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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται να εντοπιστεί η 

θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 
αξιοποιώντας συνολικά 27 βασικούς δείκτες για τα 
άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα από το σύνολο όλων 
των δεικτών που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο. Εξ αυτών, οι 8 δείκτες αφορούν στην πρό-
σβαση στην εκπαίδευση, οι 14 δείκτες αφορούν στην 
πρόσβαση στην απασχόληση και οι 5 δείκτες αφορούν 

στο εισόδημα και στις συνθήκες διαβίωσης των ατό-
μων με αναπηρία. Σε κάθε δείκτη αποτυπώνεται η 
τιμή της ΕΕ-28 και της Ελλάδας στα άτομα με αναπη-
ρία ηλικίας από 16 ετών & άνω και παράλληλα απο-

τυπώνεται η απόκλιση (ή μη) των συγκεκριμένων τι-

μών μεταξύ των συνομηλίκων ατόμων με αναπηρία 

(ΑμεΑ) και των ατόμων χωρίς αναπηρία (ΑχωρίςΑ). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι παράμετροι 
θέσης και διασποράς στην EE-28 την Ελλάδα και των 

top5 και bottom5 κρατών-μελών της ΕΕ το 2016 καθώς 
και ο λόγος top5 προς bottom5 για τους τρεις δείκτες 
μορφωτικού επιπέδου ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

(ISCED 0-2, ISCED 3-4 και ISCED 5-6) και των αντίστοι-
χων αναλογιών πιθανοτήτων (odds ratio), καθώς και ο 
ρυθμός μεταβολής των δεικτών και του λόγου top5 
προς bottom5 των περίοδο αναφοράς 2010-2016 για 

την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ανά δείκτη. 

Πίνακας 2.1: Παράμετροι  θέσης και διασποράς των δεικτών  μορφωτικού επιπέδου στα άτομα με & χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 ετών & άνω στα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ το 2016 και ρυθμός μεταβολής των παραμέτρων και δεικτών την περίοδο αναφοράς 2010 -2016 

   
Μεταβλητή 

  

  

Πληθυσμός ΑμεΑ 
(ανά μελέτη) 

& δείκτης 
απόκλισης  

  

2016 

 

Ρυθμός μεταβολής  περιόδου 2010-2016 

top5 
τιμή 

Ε.Ε 
bottom5 

Ελλάδα 

t5/b5  
τιμή 

Ε.Ε. 
τιμή 

Ελλάδας 
t5/b5 

Θέση Τιμή 

 μορφωτικό 
επίπεδο 

ISCED 0-2 
 

(ηλικίας από 
16 ετών & άνω) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 49,9% 34,8% 23,8% 9η 

στα 28 κράτη 42,8% 2,1 

 

1,5% ▲ 34,6% ▲ 8,6% ▲ 

αναλογία  
πιθανοτήτων 1,75 1,44 1,27 2η 

στα 28 κράτη 1,73 1,4 

 

3,6% ▲ -4,1% ▼ -2,6% ▼ 

μορφωτικό 
επίπεδο 

ISCED 3-4 
 

(ηλικίας από 
16 ετών & άνω) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 33,1% 21,3% 11,2% 22η 

στα 28 κράτη 14,9% 3,0 

 

-1,8% ▼ 58,5% ▲ -8,2% ▼ 

αναλογία  
πιθανοτήτων 1,03 0,88 0,57 26η 

στα 28 κράτη 0,60 1,8 

 

165,6% ▲ 267,1% ▲ -55,0% ▼ 

μορφωτικό 
επίπεδο 

ISCED 5-6 
 

(ηλικίας από 

16 ετών & άνω) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 24,9% 15,1% 7,9% 21

η
 

στα 28 κράτη 12,3% 3,1 

 

-3,2% ▼ 132,1% ▲ 0,6% ▲ 

αναλογία  
πιθανοτήτων 0,77 0,63 0,46 

26η 
στα 28 κράτη 0,50 1, 7 

 

216,1% ▲ 699,6% ▲ -57,6% ▼ 

               

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτε-
ρες ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαί-

δευση των ατόμων με περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 
από 16 ετών & άνω, με το βαθμό εκπροσώπησής τους 
να μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

εκπαίδευσης.  
Το 2016 το 42,8% των ατόμων στην Ελλάδα που έχουν 
ολοκληρώσει το πολύ έως και την κατώτερη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-2) δηλώνουν περιορισμό 

δραστηριότητας/αναπηρία. Στο μεσαίο μορφωτικό 
επίπεδο (ISCED 3-4) η αναλογία των ατόμων με ανα-
πηρία εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη (14,9%), 
ενώ μόλις 1 στα 10 άτομα (12,3%) που έχουν ολοκλη-

ρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) χαρα-
κτηρίζεται ως άτομο με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, η 
χώρα: 

 Παρουσιάζει τον 2
ο
 υψηλότερο βαθμό υπερεκπρο-

σώπησης των ατόμων με αναπηρία στο χαμηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο (ISCED 0-2), με την αναλογία 
τους στην κατηγορία να εμφανίζεται κατά 73,0% 

υψηλότερη της αντίστοιχης στο συνολικό πληθυσμό. 
Την ίδια χρονιά η αντίστοιχη διαφορά στο σύνολο 
της ΕΕ-27 είναι της τάξης του 44,0%, ενώ τα 5 κράτη-
μέλη με τον χαμηλότερο βαθμό υπερεκπροσώπησης 
καταγράφουν διαφορά της αναλογίας των ατόμων 
με αναπηρία στην κατηγορία ISCED 0-2 κατά 27,0% 
της αντίστοιχης του συνολικού πληθυσμού τους 

 Κατέχει την 26
η
 θέση στη σειρά κατάταξης, σημειώ-

νοντας ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στο βαθμό εκπρο-
σώπησης των ατόμων με αναπηρία, τόσο στο μεσαίο 
(ISCED 3-4) όσο και στο υψηλό (ISCED 5-6) μορφωτι-
κό επίπεδο, με την αναλογία των ατόμων με ανα-
πηρία στην κατηγορία ISCED 3-4 και ISCED 5-6 να α-
ντιστοιχεί μόλις στο 60% και στο 50% αντίστοιχα, του 
συνολικού πληθυσμού. 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι παράμετροι 
θέσης και διασποράς στην EE-28 την Ελλάδα και των 
top5 και bottom5 κρατών-μελών της ΕΕ το 2011 καθώς 

και ο λόγος top5 προς bottom5 για δύο εκπαιδευτι-
κούς δείκτες που αφορούν στη συμμετοχή στην τυπι-
κή& μη-τυπική εκπαίδευση των ατόμων με περιορι-
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σμό/αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών και των 

τριών βασικών δεικτών (benchmarks) στο πλαίσιο των 
στόχων για τη στρατηγική ΕΕ-2020 στον τομέα της εκ-

παίδευσης, καθώς και των αντίστοιχων λόγων του 

ποσοστού των ΑμεΑ προς το ποσοστό των ΑχωρίςΑ 
ανά δείκτη. 

Πίνακας 2.2: Παράμετροι  θέσης και διασποράς των βασικών εκπαιδευτικών δεικτών  στα άτομα με & χωρίς αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών στα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ το 2011  

  
Μεταβλητή 

  

  
Πληθυσμός ΑμεΑ 

(ανά μελέτη) 

& δείκτης 
απόκλισης  

  

2011 

 

 

top5 
τιμή 

Ε.Ε. 
bottom5 

Ελλάδα 

t5/b5     
Θέση Τιμή 

 συμμετοχή στην 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 (ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 9,1 4,6 0,9 25η 
στα 28 κράτη 

1,4 9,8 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

0,48 0,30 0,07 24η 
στα 28 κράτη 

0,11 7,2 

 

      

συμμετοχή στην 

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

 (ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 15,2 5,5 1,1 22η 
στα 23 κράτη 

0,6 46,2 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

0,96 0,76 0,31 23η 
στα 23 κράτη 

0,15 3,1 

 

      

               
ΠΡΟΩΡΗ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
 από την 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

(ηλικίας από 
18 έως & 24 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 51,0 25,1 16,4 6η 
στα 28 κράτη 

39,2 3,1 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

6,36 2,02 1,66 11η 
στα 28 κράτη 

3,11 3,8 

 

      

μορφωτικό επίπεδο 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
 

(ηλικίας από 
30 έως & 34 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 34,4 23,9 0,0 
υψηλότερη 

21ης 
στα 21 (1)  κράτη 

οριακά 

0,0% 
3,8 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

0,88 0,67 0,0 : : 2,6 

 

      

δείκτης ΝΕΕΤs 
νέοι εκτός 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
& ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

(ηλικίας από 
15 έως & 34 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 61,5 30,7 16,3 4η 
στα 28 κράτη 

55,3 3,8 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

4,10 1,97 1,33 14η 
στα 28 κράτη 

2,35 3,1 

 

      

               
(1) Κράτη-μέλη για τα οποία διατίθενται μη μηδενικά  στοιχεία 
(2) Η τιμή αφορά στη Μάλτα  

Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, κατα-
γράφει: 
 χαμηλό δείκτη συμμετοχής στην τυπική εκπαίδευση 

των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών (1,4%) που την κατατάσσει στην 25

η
 θέση μετα-

ξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολειπόμενη ε-
λαφρά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (4,6%), και  

 ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη συμμετοχής στην μη-
τυπική εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (0,6%) που την κατα-
τάσσει στην 22

η
 θέση μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ (5,5%) και συντριπτικά της κατηγορίας 
top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (15,2%).  

Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογίας πιθανο-
τήτων των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-

πηρία στην ΕΕ και την αντίστοιχη θέση της Ελλάδας 
αξίζει να σημειωθεί ότι: 
 στο δείκτη συμμετοχή στην τυπική εκπαίδευση η 

χώρα καταγράφει την 24η θέση στην ΕΕ με το  πο-
σοστό των ατόμων με αναπηρία να υπολείπεται ση-
μαντικά των ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 11,0% των 
ΑχωρίςΑ), τιμή υπολειπόμενη της αντίστοιχης  τιμής 

στην ΕΕ (αντιστοιχεί στο 30,0% των ΑχωρίςΑ) και 
σημαντικά υπολειπόμενη της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (αντιστοιχεί στο 48,0% των 
ΑχωρίςΑ).  

 στο δείκτη συμμετοχής στη μη-τυπική εκπαίδευση η 
χώρα καταγράφει την 22η θέση στην ΕΕ με το  πο-
σοστό των ατόμων με αναπηρία να υπολείπεται των 
ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 15,0% των ΑχωρίςΑ), τιμή 
υπολειπόμενη της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (αντι-
στοιχεί  στο 76,0% των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη 
σημαντικά της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών 
της ΕΕ όπου καταγράφεται ισόρροπη εκπροσώπηση 
(αντιστοιχεί στο 96,0% των ΑχωρίςΑ). 

Την ίδια χρονιά, ως προς τους τρείς βασικούς εκπαι-
δευτικούς δείκτες(benchmarks) στο πλαίσιο των στό-
χων για τη στρατηγική ΕΕ-2020 η Ελλάδα καταγράφει: 
  υψηλή τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από 

την εκπαίδευση/ κατάρτιση στα άτομα με αναπη-
ρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών (39,2%) που την 
κατατάσσει στην 6

η
 υψηλότερη θέση μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπερέχουσα σημαντικά 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (25,1%) και σημαντικά 
υψηλότερη της κατηγορίας bottom5 των κρατών-
μελών της ΕΕ (16,4%),  
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 οριακά μηδενική τιμή στο δείκτη μορφωτικό επίπε-
δο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ISCED 5-6 
στους νέους ηλικίας από 30 έως & 34 ετών) στα άτο-
μα με αναπηρία, και  

 ιδιαίτερα υψηλή τιμή (55,3%) του δείκτη ΝΕΕΤs (νέοι 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών ταυτόχρονα εκτός εκ-
παίδευσης/ κατάρτισης & εργασίας) στα άτομα με 
αναπηρία που την κατατάσσει στην 4

η
 υψηλότερη 

θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ 
(30,7%) και συντριπτικά υψηλότερη της κατηγορίας 
bottom5 των κρατών-μελών της ΕΕ (16,3%). 

Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογίας πιθανο-

τήτων των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-
πηρία στην ΕΕ-28 και την αντίστοιχη θέση της Ελλά-
δας αξίζει να σημειωθεί ότι: 
 στο δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαί-

δευση/ κατάρτιση η χώρα καταγράφει την 11η θέση 
στην ΕΕ-28 με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 
να υπερέχει σημαντικά των ΑχωρίςΑ (κατά 211,0%), 
τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (υ-
περοχή κατά 102,0%) και σημαντικά υπερέχουσα της 
κατηγορίας bottom5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υ-
περοχή κατά 66,0%).  

 στο δείκτη ΝΕΕΤs η χώρα καταγράφει την 14η θέση 
στην ΕΕ-28 με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 
να υπερέχει σημαντικά των ΑχωρίςΑ (κατά 135,0%), 

τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (υ-
περοχή κατά 97,0%) και σημαντικά υπερέχουσα της 
κατηγορίας bottom5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υ-
περοχή κατά 33,0%).  

Από τους εκπαιδευτικούς δείκτες των προηγούμενων 

δύο πινάκων γίνεται εμφανής η ανισότητα στην πρό-
σβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 
στην Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομά-
δα να παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερες πιθανότη-

τες να σταματήσει τη φοίτησή της στις χαμηλότερες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης απ’ ότι τα άτομα χωρίς 
αναπηρία, καταγράφοντας σημαντικά χαμηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο, υψηλότερα ποσοστά πρόωρης 
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης & κατάρτισης και 
υψηλότερες τιμές  στο δείκτη NEETs συγκριτικά με τα 
άτομα χωρίς αναπηρία. 
 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι παράμετροι 
θέσης και διασποράς στην EE-28 την Ελλάδα και των 

top5 και bottom5 κρατών-μελών της ΕΕ το 2011 καθώς 
και ο λόγος top5 προς bottom5 των δεικτών ανεργίας 
και απασχόλησης και των αντίστοιχων αναλογιών 

πιθανοτήτων (odds ratio) στα άτομα με & χωρίς ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών, καθώς και ο 
ρυθμός μεταβολής των δεικτών και του λόγου top5 
προς bottom5 των περίοδο αναφοράς 2008-2013 για 

την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. 

Πίνακας 2.3: Παράμετροι  θέσης και διασποράς των δεικτών  ανεργίας & απασχόλησης στα άτομα με & χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ το 2013 και ρυθμός μεταβολής των παραμέτρων και δεικτών την περίοδο αναφοράς 2008 -2013 

  

Μεταβλητή 
  

  
Πληθυσμός ΑμεΑ 

(ανά μελέτη) 
& δείκτης 

απόκλισης  
  

2013 

 

Ρυθμός μεταβολής  περιόδου 2008-2013 

top5 
τιμή 

Ε.Ε. 
bottom5 

Ελλάδα 

t5/b5  
τιμή 

Ε.Ε. 
τιμή 

Ελλάδας 
t5/b5 

Θέση Τιμή 

 
δείκτης 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 

(ηλικίας από 

16 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 

32,9% 18,3% 10,3% 1η 
στα 28 κράτη 

37,2% 3,2 

 

16,3% ▲ 116,4% ▲ -23,3% ▼ 

αναλογία  
πιθανοτήτων 

3,66 1,68 1,20 22η 
στα 28 κράτη 

1,34 3,1 

 

-26,8% ▼ -34,1% ▼ -19,9% ▼ 

δείκτης 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

(ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 

 (δείκτης GALI) 
56,2% 48,7% 29,6% 26η 

στα 28 κράτη 
30,5% 1,9 

 

3,3% ▲ -15,9% ▼ 9,4% ▲ 

αναλογία  

πιθανοτήτων 
0,81 0,72 0,50 19η 

στα 28 κράτη 
0,60 1,6 

 

5,8% ▲ 6,7% ▲ 3,6% ▲ 

               

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013, κατέχει 

τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας των ατόμων με περι-
ορισμό/ αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
(37,2%) στην ΕΕ-28 και ταυτόχρονα το 2

ο
 χαμηλότερο 

δείκτη απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (30,5%). Κατά την περί-
οδο αναφοράς (2008-2013) ο δείκτης ανεργίας αυξά-
νεται σημαντικά (κατά 116,4%), ενώ ο δείκτης απα-

σχόλησης μειώνεται (κατά -15,9%) την ίδια περίοδο.  
Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογίας πιθανο-
τήτων των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-
πηρία στην ΕΕ-28 και την αντίστοιχη θέση της Ελλά-

δας αξίζει να σημειωθεί ότι: 

 στο δείκτη ανεργίας η χώρα καταγράφει την 22η 
θέση στην ΕΕ-28 με το  ποσοστό των ατόμων με α-
ναπηρία να υπερέχει των ΑχωρίςΑ (κατά 34,0%), τι-
μή υπολειπόμενη της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ-28 
(υπεροχή κατά 68,0% των ανέργων ΑχωρίςΑ) και 
σημαντικά υπολειπόμενη της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά  329,0%). Ση-
μειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς η αναλο-
γία πιθανοτήτων καταγράφει μείωση κατά -34,1% 
στην Ελλάδα και κατά -26,8% στην ΕΕ-28, γεγονός 
που περιορίζει την απόκλιση από την ισόρροπη εκ-
προσώπηση των ατόμων με αναπηρία στο δείκτη. 

 στο δείκτη απασχόλησης η χώρα καταγράφει την 
19η θέση στην ΕΕ-28 με το  ποσοστό των ατόμων με 
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αναπηρία να υπολείπεται των ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί 
στο 60,0% των απασχολουμένων ΑχωρίςΑ), τιμή υ-
πολειπόμενη της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ-28 (α-
ντιστοιχεί στο 72,0% των απασχολουμένων ΑχωρίςΑ) 
και υπολειπόμενη της κατηγορίας top5 των κρατών-
μελών της ΕΕ (αντιστοιχεί στο 81,0% των απασχο-
λουμένων ΑχωρίςΑ). Σημειώνεται ότι κατά την περί-
οδο αναφοράς η αναλογία πιθανοτήτων καταγράφει 
αύξηση κατά 6,7% στην Ελλάδα και κατά 5,8% στην 
ΕΕ-28, γεγονός που επίσης περιορίζει την απόκλιση 
από την ισόρροπη εκπροσώπηση των ατόμων με α-
ναπηρία στο δείκτη. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η αυξανόμενη 

ανεργία και η μειούμενη απασχόληση στο συνολικό 
πληθυσμό, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των 
χρόνων της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, είναι 

εντονότερη στην ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα των ατό-

μων με αναπηρία, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και αιτία 
σημαντικών διαφοροποιήσεων  μεταξύ των κρατών- 
μελών στην ΕΕ. 

 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι παράμετροι 
θέσης και διασποράς στην EE-28 την Ελλάδα και των 
top5 και bottom5 κρατών-μελών της ΕΕ το 2011 καθώς 

και ο λόγος top5 προς bottom5 για 11 δείκτες απα-
σχόλησης που αφορούν στο χρόνο της απασχόλησης 
(πλήρης – μερική), τον κλάδο απασχόλησης (NACE) και 
την κατηγορία επαγγέλματος των απασχολούμενων 

ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
καθώς και των αντίστοιχων λόγων του ποσοστού των 
ΑμεΑ προς το ποσοστό των ΑχωρίςΑ ανά δείκτη. 

Πίνακας 2.4: Παράμετροι  θέσης και διασποράς των βασικών δεικτών  απασχόλησης  στα άτομα με & χωρίς αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών στα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ το 2011  

  

Μεταβλητή 
  

  
Πληθυσμός ΑμεΑ 

(ανά μελέτη) 
& δείκτης 

απόκλισης  
  

2011 

 

 

top5 
τιμή 

Ε.Ε. 
bottom5 

Ελλάδα 

t5/b5     
Θέση Τιμή 

 απασχόληση 

ΠΛΗΡΗΣ 
(ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 90,4% 74,1% 60,1% 2η  
σε 28 κράτη 

92,2% 1,5 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

0,98 0,90 0,81 2η 
σε 28 κράτη 

0,98 1,2 

 

      

απασχόληση 

ΜΕΡΙΚΗ 
(ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 39,9% 25,9% 8,9% 27η 
σε 28 κράτη 

7,8% 4,5 

 

      

αναλογία % 

ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 
3,49 1,47 0,93 23η 

στα 28 κράτη 
1,27 3,7 

 

      

               απασχολούμενοι στον 
τομέα (NACE) 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 

 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 26,3% 6,0% 1,3% 4η 
στα 28 κράτη 

20,9% 21,0 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

2,31 1,30 0,84 6η 
στα 28 κράτη 

1,86 2,8 

 

      

απασχολούμενοι στον 
τομέα (NACE) 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 26,3% 15,4% 7,3% 22η 
στα 28 κράτη 

9,6% 3,6 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

1,32 0,97 0,69 18η 
στα 28 κράτη 

0,94 1,9 

 

      

απασχολούμενοι στον 
τομέα (NACE) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 10,2% 7,1% 3,8% 21η 
στα 28 κράτη 

6,4% 2,7 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

1,15 0,94 0,52 14η 
στα 28 κράτη 

0,99 2,2 

 

      

απασχολούμενοι στον 
τομέα (NACE) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 11,9% 7,8% 4,2% 24η 
στα 28 κράτη 

5,4% 2,9 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

1,36 1,05 0,60 27η 
στα 26 κράτη 

0,70 2,3 

 

      

απασχολούμενοι στον 

τομέα (NACE) 

ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 20,2% 13,1% 2,6% 25η 
στα 26 κράτη 

4,4% 7,8 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 1,39 1,29 0,48 25η 

στα 26 κράτη 0,76 2,9 

 

      

απασχολούμενοι στον 

τομέα (NACE) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 3,5% 2,1% 0,0% 

υψηλότερη 

18ης  

στα 26 κράτη 

οριακά 

0,0% 
2,3 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

1,11 0,69 0,15 : : 2,2 

 

      

               



 
 Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 2

ο
 

Β
Α

ΣΙΚ
Α

 Μ
ΕΓΕΘ

Η
 

ΤΩ
Ν

 Α
ΤΟ

Μ
Ω

Ν
 Μ

Ε Α
Ν

Α
Π

Η
Ρ

ΙΑ 

13 

  

Μεταβλητή 
  

  
Πληθυσμός ΑμεΑ 

(ανά μελέτη) 
& δείκτης 

απόκλισης  
  

2011 

 

 

top5 
τιμή 

Ε.Ε. 
bottom5 

Ελλάδα 

t5/b5     
Θέση Τιμή 

 απασχολούμενοι ως 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 

ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ  

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 46,7% 25,5% 18,2% 4η 
στα 26κράτη 

42,8% 2,6 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 1,46 1,07 1,05 2η 

στα 26κράτη 1,48 1,4 

 

      

απασχολούμενοι ως 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 
ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΟΙ & ΑΛΙΕΙΣ 

 

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 23,7% 5,5% 0,6% 4η 
στα 26 κράτη 

20,6% 39,3 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

2,65 1,47 0,44 7η 
στα 28 κράτη 

1,97 6,0 

 

      

απασχολούμενοι ως 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 

(ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 21,0% 13,8% 5,9% 13
η
 

στα 28 κράτη 12,9% 3,5 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

0,92 0,75 0,41 12η 
στα 28 κράτη 

0,73 2,2 

 

      

απασχολούμενοι ως 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ 
ΕΡΓΑΤΕΣ  

(ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-LFS 18,8% 13,1% 6,6% 23η 
στα 28 κράτη 

9,9% 2,9 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

2,02 1,49 0,98 21η 
στα 28 κράτη 

1,32 2,1 

 

      

               

Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011 κατα-
γράφει: 
 χαμηλό δείκτη πλήρους απασχόλησης των ατόμων 

με αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών (4,3%) 
που την κατατάσσει στην 26

η
 θέση μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (9,5%), και σημαντικά της 
κατηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (17,8%), 
και  

 χαμηλό δείκτη μερικής απασχόλησης των ατόμων 

με αναπηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 

(7,8%) που την κατατάσσει στην 27
η
 θέση μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολειπόμενη σημα-
ντικά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (25,9%) και ιδιαί-
τερα σημαντικά της κατηγορίας top5 των κρατών-
μελών της ΕΕ (39,9%).  

Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογία πιθανοτή-
των των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-
πηρία στην ΕΕ και την αντίστοιχη θέση της Ελλάδας 

αξίζει να σημειωθεί ότι: 
 στο δείκτη πλήρους απασχόλησης η χώρα καταγρά-

φει την 26η θέση στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατό-
μων με αναπηρία να υπολείπεται σημαντικά των 
ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 5,0% των ΑχωρίςΑ), τιμή 
υπολειπόμενη της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (αντι-
στοιχεί στο 10,0% των ΑχωρίςΑ) και σημαντικά υπο-
λειπόμενη της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών 
της ΕΕ (αντιστοιχεί στο 22,0% των ΑχωρίςΑ).  

 στο δείκτη μερικής απασχόλησης η χώρα καταγρά-

φει επίσης την 23η θέση στην ΕΕ με το  ποσοστό των 
ατόμων με αναπηρία να υπερέχει των ΑχωρίςΑ (κατά  
27,0% των ΑχωρίςΑ), τιμή υπολειπόμενη της αντί-

στοιχης  τιμής στην ΕΕ (αντιστοιχεί στο 47,0% των 
ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη σημαντικά της κατηγο-
ρίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (αντιστοιχεί στο 
249,0% των ΑχωρίςΑ). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, και σύμφωνα με την κατανο-
μή των απασχολουμένων σε κλάδους απασχόλησης 
(NACE), η Ελλάδα, το 2011, καταγράφει: 

 ισχυρό δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται στον κλάδο 
γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία (20,9%) που την κατα-
τάσσει στην 4

η
 θέση μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ (6,0%), και υπολειπόμενη ελαφρά της κα-
τηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (26,3%) 
στην οποία και ανήκει, 

 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται στον κλάδο 
μεταποίηση (9,6%) που την κατατάσσει στην 22

η
 θέ-

ση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολειπό-
μενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (15,4%), 
και υπολειπόμενη σημαντικά της κατηγορίας top5 
των κρατών-μελών της ΕΕ (26,3%), 

 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται στον κλάδο 
κατασκευές (6,4%) που την κατατάσσει στην 21

η
 θέ-

ση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολειπό-
μενη οριακά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (7,1%), και 
υπολειπόμενη ελαφρά της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (10,2%), 

 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται στον κλάδο 
εκπαίδευση (5,4%) που την κατατάσσει στην 24

η
 θέ-

ση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ (μετέχει στην 
κατηγορία bottom5 των κρατών-μελών της EE), τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ 
(7,8%), και υπολειπόμενη ισχυρά της κατηγορίας 
top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (11,9%), 

 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται στον κλάδο 
υγεία & κοινωνικές υπηρεσίες (4,4%) που την κατα-
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τάσσει στην 25
η
 θέση μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ (μετέχει στην κατηγορία bottom5 των κρατών-
μελών της EE), τιμή υπολειπόμενη ισχυρά της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ (13,1%), και υπολειπόμενη ση-
μαντικά της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών της 
ΕΕ (20,2%), και 

 οριακά μηδενικό δείκτη των ατόμων με αναπηρία 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που απασχολούνται 
στον κλάδο πληροφορίας & επικοινωνιών έναντι τι-
μή του δείκτη 2,1% στην ΕΕ και τιμής 3,5% στην κα-
τηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογίας πιθανο-

τήτων των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-
πηρία στην ΕΕ και την αντίστοιχη θέση της Ελλάδας 
αξίζει να σημειωθεί ότι: 
 στο δείκτη απασχολουμένων στον κλάδο γεωργία-

κτηνοτροφία-αλιεία η χώρα καταγράφει την 6η θέ-
ση στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία 
να υπερέχει σημαντικά των ΑχωρίςΑ (κατά 86,0% 
των ΑχωρίςΑ), τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης  τι-
μής στην ΕΕ (υπεροχή κατά 30,0% των ΑχωρίςΑ) και 
σημαντικά υπολειπόμενη της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 131,0% των 
ΑχωρίςΑ). 

 στο δείκτη απασχολουμένων στον κλάδο μεταποίη-
ση η χώρα καταγράφει την 18η θέση στην ΕΕ με το  
ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να είναι οριακά 
ισόρροπο των ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 94,0% της 
τιμής των ΑχωρίςΑ), τιμή οριακά ταυτόσημη της α-
ντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (αντιστοιχεί στο 97,0% της 
τιμής των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη της κατηγορί-
ας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 
32,0% των ΑχωρίςΑ). 

 στο δείκτη απασχολουμένων στον κλάδο κατα-
σκευές η χώρα καταγράφει την 14η θέση στην ΕΕ με 
το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να είναι ορι-
ακά ισόρροπο των ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 97,0% 
της τιμής των ΑχωρίςΑ), τιμή οριακά ταυτόσημη της 
αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (αντιστοιχεί στο 94,0% 
των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη ελαφρά της κατη-
γορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κα-
τά 15,0% των ΑχωρίςΑ).  

 στο δείκτη απασχολουμένων στον κλάδο εκπαίδευ-
ση η χώρα καταγράφει την 27η θέση στην ΕΕ (μετέ-
χει στην κατηγορία bottom5 των κρατών-μελών της 
EE), με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να 
υπολείπεται των ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 70,0% της 
τιμής των ΑχωρίςΑ), τιμή υπολειπόμενη της αντί-
στοιχης  τιμής στην ΕΕ (οριακή υπεροχή κατά 5,0% 
των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη σημαντικά της κα-
τηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή 
κατά 36,0% των ΑχωρίςΑ).  

 στο δείκτη απασχολουμένων στον κλάδο υγεία & 
κοινωνικές υπηρεσίες η χώρα καταγράφει την 25η 
θέση στην ΕΕ (μετέχει στην κατηγορία bottom5 των 
κρατών-μελών της EE), με το  ποσοστό των ατόμων 
με αναπηρία να υπολείπεται των ΑχωρίςΑ (αντι-
στοιχεί στο 76,0% της τιμής των ΑχωρίςΑ), τιμή υπο-
λειπόμενη της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (υπεροχή 

κατά 29,0% των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη σημα-
ντικά της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ 
(υπεροχή κατά 39,0% των ΑχωρίςΑ).  

Την ίδια χρονιά, και σύμφωνα με την κατανομή των 

απασχολουμένων ανά επάγγελμα (ISCO-08 της ILO), η 
Ελλάδα το 2011 καταγράφει: 
 υψηλό δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών που απασχολούνται ως ειδικευμέ-
νοι χειρώνακτες OC6-8 (42,8%) που την κατατάσσει 
στην 4

η
 θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή 

υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ 
(25,5%), και υπολειπόμενη σημαντικά της κατηγορί-
ας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (46,7%) στην ο-
ποία και ανήκει, 

 ισχυρό δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται ως ειδικευμέ-
νοι γεωργοί-κτηνοτρόφοι-αλιείς OC6 (20,6%)

1
 που 

την κατατάσσει στην 4
η
 θέση μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ (5,5%), και υπολειπόμενη ελα-
φρά της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ 
(23,7%) στην οποία και ανήκει, 

 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται ως επαγγελ-
ματίες OC2 (12,9%) που την κατατάσσει στην 13

η
 

θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολει-
πόμενη οριακά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (13,8%), 
και υπολειπόμενη ισχυρά της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (21,0%), και 

 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών που απασχολούνται ως ανειδίκευ-
τοι εργάτες OC9 (9,9%) που την κατατάσσει στην 23

η
 

θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπολει-
πόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (13,1%), 
και υπολειπόμενη ισχυρά της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (18,8%). 

Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογίας πιθανο-
τήτων των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-

πηρία στην ΕΕ και την αντίστοιχη θέση της Ελλάδας 
αξίζει να σημειωθεί ότι: 
 στο δείκτη απασχολουμένων ως ειδικευμένοι χει-

ρώνακτες OC6-8 η χώρα καταγράφει την 2η θέση 
στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να 
υπερέχει σημαντικά των ΑχωρίςΑ (κατά 48,0% επί 
των ΑχωρίςΑ), τιμή υπερέχουσα της αντίστοιχης  τι-
μής στην ΕΕ (οριακή υπεροχή κατά 7,0% επί των 
ΑχωρίςΑ) και οριακά υπερέχουσας της κατηγορίας 
top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 46,0% 
επί των ΑχωρίςΑ) στην οποία και ανήκει. 

 στο δείκτη απασχολουμένων ως ειδικευμένοι γεωρ-
γοί-κτηνοτρόφοι-αλιείς OC6 η χώρα καταγράφει την 
7η θέση στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατόμων με α-
ναπηρία να υπερέχει σημαντικά των ΑχωρίςΑ (κατά 
97,0% επί των ΑχωρίςΑ), τιμή υπερέχουσα της αντί-
στοιχης  τιμής στην ΕΕ (υπεροχή κατά 47,0% επί των 

                                                                 
1
 Η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγέλματος συμπεριλαμβάνεται 
στην προηγούμενη 
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ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη της κατηγορίας top5 
των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 165,0% επί 
των ΑχωρίςΑ). 

 στο δείκτη απασχολουμένων ως επαγγελματίες OC2 
η χώρα καταγράφει την 12η θέση στην ΕΕ με το  πο-
σοστό των ατόμων με αναπηρία να υπολείπεται ση-
μαντικά των ΑχωρίςΑ (αντιστοιχεί στο 73,0% των 
ΑχωρίςΑ), τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης  τι-
μής στην ΕΕ (αντιστοιχεί στο 75,0% των ΑχωρίςΑ) και 
υπολειπόμενη ελαφρά της κατηγορίας top5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ που εγγίζει οριακά την τιμή ι-
σορροπίας (αντιστοιχεί στο 92,0% των ΑχωρίςΑ). 

 στο δείκτη απασχολουμένων ως ανειδίκευτοι εργά-
τες OC9 η χώρα καταγράφει την 21η θέση στην ΕΕ με 
το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να υπερέχει 
των ΑχωρίςΑ (κατά 32,0% επί των ΑχωρίςΑ), τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης  τιμής στην 
ΕΕ (υπεροχή κατά 49,0% επί των ΑχωρίςΑ) και υπο-
λειπόμενη σημαντικά της κατηγορίας top5 των κρα-
τών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 102,0% επί των 
ΑχωρίςΑ). 

Από τους δείκτες απασχόλησης των προηγούμενων 

δύο πινάκων γίνεται εμφανής η ανισότητα στην πρό-
σβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασί-

ας στην Ελλάδα, καταγράφοντας το 2013 υψηλή α-

νεργία, χαμηλούς δείκτες απασχόλησης (κυρίως σε 
θέση πλήρους απασχόλησης), με την πλειονότητα των 
ήδη απασχολουμένων ατόμων με αναπηρία να αφο-
ρά σε επαγγέλματα και κλάδους που οριοθετούνται 

συνήθως στη βάση της πυραμίδας της αγοράς εργα-
σίας. 

 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται οι παράμετροι 
θέσης και διασποράς στην EE-28 την Ελλάδα και των 
top5 και bottom5 κρατών-μελών της ΕΕ το 2016 καθώς 
και ο λόγος top5 προς bottom5 των δεικτών φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα με αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών και των αντίστοιχων 
λόγων του ποσοστού των ΑμεΑ προς το ποσοστό των 
ΑχωρίςΑ ανά δείκτη, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής 

των δεικτών και του λόγου top5 προς bottom5 των 
περίοδο αναφοράς 2005-2016 για την οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, καθώς και ο ρυθμός μεταβολής 

των δεικτών και του λόγου top5 προς bottom5 των 
περίοδο αναφοράς 2010-2016 για την οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία ανά δείκτη. 

Πίνακας 2.5: Παράμετροι  θέσης και διασποράς των δεικτών  νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας –  υλική αποστέρηση - φτώχεια & κοινωνικό απο-

κλεισμό  στα άτομα με & χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2016 και ρυθμός μεταβολής των παραμέτρων και δει-
κτών την περίοδο αναφοράς 2005-2016 

  
Μεταβλητή 

  

  
Πληθυσμός ΑμεΑ 

(ανά μελέτη) 
& δείκτης 

απόκλισης  
  

2016 

 

Ρυθμός μεταβολής  περιόδου 2005-2016 

top5 
τιμή 

Ε.Ε. (*) bottom5 
Ελλάδα 

t5/b5 
 

τιμή 

Ε.Ε. (*) 
τιμή 

Ελλάδας 
t5/b5 

Θέση Τιμή 

 νοικοκυριά σε 

ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

(ηλικίας από 

16 έως & 59 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 

34,2% 25,9% 15,4 3η 
στα 25 κράτη 

33,8% 2,2 

 

7,0% ▲ 75,1% ▲ -3,95 ▼ 

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

5,58 3,45 2,32 25η 
στα 25 κράτη 

1,99 2,4 

 

18,4% ▲ -23,8% ▼ 39,9% ▲ 

νοικοκυριά σε 

ΣΕ ΥΛΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ 
 

(ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 

31,5% 13,1% 6,6% 2η 
στα 25 κράτη 

33,5% 4,8 

 

-3,0% ▼ 61,1% ▲ -51,9% ▼ 

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

5,86 2,22 1,52 23η 
στα 25 κράτη 

1,49 3,9 

 

28,3% ▲ -22,7% ▼ 80,2% ▲ 

δείκτης ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
 (πριν τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις) 
 

(ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 

60,0% 52,4% 43,7% 1η 
στα 25 κράτη 

61,7% 1,4 

 

4,0% ▲ 26,2% ▲ -3,6% ▼ 

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

2,26 1,76 1,49 24η 
στα 25 κράτη 

1,46 1,5 

 

4,0% ▲ -13,9% ▼ 16,8% ▲ 

δείκτης ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
 (μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις) 
 

(ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 

30,6% 23,2% 15,6% 8η 
στα 25 κράτη 

26,7% 2,0 

 

22,1% ▲ 25,4% ▲ -8,3% ▼ 

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

2,16 1,49 1,16 15η 
στα 25 κράτη 

1,20 1,9 

 

8,8% ▲ -4,4% ▼ 4,6% ▲ 

               
δείκτης ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ISCED 5-6 
 

(ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) 

ΑμεΑ EU-SILC 
 (δείκτης GALI) 

49,0% 37,4% 26,1% 2η 
στα 25 κράτη 

51,9% 1,9 

 

4,2% ▲ 29,4% ▲ -6,9% ▼ 

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

2,48 1,81 1,41 14η 
στα 25 κράτη 

1,37 1,8 

 

15,3% ▲ -7,8% ▼ 13,0 ▲ 

               

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η κατάσταση του εισοδήματος και συνακόλουθα οι 
συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην 

Ελλάδα αποτελούν την τρίτη ομάδα δεικτών μετά τους 

δείκτες για την εκπαίδευση και την απασχόληση που 
θα προσδιορίσουν τη θέση της χώρας ως προς τα υπό-

λοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ σε μια δεδομένη χρονιά 
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(2016), αλλά και τη διαχρονική εξέλιξη των συγκεκρι-

μένων δεικτών κατά την περίοδο 2005-2016 (εκτός και 
εντός της οικονομικής κρίσης).  

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα το 2016 καταγράφει: 
 υψηλή τιμή του δείκτη νοικοκυριά  με πολύ χαμηλή 

ένταση εργασίας στα άτομα με αναπηρία ηλικίας 
από 16 έως & 59 ετών (33,8%) που την κατατάσσει 
στην 3

η
 υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών 

της ΕΕ, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ (25,9%), και υπολειπόμενη οριακά της κα-
τηγορίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (34,2%) 
στην οποία και ανήκει. Κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2016) η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην 
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 75,1%, 
έναντι αύξησης του δείκτη κατά 7,0% στην ΕΕ την ί-
δια περίοδο, 

 υψηλή τιμή του δείκτη νοικοκυριά  σε υλική απο-
στέρηση στα άτομα με αναπηρία ηλικίας από 16 
έως & 59 ετών (33,5%) που την κατατάσσει στην 2

η
 

υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ (13,1%), και υπερέχουσα ελαφρά της κατηγο-
ρίας top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (31,5%) στην 
οποία και ανήκει. Κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2016) η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην 
Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 61,1%, 
έναντι μείωσης του δείκτη κατά -3,0% στην ΕΕ την 
ίδια περίοδο, 

 ιδιαίτερα υψηλή τιμή του δείκτη κίνδυνος φτώχειας 
(πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) στα άτομα με 
αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών (61,7%) 
που την κατατάσσει στην 1

η
 υψηλότερη θέση μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπερέχουσα ισχυρά 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (52,4%), και υπερέχου-
σα ελαφρά της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών 
της ΕΕ (60,0%) στην οποία και ανήκει. Κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς (2005-2016) η τιμή του συγκεκριμέ-
νου δείκτη στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 
26,2%, έναντι αύξησης του δείκτη κατά 4,0% στην ΕΕ 
την ίδια περίοδο, 

 υψηλή τιμή του δείκτη κίνδυνος φτώχειας (μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις) στα άτομα με αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 59 ετών (26,7%) που την κατα-
τάσσει στην 8

η
 υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ (23,2%), και υπολειπόμενη ε-
λαφρά της κατηγορίας top5 των κρατών-μελών της 
ΕΕ (30,6%). Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2016) 
η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα κατα-
γράφει αύξηση κατά 25,4%, έναντι αύξησης του δεί-
κτη κατά 22,1% στην ΕΕ την ίδια περίοδο, και 

 ιδιαίτερα υψηλή τιμή του συνθετικού δείκτη κίνδυ-
νος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στα άτο-
μα με αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών 
(51,9%) που την κατατάσσει στην 2

η
 υψηλότερη θέ-

ση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ 
(37,4%), και υπερέχουσα ελαφρά της κατηγορίας 
top5 των κρατών-μελών της ΕΕ (49,0%) στην οποία 

και ανήκει. Κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2016) 
η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα κατα-
γράφει αύξηση κατά 29,4%, έναντι αύξησης του δεί-
κτη κατά 4,2% στην ΕΕ την ίδια περίοδο. 

Από τη μελέτη της κατανομής της αναλογίας πιθανο-

τήτων των συγκεκριμένων δεικτών στα άτομα με ανα-
πηρία στην ΕΕ και την αντίστοιχη θέση της Ελλάδας 
αξίζει να σημειωθεί ότι: 
 στο δείκτη νοικοκυριά  με πολύ χαμηλή ένταση ερ-

γασίας η χώρα καταγράφει την 25η θέση στην ΕΕ με 
το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να υπερέχει 
σημαντικά των ΑχωρίςΑ (κατά 99,0% επί των 
ΑχωρίςΑ), τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντί-
στοιχης  τιμής στην ΕΕ (υπεροχή κατά 245,0% επί 
των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη της κατηγορίας bot-
tom5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 
132,0% επί των ΑχωρίςΑ) στην οποία και ανήκει. Κα-
τά την περίοδο αναφοράς (2005-2016) η τιμή της 
συγκεκριμένης αναλογίας στην Ελλάδα καταγράφει 
μείωση κατά -23,8%, έναντι αύξησης κατά 18,4% της 
αντίστοιχης αναλογίας στην ΕΕ την ίδια περίοδο. Η 
σημαντική αύξηση του δείκτη top5/bottom5 στην ΕΕ 
κατά 39,9% υποδηλώνει διεύρυνση των ανισοτήτων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ ΑμεΑ και 
ΑχωρίςΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ.  

 στο δείκτη νοικοκυριά  σε υλική αποστέρηση η χώ-
ρα καταγράφει την 23η θέση στην ΕΕ με το  ποσοστό 
των ατόμων με αναπηρία να υπερέχει των ΑχωρίςΑ 
(κατά 49,0% επί των ΑχωρίςΑ), τιμή υπολειπόμενη 
της αντίστοιχης  τιμής στην ΕΕ (υπεροχή κατά 122,0% 
επί των ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη οριακά της κα-
τηγορίας bottom5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπερο-
χή κατά 52,0% επί των ΑχωρίςΑ) στην οποία και α-
νήκει. Η σημαντική αύξηση του δείκτη top5/ bottom5 
στην ΕΕ κατά 80,2% υποδηλώνει διεύρυνση των ανι-
σοτήτων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
ΑμεΑ και ΑχωρίςΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ.  

 στο δείκτη κίνδυνος φτώχειας (πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις) η χώρα καταγράφει την 24η θέση 
στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να 
υπερέχει των ΑχωρίςΑ (κατά 46,0% επί των ΑχωρίςΑ), 
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης  τιμής 
στην ΕΕ (υπεροχή κατά 76,0% επί των ΑχωρίςΑ) και 
υπολειπόμενη οριακά της κατηγορίας bottom5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 49,0% επί των 
ΑχωρίςΑ) στην οποία και ανήκει. Η αύξηση του δεί-
κτη top5/bottom5 στην ΕΕ κατά 16,8% υποδηλώνει 
περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ ΑμεΑ και ΑχωρίςΑ στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ.  

 στο δείκτη κίνδυνος φτώχειας (μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις) η χώρα καταγράφει την 15η θέση 
στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατόμων με αναπηρία να 
υπερέχει των ΑχωρίςΑ (κατά 20,0% επί των ΑχωρίςΑ), 
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά της αντίστοιχης  τιμής 
στην ΕΕ (υπεροχή κατά 49,0% επί των ΑχωρίςΑ) και 
υπερέχουσα οριακά της κατηγορίας bottom5 των 
κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 16,0% επί των 
ΑχωρίςΑ) στην οποία και ανήκει. Η μικρή αύξηση 



 
 Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018 

 

 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 2

ο
 

Β
Α

ΣΙΚ
Α

 Μ
ΕΓΕΘ

Η
 

ΤΩ
Ν

 Α
ΤΟ

Μ
Ω

Ν
 Μ

Ε Α
Ν

Α
Π

Η
Ρ

ΙΑ 

17 

ΚΡΟΑΤΙΑ
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 

ΕΛΛΑΔΑ
 

ΚΥΠΡΟΣ
 

ΜΑΛΤΑ
 

ΙΤΑΛΙΑ
 

ΙΣΠΑΝΙΑ
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 

ΓΑΛΛΙΑ
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 

ΑΥΣΤΡΙΑ
 

ΒΕΛΓΙΟ
 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 

ΤΣΕΧΙΑ
 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 

ΠΟΛΩΝΙΑ
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 

ΛΕΤΟΝΙΑ
 

ΕΣΘΟΝΙΑ
 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
 

ΣΟΥΗΔΙΑ
 

ΔΑΝΙΑ
 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 

● από 29,1% & κάτω 

● από 29,2% έως & 37,7% 

● από 37,8% έως & 46,2% 

● από 46,3% & πάνω 

του δείκτη top5/bottom5 στην ΕΕ κατά 4,6% υποδη-
λώνει διατήρηση με τάση ενίσχυσης των ανισοτήτων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ ΑμεΑ και 
ΑχωρίςΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ.  

 Τέλος, στο συνθετικό δείκτη κίνδυνος φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού η χώρα καταγράφει την 
14η θέση στην ΕΕ με το  ποσοστό των ατόμων με 
αναπηρία να υπερέχει των ΑχωρίςΑ (κατά 37,0% επί 
των ΑχωρίςΑ), τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της αντί-
στοιχης  τιμής στην ΕΕ (υπεροχή κατά 81,0% επί των 
ΑχωρίςΑ) και υπολειπόμενη οριακά της κατηγορίας 
bottom5 των κρατών-μελών της ΕΕ (υπεροχή κατά 
41,0% επί των ΑχωρίςΑ) στην οποία και ανήκει. Η 
αύξηση του δείκτη top5/bottom5 στην ΕΕ κατά 
13,0% υποδηλώνει περαιτέρω διεύρυνση των ανισο-
τήτων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ ΑμεΑ 
και ΑχωρίςΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ.  

Από τους δείκτες συνθηκών διαβίωσης του πίνακα 

είναι προφανές το ευάλωτο της κατηγορίας και η ανι-
σότητες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και οι 

οικογένειές τους στην Ελλάδα, και ευρύτερα στην ΕΕ, 

την περίοδο 2010-2013, καταγράφοντας υψηλές τιμές 
στους δείκτες κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού απο-
κλεισμού και διαβίωσης σε νοικοκυριά με υλική α-
ποστέρηση και πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Επι-

πλέον, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις στο εισόδημα των 
ατόμων με αναπηρία και στις οικογένειές τους δεν 
είναι αντισταθμιστικές των υψηλών δαπανών τους για 

επιπλέον υποστήριξη & ειδικό εξοπλισμό, αλλά πλέον  
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα προκειμένου να 
μην οδηγηθούν τα 3/5 των ατόμων με αναπηρία κάτω 
από το όριο της φτώχειας. 

 
Στον ακόλουθο χάρτη αποδίδεται με χρωματική δια-
βάθμιση η τιμή του δείκτη άτομα με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 το 2016. 

Εικόνα 2.1: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-

27(*) το 2016 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

(*) Κατά το έτος αναφοράς δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο, αλλά αποδίδονται σε αυτά οι τιμές του 2015 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός του 
δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των α-

τόμων με αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 

(δείκτης GALI) και του δείκτη ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε 
μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στα 28 κράτη-

μέλη της ΕΕ το 2016. 
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Γράφημα 2.1:   Συσχετισμός του δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) και του 

δείκτη ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2016(*) 

 
 (*) Για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο οι τιμές του δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα με αναπηρία αφορούν στο 2015 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  
 

Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 

από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή (27.982,1€) του 
δείκτη ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε μονάδες αγοραστικής 

δύναμης PPS), και η οριζόντια αντιπροσωπεύει τη μέ-
ση τιμή (37,9%) του δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στα 28 κράτη μέλη της  

ΕΕ-28. 
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κρά-
τη-μέλη που καταγράφουν τιμές του δείκτη ΑΕΠ ανά 
κάτοικο χαμηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή 

της ΕΕ-28, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβά-
νονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές του δείκτη 
υψηλότερες από την μέση τιμή στην ΕΕ-28. Κάτω από 

την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη 
που καταγράφουν τιμές του δείκτη φτώχειας ή κοι-
νωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία χα-
μηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή της ΕΕ-28, 

ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές του δείκτη υψη-
λότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή της ΕΕ-28. 
Στο παραπάνω γράφημα δεν καταγράφεται γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ των συγκεκριμένων δεικτών. Ωστό-
σο, με βάση την κάθετη και την οριζόντια γραμμή που 
ορίζονται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές των δεικτών 

στην ΕΕ-28 τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ διακρίνονται στις 
ακόλουθες 4 ομάδες κρατών-μελών: 

 Στην 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνο-

νται 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με χαμηλό (ως προς τη 

μέση τιμή) δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-

σμού των ΑμεΑ και ταυτόχρονα χαμηλό (ως προς τη 
μέση τιμή) ΑΕΠ ανά κάτοικο: η Σλοβακία, η Σλοβε-
νία, η Τσεχία, η Εσθονία, και η Πολωνία,. 

 Στη 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνονται 
12 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με υψηλό (ως προς τη μέση 

τιμή) δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
των ΑμεΑ και ταυτόχρονα χαμηλό (ως προς τη μέση 
τιμή) ΑΕΠ ανά κάτοικο: η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η 

Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η 
Λετονία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Πορτο-
γαλία και η Ιταλία. Στη συγκεκριμένη ομάδα ανήκει 
η κατηγορία top5 των κρατών-μελών της ΕΕ ως προς 

το δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των 
ΑμεΑ. 

 Στην 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνονται 4 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με υψηλό (ως προς τη μέση 
τιμή) δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

των ΑμεΑ και ταυτόχρονα υψηλό (ως προς τη μέση 
τιμή) ΑΕΠ ανά κάτοικο: το Ηνωμένο Βασίλειο, το  
Βέλγιο, η Γερμανία, και η Ιρλανδία. 

 Στην 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνονται 7 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με χαμηλό (ως προς τη μέση 
τιμή) δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
των ΑμεΑ και ταυτόχρονα υψηλό (ως προς τη μέση 
τιμή) ΑΕΠ ανά κάτοικο: η Γαλλία, η Ολλανδία, η 
Φινλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Δανία, και το 
Λουξεμβούργο. Στη συγκεκριμένη ομάδα ανήκει η 
κατηγορία top5 των κρατών-μελών της ΕΕ ως προς το 
δείκτη ΑΕΠ κατά κεφαλή. 
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ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης PPS) 

1η Ομάδα 

Λουξεμβούργο 

Πολωνία 

Σλοβενία 

Τσεχία 

Ελλάδα 

Ουγγαρία 

Αυστρία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ην. Βασίλειο 

Βέλγιο 

Σουηδία 
Ολλανδία Δανία 

Φινλανδία 

Κύπρος 

Σλοβακία 

Εσθονία 

Λετονία 

Ρουμανία 

Λιθουανία 

2η Ομάδα 3η Ομάδα 

4η Ομάδα 

Μάλτα 

Βουλγαρία 

Ιρλανδία 

Κροατία 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Στην αρχή του κεφαλαίου μνημονεύτηκαν ως κείμενο-
οδηγός για τους αναγνώστες και τους ερευνητές της 
παρούσας μελέτης τα 25 σημεία που τα κράτη-μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συμπεριέλαβαν στο 
προοίμιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατό-
μων με Αναπηρία, η οποία υπήρξε το επιστέγασμα 
του πολύχρονου αγώνα των αναπηρικών οργανώσεων 
του κόσμου για θεσμική κατοχύρωση του δικαιωματι-
κού μοντέλου της αναπηρίας.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δεικτών για το 
δημογραφικό προφίλ, την πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (ηλικί-
ας μεγαλύτερης των 15 ετών) από όλες τις διαθέσιμες 
βάσεις δεδομένων της Eurostat και απέχοντας δέκα 
χρόνια από την κύρωση και ισχύ της Σύμβασης του 
ΟΗΕ

2
 (επτά από την κύρωση και ισχύ της από την ΕΕ

3
 

και έξι χρόνια από την κύρωση και ισχύ της από την 
Ελλάδα

4
), μπορούμε να αποτιμήσουμε ενδεικτικά τη 

συγκριτική θέση των κρατών-μελών της ΕΕ σε σχέση 
με το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 
αναπηρία και της ισότιμης πρόσβασής τους στα κοι-
νωνικά αγαθά, ανιχνεύοντας περιορισμούς και εμπό-
δια στην άσκηση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων τους, σε σύγκριση με τον πληθυσμό των ατό-
μων χωρίς αναπηρία. 

Σημεία του προοιμίου της Σύμβασης για τα Δικαιώμα-
τα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ μπορούν να 
εξεταστούν κατά αντιπαραβολή με τα βασικά ευρήμα-
τα του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, στα σημεία (ο) 
και (κ) του προοιμίου της Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ αναφέρεται: 
«o. Ανησυχώντας για τις δύσκολες συνθήκες που αντι-
μετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία υπόκει-
νται σε πολλαπλές ή επιβαρυμένες μορφές διακρίσε-
ων, βάσει της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της 
γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων από-
ψεων, της εθνικής, εθνοτικής, αυτόχθωνος ή κοινωνι-
κής τους καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης, της 
ηλικίας ή άλλης κατάστασης»,  

«κ. Ανησυχώντας για το ότι, παρά τις διάφορες επίση-
μες πράξεις

5
 και δεσμεύσεις, τα άτομα με αναπηρίες 

                                                                 
2
 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-

πηρία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008  και αποτε-
λεί το σημαντικότερο θεσμικό κείμενο για τη θωρά-
κιση του αγώνα του παγκόσμιου αναπηρικού κινή-
ματος 

3
 Η διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης για τα Δικαιώ-

ματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ από την ΕΕ 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011 
4
 Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου 
του 2012 

5
 Με την έκφραση «διάφορες αυτές πράξεις και δε-

σμεύσεις» η πρόταση αναφέρεται στο Χάρτη του 
 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή 
τους ως ίσα μέλη της κοινωνίας και παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, σε όλα τα μέρη του 
κόσμου».  

Τα όσα θεσμικά έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 60 χρό-
νια σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δικαιώ-
ματα των ατόμων με αναπηρία είναι πολλά και ση-
μαντικά. Ωστόσο, είναι εύλογη η ανησυχία του Οργα-
νισμού, αφού, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, 
οι διακρίσεις και οι κοινωνικές ανισότητες για τα άτο-
μα με αναπηρία δεν μειώνονται, αλλά διευρύνονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μεταξύ κρατών-μελών) και πι-
θανότατα εντός των κρατών-μελών (για παράδειγμα 
στην Ελλάδα καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιή-
σεις στους δείκτες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού, στο μορφωτικό επίπεδο και στην απασχόληση 
μεταξύ ατόμων με αναπηρία και χωρίς αναπηρία.  

Όσον αφορά στη (σχετική & απόλυτη) φτώχεια στο 
σημείο (τ) του προοιμίου της Σύμβαση του ΟΗΕ ανα-
φέρεται ότι: 
«τ. Τονίζοντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των ατό-
μων με αναπηρίες ζουν σε συνθήκες φτώχειας και α-
ναγνωρίζοντας την κρίσιμη ανάγκη να αντιμετωπιστεί 
ο αρνητικός αντίκτυπος της φτώχειας στα άτομα με 
αναπηρίες».  

Ωστόσο, στις συνθήκες έντονης οικονομικής ύφεσης 
και δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε πολλά κράτη-μέλη 
της ΕΕ, και σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού τους, το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο των βασικών εργασιακών & 
ανθρώπινων δικαιωμάτων αποδυναμώθηκε (αλλού 
σταδιακά κι αλλού απότομα), θέτοντας πλέον τα δι-
καιώματα αυτά σε καθεστώς διαπραγμάτευσης. Υπερ-
βολικά ωράρια εργασίας, διόγκωση της μερικής απα-
σχόλησης, υψηλή ανεργία των νέων, των γυναικών, 
υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στη ηλικία 
45-55 ετών, μείωση των συντάξεων και εν γένει των 
κοινωνικών μεταβιβάσεων, οδηγούν πολλά εκατομ-
μύρια ευρωπαίων πολιτών στην κατάσταση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με 
τα στατιστικά δεδομένα, τα άτομα με αναπηρία και οι 
οικογένειές τους αναδεικνύονται με διαφορά οι φτω-
χότεροι μεταξύ των φτωχών, τόσο σε επίπεδο ονομα-
στικού εισοδήματος (κίνδυνος φτώχειας) όσο και σε 
επίπεδο υλικών συνθηκών διαβίωσης (δείκτης υλικής 
στέρησης) και συμμετοχής στην εργασία (δείκτης χα-
μηλής έντασης εργασίας). Η ανάλυση των δεικτών 
καθιστά εμφανές ότι τα επιδόματα αναπηρίας επα-
νορθώνουν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομικές ανι-
σότητες, ωστόσο δεν τις εξαλείφουν.  

                                                                                                     

ΟΗΕ, στις Οικουμενικές Διακηρύξεις Δικαιωμάτων, 
στα Διεθνή Σύμφωνα και στις Διεθνείς Συμβάσεις οι 
οποίες προηγούνται και μνημονεύονται στο προοί-
μιο 
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Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι διαπιστωθεί-
σες αποκλίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στο 
σύνολο των κοινωνικών δεικτών ενδέχεται να υποτι-
μούν τα πραγματικά μεγέθη των ανισοτήτων, καθώς 
υπάρχουν σοβαρές μεθοδολογικές αντιρρήσεις που 
έχουν εκφραστεί τόσο από την Ε.Σ.Α.μεΑ. όσο και από 
τις συλλογικότητες της εργασίας αναφορικά με τους 
επιστημονικούς ορισμούς βασικών μεγεθών της οικο-
νομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελούν οι στατιστικοί ορισμοί 
των μεγεθών της απασχόλησης, της ανεργίας και της 
φτώχειας, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν αποτελέ-
σει σημεία τριβής των συνδικάτων με τις στατιστικές 
αρχές στο κατά ποσό αποτυπώνουν την πραγματικό-
τητα του κόσμου της εργασίας, με ή χωρίς αναπηρία. 

Στο (ζ) σημείο του προοιμίου της Σύμβασης του ΟΗΕ 
γίνεται αναφορά στην οριζόντια ενσωμάτωση της 
διάστασης της αναπηρίας στις στρατηγικές βιώσιμης 
ανάπτυξης. 
«ζ. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των ζητη-
μάτων αναπηρίας, ως αναπόσπαστο τμήμα, στις σχετι-
κές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης».  

Η οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης της αναπη-
ρίας σε όλες τις πολιτικές, δεδομένου ότι η βιώσιμη 
ανάπτυξη αφορά όλους τους τομείς, επιτάσσει διατο-
μεακές πολιτικές για την αναπηρία (συνέργεια πολλών 
υπουργείων) στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας εθνικής 
στρατηγικής για την αναπηρία. Η διατομεακότητα προ-
ϋποθέτει την υψηλή ιεράρχηση των ζητημάτων της 
αναπηρίας στους στρατηγικούς σχεδιασμούς όλων 
των διοικητικών οργάνων και αρχών και –κυρίως- συ-
στηματική οριζόντια αποτύπωση των βασικών μεγε-
θών του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία στο 
στατιστικό σύστημα. Η διατομεακότητα απαιτεί τη 
συλλογή στοιχείων διαφορετικών αναλυτικών επιπέ-
δων που όμως οφείλουν να πληρούν το κριτήριο της 
συγκρισιμότητας. Προκειμένου να καταστεί ορατή και 
να αναλυθεί στις πραγματικές της διαστάσεις η μεγά-
λη αυτή πληθυσμιακή ομάδα, χρειάζονται αξιόπιστα 
και έγκυρα στατιστικά εργαλεία ικανά να αποτυπώ-
σουν αφενός το γενικό σύνολο των ατόμων αυτών με 
κοινό γνώρισμα την κατάστασης υγείας που σε αλλη-
λεπίδραση με το περιβάλλον περιορίζει τη δραστηριό-
τητα τους, αφετέρου τις ιδιαίτερες υποκατηγορίες και 
τους περιορισμούς που αυτές αντιμετωπίζουν. 
Όμως, στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα ο κύριος 
όγκος των δεδομένων αφορά στα άτομα ηλικία από 15 
ετών & άνω στο τομέα της υγείας (μέσω της έρευνας 
European Health and Social  Integration Survey, EHSIS 
διενεργούμενη ανά πενταετία) και στον τομέα της 
απασχόλησης (μέσω της ειδικής Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού για τα άτομα με αναπηρία διενεργούμενη 
ανά δεκαετία), ενώ για τα θέματα φτώχειας ή κοινω-
νικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία διενερ-
γείται σε ετήσια βάση η Έρευνα Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) που 
αφορά στον πληθυσμό 16 ετών και άνω. Για τον τομέα 

της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία προσχο-
λικής & σχολικής ηλικίας δεν υπάρχει αντίστοιχη έ-
ρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το συγκεκριμένο κενό 
επιχειρεί να καλύψει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ειδική & Ενταξιακή Εκπαίδευση (European Agency 
for Special Needs and Inclusive Education, EASIE) που 
αποτελεί πρωτοβουλία της Δανίας και χρηματοδοτεί-
ται από την ΕΕ. Αντιστοίχως στο εθνικό στατιστικό 
σύστημα ο όγκος των δεδομένων για τους τομείς της 
υγείας και της απασχόλησης για τα άτομα με αναπη-
ρία είναι ελλιπής, ενώ για τον τομέα της εκπαίδευσης 
είναι υποτυπώδης

6
.  

Αξίζει, τέλος, να τονιστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάθε 
μια από τις παραπάνω ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων 
βασίζεται σε εξειδικευμένους στον τομέα ορισμούς 
της αναπηρίας χωρίς έναν κοινό ορισμό -που να λει-
τουργεί ως ορισμός-γέφυρα μεταξύ τους- γεγονός που 
περιορίζει τη δυνατότητα επεξεργασίας διατομεακών 
στρατηγικών για την οριζόντια ενσωμάτωση των ατό-
μων με αναπηρία. 
Ωστόσο, η Σύμβαση και η εθνική νομοθεσία καλούν σε 
μια ριζική αναδιαμόρφωση των στατιστικών προκει-
μένου αυτές να ενσωματώσουν τη διάσταση της ανα-
πηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική, καθώς η πλειονό-
τητα των υφιστάμενων έως σήμερα στατιστικών δε-
δομένων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, εξακολουθούν να διαπνέονται από τη φιλοσοφία 
των ιατρικοκεντρικών αναγνώσεων της αναπηρίας.  
  
Η ερευνητική ομάδα της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκ-
παίδευση 2017-2018 του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που διερευνά 
τα βασικά μεγέθη της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 
εκτίμησε ότι δεν θα μπορούσε να επεξεργαστεί ουσι-
αστικές προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής στο αντι-
κείμενο, αν δεν είχε εκ των προτέρων μελετήσει σε 
έκταση τα κοινωνικά εξαγόμενα (social  outcomes) της 
εκπαίδευσης στην απασχόληση και στο επίπεδο δια-
βίωσης των ατόμων με αναπηρία σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς λόγω της αλληλεπίδρασης 
του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία εντός και 
εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος με τα εμπόδια 
του περιβάλλοντος.  
Η Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, όπως και η Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση, μπορεί 
να είναι μικρά και υποτιμημένα μεγέθη του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά κατέχουν ποιότητες 
σημαντικές για την ποιοτική αναβάθμιση ολόκληρου 
του συστήματος. 
 
 
 
                                                                 
6
 Στο Μέρος Β της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-2018 

του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ θα παρουσιαστούν χρονοσειρές που έχουν δη-

μοσιοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EASIE (χωρίς στοι-

χεία για την Ελλάδα) και οι διαθέσιμες χρονοσειρές της ΕΛΣΤΑΤ 

για τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης 

 



 

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεύθυνση: 3
ης

 Σεπτεμβρίου 36 - 10432 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο: 210 – 52 18 700, Φαξ: 210 – 52 18 754 

email: info@kanep-gsee.gr, ιστοσελίδα: www.kanep-gsee.gr     

mailto:info@kanep-gsee.gr
http://www.kanep-gsee.gr/

