξύ άλλων, το ότι παρότι, στην Ελλάδα, το γυναικείο φύλο στις ηλικίες 25-34 αποφοιτά με μεγαλύτερη 
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επιτυχία από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις το ανδρικό φύλο έχει μεγαλύτερη απορρόφηση στην 

αγορά εργασίας στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Καθίσταται, δε, αντιληπτό από την παράθεση των δεδομένων 

ότι η Ε.Ε. συνολικά οφείλει να σημειώσει σημαντική πρόοδο, ώστε να αμβλυνθούν οι εργασιακές και 

εκπαιδευτικές αποκλίσεις που οφείλονται αποκλειστικά στη διαφορά φύλου των εργαζόμενων και 

εκπαιδευόμενων, αντίστοιχα. 

Ενότητα II: Οικονομική Ανισότητα μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων4 

Η ανάλυση στην παρούσα ενότητα θα επικεντρωθεί στην εργασιακή απασχόληση και εκπαιδευτική 

κατάρτιση διαφόρων ηλικιακών ομάδων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται σύγκριση αυτών 

των δεδομένων με των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε, βάσει δεδομένων του 2020. Όσον αφορά την 

εργασιακή απασχόληση έμφαση δίνεται στα μέσα μεικτά ωρομίσθια και στα ποσοστά απασχόλησης των 

ατόμων ανά ηλικιακή ομάδα σε Ελλάδα και Ε.Ε. Ως προς τον τομέα της εκπαίδευσης, παρουσιάζονται τα 

ποσοστά της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ηλιακή 

ομάδα 25 έως 34 και την ηλικιακή ομάδα 35 έως 44.  

Αρχικά, η ανάλυση του εργασιακού τομέα εστιάζει στα μέσα μεικτά ωρομίσθια των εργαζομένων ανά 

ηλικιακή ομάδα στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, όπου στην δεύτερη παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις 

απολαβές των διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου 

μεικτού ωρομίσθιου που παρατηρήθηκε μεταξύ της ηλικιακής ομάδας κάτω των 30 και της αντίστοιχης 

ηλιακής ομάδας των 30 έως 49 ήταν 54,55%, υπέρ της ηλικιακής ομάδας 30 έως 49. Ακόμα μεγαλύτερη 

μισθολογική διαφορά ανά ώρα εργασίας παρατηρείται μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 30 έως 49 και της 

ηλικιακής ομάδας άνω των 50, με την τελευταία να λαμβάνει μέσο μεικτό ωρομίσθιο με μεγαλύτερο κατά 

58% από εκείνο των ηλικιών 30 έως 49. Αναλυτικότερα, για την πρώτη ηλικιακή κατηγορία για την Ελλάδα 

το μέσο ωρομίσθιο διαμορφώνεται στα €5,5, στα €8,5 για την δεύτερη και στα €13,43 για την τρίτη. Όσον 

αφορά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι μισθολογικές διαφορές για τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες είναι 

λιγότερο αισθητές συγκριτικά με την Ελλάδα. Παράλληλα, όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων κάτω των 30 και 30 έως 49 το σχετικό ποσοστό παρατηρείται στο 17,72%, ενώ για τις ηλικιακές 

ομάδες μεταξύ 30 έως 49 και άνω των 50 το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 16,6%. Βάσει στοιχείων 

της Eurostat , ο μέσος όρος των ωρομισθίων των κρατών μελών της Ε.Ε. είναι €13,15 για την πρώτη ηλιακή 

κατηγορία, €15,48 για την δεύτερη και €18,05 για την τρίτη. Τα δεδομένα αυτά μαρτυρούν πως στην 

Ελλάδα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για περεταίρω άμβλυνση των διαφορών των μέσων μεικτών 

ωρομίσθιων μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 

  

 

 

 

 

 

 
4 Infographics Project II – Economic of Equality – Τεύχος ΙΙ  

https://gettinginvolved.gr/2021/08/05/infographic-project-ii-economic-equality-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b9%ce%b9/
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Γράφημα 3: Μεικτά ωρομίσθια εργαζομένων μεταξύ διάφορων ηλικιακών ομάδων  

Πηγή: Eurostat 

Ο παράγοντας ηλικία, βάση των δεδομένων, φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης 

στην Ελλάδα, όπου στην ηλικιακή ομάδα 15 με 24 έχει το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη. 

Συνεχίζοντας με τον εργασιακό τομέα, η ανάλυση επικεντρώνεται στην απασχόληση διαφόρων ηλικιακών 

ομάδων στην Ελλάδα και την Ε.Ε με την Ελλάδα να καταγράφει τις μεγαλύτερες ανισότητες.  Όσον αφορά 

τις ηλικίες 15 έως 24 και 25 έως 54 οι ανισότητες της μεταξύ τους απασχόλησης στην Ελλάδα 

παρατηρούνται σε ποσοστό της τάξεως του 411,6%, με την ηλικιακή ομάδα 25 έως 54 να έχει αισθητά 

μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης από εκείνη των 15 έως 24. Αντίστοιχα, η ηλικιακή ομάδα των 55 έως 

64 έχει μικρότερο ποσοστό απασχόλησης κατά 30,5% συγκριτικά με εκείνη των 25 έως 54. Ειδικότερα, 

στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 σημειώνει την 27η θέση καταγράφοντας ποσοστό απασχόλησης της τάξεως 

του 13,80%, ενώ στις ηλιακές ομάδες 25 έως 54 και 55 έως 64 βρίσκεται στην 26η θέση και των δύο 

κατηγοριών καταγράφοντας ποσοστό απασχόλησης 70,40% και 44,60% αντίστοιχα. Αναφορικά με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα αντίστοιχα ποσοστά παρατηρούνται στο 153,3% μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 

από 15 έως 24 και 25 έως 54 και στο 19,6% μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 25 έως 54 και 55 έως 64, για 

τις παραπάνω κατηγορίες ο μέσος όρος απασχόλησης της Ε.Ε. είναι 31,50%, 79,80% και 59,60% 

αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη ανισότητα στην 

απασχόληση μεταξύ των ηλικιών 15 έως 24 και 25 έως 54 και το 7η μεγαλύτερη για τις ηλικίες 25 έως 54 

και 55 έως 64 σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Επιπρόσθετα, από τα παραπάνω δεδομένα 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως η ηλικιακή ομάδα 25 έως 54 κατέχει τα μεγαλύτερα ποσοστά 

απασχόλησης στην Ε.Ε και το μεγαλύτερο χάσμα αναφορικά με την απασχόληση παρατηρείται μεταξύ των 

ηλικιών 25 έως 54 και 15 έως 24 με την τελευταία να κατέχει και τα μικρότερα ποσοστά απασχόλησης.  
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Γράφημα 4: Ποσοστά απασχόλησης μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων  

Πηγή: Eurostat 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, παρουσιάζονται τα ποσοστά μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων που ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, των οποίων οι διαφορές 

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε είναι πολύ ήπιες. Αρχικά, στην Ελλάδα 

το ποσοστό των ατόμων που ολοκληρώνουν επιτυχώς την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 44 είναι μεγαλύτερο κατά 9% από το αντίστοιχο ποσοστό των 

ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 34. Τα επιμέρους ποσοστά των ηλικιακών ομάδων 

25 έως 34 και 35 έως 44 διαμορφώνονται στο 48,2% και 48,6% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο το ποσοστό των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 35 έως 44 είναι μικρότερο κατά 3,5% από το αντίστοιχο 

ποσοστό των ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34, με τα επιμέρους ποσοστά να 

παρατηρούνται στο 44,7% για την ηλικιακή ομάδα των 25 έως 34 και στο 43,8% για την ηλικιακή ομάδα 

35 έως 44. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η επίδραση που έχουν οι ηλικιακές 

διαφορές μεταξύ των ατόμων στον τομέα της απασχόλησης είναι αρκετά πιο αισθητή από την αντίστοιχη 

επίδραση που έχουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός η Ελλάδα 

καταγράφει μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ηλικιακών ομάδων στα ποσοστά απασχόλησης και στο μεικτό 

μέσο ωρομίσθιο σε σχέση με τις αντίστοιχες διαφορές του ευρωπαϊκού μέσου, κάτι το οποίο μαρτυρεί το 

περιθώριο που έχει ακόμα για την άμβλυνση της επίδρασης που ασκεί η ηλικία στον επαγγελματικό τομέα. 
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Ενότητα III: Ανισότητα μεταξύ ατόμων με κάποια αναπηρία5 

Κλείνοντας, η τρίτη ενότητα του Economics of Equality, στην ανάλυσή της, πραγματεύεται τα ποσοστά 

εργασιακής απασχόλησης, κοινωνικής ενσωμάτωσης και εκπαιδευτικής κατάρτισης ατόμων με οποίας 

μορφής αναπηρίας στην Ελλάδα, κάνοντας παράλληλη σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των υπολοίπων 

κρατών-μελών της Ε.Ε. και με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιο αναλυτικά, στον τομέα της 

εργασίας επικεντρώνεται στα ποσοστά των ατόμων με κάποιου είδους αναπηρία που ήταν ενταγμένα στην 

αγορά εργασίας στην Ελλάδα το έτος 2018, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες. Στον κοινωνικό τομέα, η έρευνα μελετά τα ποσοστά ατόμων με σοβαρή υλική στέρηση 

που έχουν περιορισμένη κινητικότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη για τα έτη 2014-2019. 

Τέλος, στον εκπαιδευτικό τομέα, παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόμων που αδυνατούν να 

ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στο σχολείο λόγω κάποιας αναπηρίας, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά εκείνων που δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη 

Ε.Ε.. Η παραπάνω ανάλυση έχει ως στόχο την ανάδειξη της ανισότητα που δημιουργείται λόγω των 

περιορισμών που αντιμετωπίζουν κάποια άτομα σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και σε σύγκριση 

μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.. 

Εμβαθύνοντας στον τομέα της εργασιακής απασχόλησης, αναδεικνύεται το χάσμα μεταξύ των ατόμων 

χωρίς αναπηρία και των ατόμων με αναπηρία στον εργασιακό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. 

Αναλύονται δεδομένα σχετικά με την απασχόληση ατόμων χωρίς κάποια αναπηρία συγκριτικά με 

αντίστοιχα άτομα με αναπηρία για την ηλικιακή ομάδα από 20 έως 64 έτη για το έτος 2018. Η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 19η θέση βάσει της ανισότητας μεταξύ των δύο περιπτώσεων με το ποσοστό των 

ατόμων που απασχολούνται χωρίς καμίας μορφής αναπηρία να είναι μεγαλύτερο κατά 29,6% από το 

αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με οποίας μορφής αναπηρία και τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 

να βρίσκεται στο 24,2%. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως η Ιρλανδία είναι η χώρα με τις 

μεγαλύτερες ανισότητες στην προκειμένη περίπτωση με 40.30%, λόγω του συνδυασμού της υψηλής 

απασχόλησης για άτομα χωρίς αναπηρία (77.6%) και της χαμηλής απασχόλησης για άτομα χωρίς αναπηρία 

(37.3%). Ως αποτέλεσμα των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες είναι αυτά που βρίσκονται σε κατάσταση δυσπραγίας σε μια οικονομία, ιδιαίτερα στα 

αναπτυσσόμενα κράτη, ενώ σημαντικό είναι και το οικονομικό κόστος από την μη παραγωγική συμμετοχή 

αυτών των ατόμων στην οικονομική δραστηριότητα. Προσεγγίσεις στο πλαίσιο πολιτικών για τη στήριξη 

της μετάβασης στην κανονικότητα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η πρόσβαση σε 

παραγωγικούς τομείς και οι επαγγελματικές ευκαιρίες μπορούν να βοηθήσουν  στον μετασχηματισμό και 

στην εξάλειψη της περιθωριοποίησης που χαρακτηρίζουν τη ζωή πολλών ατόμων με ειδικές ανάγκες6. 

 

Η Ελλάδα εμφανίζει τις ηπιότερες αποκλίσεις μεταξύ ατόμων με οποίας μορφής αναπηρία και ατόμων 

χωρίς καμία μορφής αναπηρία, στα ποσοστά ατόμων που στερούνται βασικών αγαθών. Στην συνέχεια, η 

έρευνα επικεντρώνεται στον κοινωνικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στις διαφορές μεταξύ των ατόμων που 

πάσχουν από σοβαρή υλική υστέρηση και έχουν σωματικά ή διανοητικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με 

τα άτομα χωρίς. Αναφορικά με την συγκεκριμένη διαφοροποίηση, η Ελλάδα καταγράφει τις μικρότερες 

διαφορές σε τα άτομα που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία και πάσχουν από σοβαρή υλική υστέρηση, 

καθώς είναι 28% παραπάνω από τα άτομα που δεν έχουν αναπηρία. Το αντίστοιχο ποσοστό στον 

 
5 Infographics Project II - Economics of Equality - Τεύχος ΙΙΙ 
6 Indigenous Persons with Disabilities | International Labour Organization 

https://gettinginvolved.gr/2021/09/01/infographic-project-ii-economic-equality-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b9%ce%b9i/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_396412.pdf
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ευρωπαϊκό μέσο ανέρχεται στο 102%, ενώ σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως παρόλο της ήπιας 

ανισότητας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων 

με σοβαρή υλική υστέρηση στην Ε.Ε με ποσοστό 19,4%. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν το γεγονός πως 

η υλική υστέρηση επιβαρύνει περισσότερο τα άτομα που πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, η οποία 

ασκεί πολύ μεγαλύτερη επίδραση στον κοινωνικό τομέα.  

Τέλος, στον εκπαιδευτικό τομέα αξίζει να επισημανθεί, ότι η Ελλάδα έχει το 12ο χαμηλότερο ποσοστό σε 

άτομα με περιορισμούς που εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίς, ενώ αντίστοιχα σε άτομα χωρίς περιορισμούς 

είναι η 7η χαμηλότερη στην κατάταξη για την ηλικιακή ομάδα από 18 έως 29 έτη. Ο Ευρωπαϊκός μέσος 

όρος σχετικά με την ανισότητα που δημιουργείται μεταξύ των δύο περιπτώσεων, δηλαδή της διαφοράς 

ατόμων με περιορισμούς που εγκαταλείπουν το σχολείο και ατόμων χωρίς περιορισμούς, βρίσκεται στις 

10,40 ποσοστιαίες μονάδες με την Ελλάδα να βρίσκεται κατά 2,50 μονάδες χαμηλότερά του. Η χώρα με 

τις περισσότερες αποχές από την εκπαιδευτική διαδικασία ως προς τα άτομα με περιορισμούς είναι η 

Μάλτα με 43,90%, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 33,90%. Αντίστοιχα, η χώρα με την μεγαλύτερη ανισότητα 

μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι Γερμανία μαζί με την Κροατία με την διαφορά να είναι 19,10%. Οι 

νέοι που προσδιορίζονται ως άτομα με αναπηρία ή/και με ειδικές ανάγκες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον 

κίνδυνο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου πρέπει να 

θεωρηθεί ως στενά συνδεδεμένη με άλλες μορφές περιορισμού στην εκπαίδευση, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις προέρχεται από υποκείμενες κοινωνικές ευπάθειες7. 

 

Γράφημα 5: Ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο και πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία και τα 

αντίστοιχα ποσοστά των ατόμων που δεν πάσχουν από αναπηρία 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, οι ανισότητες μεταξύ των ατόμων τα οποία έχουν κάποιας μορφής 

αναπηρία με αυτά που δεν έχουν παρατηρούνται πολύ έντονα στον κοινωνικό και στον εργασιακό τομέα, 

ενώ οι διαφορές μεταξύ αυτών των κοινωνικών ομάδων αναφορικά με τον εκπαιδευτικό τομέα είναι ήπιες. 

 
7 Early School Leaving and Learners with Disabilities and/or Special Educational Needs | European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Early%20School%20Leaving%20Literature%20Review.pdf
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Μέρος 3: Επίλογος 

Η ως άνω παρατεθείσα έρευνα επί του δείκτη της ισότητας εργασιακών και εκπαιδευτικών ευκαιριών 

μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, ηλικίας και διανοητικών ή/και σωματικών χαρακτηριστικών, με 

ποσοστά που αντλήθηκαν από τα δεδομένα της Eurostat των ετών 2014-2020 στην Ελλάδα και στα λοιπά 

κράτη της Ε.Ε, προσφέρει πληθώρα ενδείξεων για την άνιση αντιμετώπιση ατόμων που ανήκουν σε 

διαφορετικές φυλετικές, ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη “κινούμενη” σε δύο επίπεδα, αυτό της εργασιακής απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης, ανέδειξε ως προς την Ελλάδα, κατ΄ αρχάς, την ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ των δύο 

φύλων τόσο εργασιακά όσο και εκπαιδευτικά, αφού το ανδρικό φύλο με το γυναικείο φύλο να παρουσιάζει 

μικρότερα ποσοστά απασχόλησης παρόλο που καταγράφει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ανδρικό. Παρόμοιες σημαντικές αποκλίσεις παρουσιάζονται 

και κατά τη σύγκριση των ποσοστών απασχολησιμότητας και εργασιακών απολαβών μεταξύ νέων ατόμων, 

ατόμων μέσης ηλικίας και ατόμων άνω των 50 ετών, καθώς, όπως μαρτυρούν τα δεδομένα, τα άτομα 

μεγαλύτερων ηλικιών απασχολούνται εργασιακά και αμείβονται περισσότερο από ό,τι οι πιο νεαρές 

ηλικίες. Άξιες αναφοράς είναι, όμως, και οι αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας και 

στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωσή τους τα άτομα με αναπηρίες, σε σχέση με άτομα που δεν 

χαρακτηρίζονται από τέτοιους περιορισμούς. 

Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως ανάλογες μορφές ανισότητας μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνικών ομάδων παρατηρούνται και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και αντικατοπτρίζονται και 

στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικότερα, και στην Ε.Ε., εν συνόλω, το ανδρικό φύλο 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ, 

αντιθέτως, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με περισσότερη επιτυχία φοιτά το γυναικείο. Χαρακτηριστικό 

είναι, επιπλέον, πως η Ελλάδα ξεπερνά σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τις μισθολογικές 

αποκλίσεις που παρουσιάζει μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών ηλικιών. Τέλος, αρνητική πρωτιά κατέχει 

η χώρα μας στα ποσοστά απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες, αφού το 2018 

κατατάχθηκε τελευταία στην Ε.Ε. ως προς τόσο τις ευκαιρίες εργασίας που προσφέρει σε άτομα με ήπιας 

μορφής αναπηρία, όσο και ως προς τα υλικά μέσα και την οικονομική στήριξη που παρέχει σε αυτή την 

κοινωνική ομάδα. 

 Κλείνοντας, καθίσταται αντιληπτό πως απαιτούνται περαιτέρω πολιτικές, νομικές και οικονομικές 

ενέργειες και πρωτοβουλίες για να υλοποιηθεί το ιδεώδες της Ε.Ε. σχετικά με την προώθηση της ισότητας 

των φύλων και τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κοινωνικών ομάδων. 

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της παρούσας έρευνας, η κατοχύρωση της ισότητας μεταξύ 

των επιμέρους κοινωνικών κατηγοριών, μόνο οφέλη θα προσπορίσει στις ευρωπαϊκές χώρες και, ως εκ 

τούτου, στην Ε.Ε. εν συνόλω. 


