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εισαγωγικό σημείωμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία 
των εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δι-
κτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO) όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο. Με την 
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση των βασικών 
ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού 
και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-28), διευκολύνεται η αναγνώριση 
των «δυνατών» και «αδύνατων» σημείων του και αναδεικνύονται -σε επίπεδο στρατηγικού 
σχεδιασμού- οι πιθανές αντιφάσεις που εμπεριέχει και οι ανισότητες που προκαλεί.  
 
Οι Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ αναρτώνται πλήρεις στο διαδίκτυο με ε-
λεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων.  
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την ερευνητική του αυτή παρέμβασή επιχειρεί: 

 να καταδείξει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τον 
κόσμο της μισθωτής εργασίας για την εκπαίδευση, ως παράγοντα κρίσιμου για την κοι-
νωνική και οικονομική ανάπτυξη και συνοχή της χώρας. 

 να αναδείξει τις προκύπτουσες -κάθε μορφής- ανισότητες που αποδυναμώνουν και 
απειλούν την κοινωνική συνοχή. 

 να υπογραμμίσει τη σημασία των τοπικών κοινωνιών στην χάραξη των εθνικών πολιτι-
κών. 

 να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα για ανοικτή, ειλικρινή και τεκμηριωμένη δια-
βούλευση των κοινωνικών φορέων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμι-
ση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων των Ετήσιων Εκθέσεων για την εκπαίδευ-
ση από όλους τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, και κυρίως όσους 
εμπλέκονται στη χάραξη των πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, η κριτική τους στάση, οι διαφορετικές αναγνώσεις και οι α-
παραίτητες συμπληρώσεις ή υποδείξεις είναι και αναγκαίες και –κυρίως– επιθυμητές. 
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 Συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος 1.1

Η Παιδεία ως βασικό κοινωνικό αγαθό και η εκπαί-
δευση ως η διαδικασία που το παράγει, αποτελούν 
βασικό ποιοτικό γνώρισμα της κοινωνικής λειτουργί-
ας, αφού προσδίδουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στο 
μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, στην στήριξη της κοι-
νωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών και στην εν-
θάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του έλληνα πολίτη 
στα κοινωνικά δρώμενα. 
Γι αυτό και η υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας για τις 
εισροές του εκπαιδευτικού συστήματος (τα προγράμ-
ματα σπουδών, η υλικοτεχνική υποδομή, η διοικητική-
επιστημονική υποστήριξη του παρεχόμενου εκπαιδευ-
τικού έργου, τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά, και 
κυρίως η βασική εκπαίδευση/κατάρτιση και η συνεχής 
μετεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εκ-
παίδευσης) δεν αποτελούν απλές προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά ουσια-
στικές παραμέτρους αποτελεσματικότητας και δείκτες 
διασφάλισης της ποιότητας, όχι απλά του παραγόμε-
νου εκπαιδευτικού έργου, αλλά της ίδιας της κοινωνι-
κής -εκπαιδευτικής, τεχνολογικής, και πολιτιστικής-
καινοτομίας. 
 
Η προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος, βάσει 
ενιαίων κριτηρίων ποιότητας, αναγνωρίζει εξ αρχής το 
συστημικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, λαμβάνει 
υπόψη της το συνεχή διάλογο του μέρους με το όλο, 
την οριζόντια επικοινωνία (εντός μιας συγκεκριμένης 
βαθμίδας), αλλά και τους κάθετους άξονες, που δια-
τρέχουν συνολικά τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ολό-
κληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.  
Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως σύστημα μερών, με δυναμικά αλληλεξαρτώμενα 
υποσυστήματα κι όχι ως στατική διαδοχή ανεξάρτη-
των μερών. Πρέπει με σαφήνεια και στρατηγικό σχε-
διασμό να δομούνται οι κάθετες συνιστώσες του συ-
στήματος, οι οποίες είναι παραγνωρισμένες, όσο και 
οι οριζόντιες συνιστώσες του. Μόνο τότε μπορούν 
πραγματικά να αναγνωριστούν οι παθογένειες του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος στις πραγματικές τους 
διαστάσεις, τότε μόνο μπορούν να εντοπιστούν οι βα-
θύτερες αιτίες τους, μόνο τότε μπορούν να αναζητη-
θούν αποτελεσματικοί χειρισμοί των υπαρκτών αντι-
φάσεών του.  
Ως κάθετοι άξονες, που διατρέχουν ολόκληρο το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα (Πρωτοβάθμια – Δευτερο-
βάθμια – Τριτοβάθμια – Δια Βίου Μάθηση) και ταυτό-
χρονα αποτελούν και τα κοινά χαρακτηριστικά των 
επιμέρους βαθμίδων (των υποσυστημάτων) μπορούν 
να θεωρηθούν: 

 Η μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης των εκπαι-
δευομένων (δασκαλοκεντρική βασισμένη στην με-
τάδοση και αξιολόγηση του βαθμού αφομοίωσης 
των προσφερομένων πληροφοριών).  

 Τα κύρια διδακτικά υλικά και μέσα (πηγή πληροφό-
ρησης αποτελεί κυρίως το σχολικό εγχειρίδιο/ πα-

νεπιστημιακό σύγγραμμα, και δευτερογενώς η χρή-
ση βοηθημάτων, σχετικής ποιότητας, με τη μορφή 
φωτοτυπημένων σημειώσεων). 

 Η απουσία σύνθεσης μεταξύ διαφορετικών μαθησι-
ακών αντικειμένων (επικρατεί η στατική παράθεση 
μαθησιακών αντικειμένων, με αποτέλεσμα η διαθε-
ματικότητα να θεωρείται διδακτική καινοτομία και 
όχι η αυτονόητη ή/και βαθύτερη ουσία της μόρφω-
σης του ανθρώπου). 

 Η έλλειψη βαθμών ελευθερίας (εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευομένων). Ουσιαστικά το σύστημα εντέλλε-
ται, δεν ακούει και δεν σχεδιάζει εκτιμώντας το αν-
θρώπινο δυναμικό στο οποίο απευθύνεται. 

 Η «προγραμματισμένη» σπατάλη του προσωπικού 
χρόνου (εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων). Το 
σύστημα τρέχει με προκαθορισμένους από το ίδιο 
ρυθμούς. Δεν αναγνωρίζει την αξία του προσωπικού 
χρόνου και συνθλίβει, κινούμενο χωρίς σαφές όρα-
μα, την αξία του συλλογισμού και της προσωπικής 
στάσης και απόφασης.  

 Το σύστημα προκρίνει την ομοιομορφία, έναντι της 
ιδιαιτερότητας και της πολυμορφίας. Κυριαρχεί η 
ψευδαίσθηση του μέσου εκπαιδευόμενου και του 
μέσου εκπαιδευτικού και επομένως το σύστημα α-
γνοεί την αξία και τη δυναμική της διαφορετικότη-
τας και της ποικιλίας στην προσέγγιση και ερμηνεία 
των φαινομένων, παρότι σε αυτή τη δυναμική στηρί-
ζεται και η επιστημονική ανακάλυψη αλλά και η 
καλλιτεχνική δημιουργία. 

 Η απουσία συστήματος έγκυρης αξιολόγησης δομών 
διαδικασιών και παραγόμενων αποτελεσμάτων. 
Μόνο οι γνώσεις των εκπαιδευομένων αξιολογού-
νται (και στο Δημοτικό, και στο Γυμνάσιο, και στο 
Λύκειο, και στο Πανεπιστήμιο και στα Μεταπτυχια-
κά). Ποτέ η διαδικασία παροχής της γνώσης. Και πο-
λύ περισσότερο δεν αξιολογείται ο στρατηγικός 
σχεδιασμός, το όραμα, τα μέτρα, οι διοικητικές και 
πολιτικές αποφάσεις και επιλογές.  

 Η αδυναμία αναπλήρωσης των όποιων απουσιών. 
Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία σε ολόκληρο το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αν δεν είσαι παρών/-ουσα 
οφείλεις χωρίς καθοδήγηση να αυτο-προστατευτείς 
ώστε να μην δημιουργήσεις χάσμα στα όσα μέχρι 
τότε γνώριζες. Στη δημιουργία χάσματος όμως συμ-
βάλλει και ο όγκος, αλλά και ο γρήγορος και πιεστι-
κός ρυθμός ανάπτυξης της ύλης (αφού ο χρόνος εί-
ναι δεδομένος και η ύλη διευρύνεται). Αυτό εξάλλου 
μεταλλάσσει μεγάλο αριθμό παρόντων σε λειτουρ-
γικά «απόντες». Μια αιτία για την υπέρμετρη ανά-
πτυξη της φροντιστηριακής υποστήριξης, από την 
πρώτη δημοτικού μέχρι και την Τριτοβάθμια, θα 
πρέπει να αναζητηθεί στο αντιμετωπίζονται τα χά-
σματα και τα μη αφομοιωμένα κενά της γνώσης και 
–κυρίως- στην λειτουργία της ενεργητικής (vs παθη-
τικής) μάθησης. 
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 Η μη ουσιαστική αξιοποίηση του βιώματος και της 
τεχνολογίας. Μόνο η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
η Εκπαίδευση Ενηλίκων επιχειρηματολογούν για την 
αξία τους. Μόνο αυτές μιλούν για ικανότητες και δε-
ξιότητες. Μέχρι σήμερα δεν πείθουν. Αντίθετα απει-
λούνται. 

 Η έλλειψη πιστοποίησης από το σύστημα μαθησια-
κών αντικειμένων που οι μαθητές αναγκάζονται να 
πιστοποιούν εκτός συστήματος. Κάθε υποσύστημα-
βαθμίδα δεν αναγνωρίζει την αξία του «πιστοποιη-
μένου τίτλου» που κατέχει ο εγγραφόμενος σε αυ-
τήν εκπαιδευόμενος. Γι αυτό και δεν μπορεί να πι-
στοποιήσει στοιχειωδέστερες δεξιότητες, όπως η 

στοιχειώδης γνώση μιας ξένης γλώσσας, ή της δεξιό-
τητας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 Η χαμηλής ποιότητας διοικητική και λειτουργική υ-
ποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων. Το σύστημα 
δεν φαίνεται να τις εκτιμά ως απολύτως απαραίτη-
τες για τη λειτουργία του. 

 Η έλλειψη ή/και κακή αξιοποίηση παράλληλων εκ-
παιδευτικών υποδομών (βιβλιοθήκες, εργαστήρια). 
Δεν αρκεί να «αντιγράφεις» τις εκπαιδευτικές υπο-
δομές άλλων χωρών. Πρέπει και να αναρωτηθείς 
πώς τις αξιοποιούν, επιμορφώνοντας αντίστοιχα το 
εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Διάγραμμα 1.1: Διαγραμματική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος  

 
 
Στις Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ α-
ποτυπώνονται τα αριθμητικά δεδομένα και η κατανο-
μή σε υποκατηγορίες των μεγεθών. Κυρίως όμως υπο-
λογίζονται οι ρυθμοί μεταβολής των μεγεθών σε τριε-
τή και ετήσια βάση. Οι παρουσιαζόμενες κατανομές 
αποδίδονται με τη μορφή Συνθετικών Δεικτών Μεγέ-
θους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνθέτουν τον Ετήσιο 
Συνθετικό Δείκτη Μεγέθους.  
Ανάλογα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία των ε-
θνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων 
για την εκπαίδευση η μελέτη αναπτύσσεται: 

α) σε τέσσερα βασικά μεγέθη: 

 Υποδομές της εκπαίδευσης – Μονάδες – Τμήματα - 
Αίθουσες 

 Ανθρώπινο Δυναμικό της εκπαίδευσης – Μαθητι-
κός/Σπουδαστικός/Φοιτητικός πληθυσμός 

 Ανθρώπινο Δυναμικό της εκπαίδευσης – Διδακτικό 
και βοηθητικό προσωπικό 

 Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Δημόσιες δαπά-
νες & δαπάνες των νοικοκυριών 

και β) σε τέσσερα γεωγραφικά επίπεδα: 

 Ευρωπαϊκό/Διεθνές 

 Εθνικό 

 Περιφερειακό (Διοικητικές Περιφέρειες) 

 Τοπικό (Περιφερειακές ενότητες) 
Οι υποδομές, ο μαθητικός/σπουδαστικός πληθυσμός 
και το εκπαιδευτικό/ερευνητικό/διοικητικό προσωπι-
κό που υπηρετεί στις εκπαιδευτικές μονάδες/ ιδρύμα-
τα αποτυπώνονται (ανά σχολικό/ακαδημαϊκό έτος με 
στοιχεία Έναρξης και στοιχεία Λήξης) σε πίνακες και 
δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή.  
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Οι πραγματοποιηθείσες (κατά έτος) δαπάνες για την 
εκπαίδευση (χρηματοδότηση της εκπαίδευσης) δημο-
σιοποιούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
στους Ετήσιους Προϋπολογισμούς κάθε έτους.  

Ας σημειωθεί ότι στις ετήσιες εκθέσεις που στηρίζο-
νται στα διαθέσιμα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικά στοι-
χεία: 

 η έννοια της τοπικότητας προσεγγίζεται σε επίπεδο 
Νομού/Νομαρχίας 

 η αναφορά σε έτος για την εκπαίδευση (2010) ανα-
φέρεται στη λήξη του σχολικού έτους (2009-2010) 

 όλα τα στατιστικά δεδομένα αφορούν στοιχεία λή-
ξεως του σχολικού έτους, εκτός των περιπτώσεων 
που διατίθενται στοιχεία μόνο για την έναρξη και 
που η αντίστοιχη διευκρίνιση σημειώνεται στην πα-
ρουσίαση των συγκεκριμένων μεταβλητών 

 τα στοιχεία για την Τεχνολογική Επαγγελματική εκ-
παίδευση (ΤΕΕ) αφορούν μόνο τις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, στις οποίες 
ανήκουν τα ΤΕΕ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του ΥΠΑΙΘ . 

Η γνώση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης, η με-
ταξύ τους συσχέτιση και –κυρίως- ο ρυθμός ετήσιας 
μεταβολής τους αποτελεί σημαντικό ποιοτικό στοι-
χείο για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Απο-
τελεί όμως ταυτόχρονα πηγή/ επιχείρημα για την ανί-
χνευση/ τεκμηρίωση εκπαιδευτικών ανισοτήτων κοι-
νωνικού & γεωγραφικού χαρακτήρα, ανισότητες που 
συνήθως υποτιμώνται, μια και η έρευνα αδυνατεί συ-
νήθως να εστιάσει στο μικρόκοσμο των τοπικών κοι-
νωνιών.  
Η αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης 
αυτή αναδεικνύει το συστημικό (ή μη) χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, μελετά και συγκρίνει τους Δείκτες ανά 
Υποσύστημα και Μέρος, ελέγχοντας αφενός τη συνο-
χή και τη σύγκλισή τους, αφετέρου την τάση μεταβο-
λής τους στο χρόνο (αύξηση- βελτίωση, μείωση-
επιδείνωση). 

Ωστόσο, οι υποδομές των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
(επάρκεια, ποιότητα και εκσυγχρονισμός τους, η χω-
ροταξική τους κατανομή), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (α-
ναλυτικά προγράμματα, διδακτικά υλικά, διδακτική 
μεθοδολογία, τρόποι τεκμηρίωσης του εκπαιδευτικού 
έργου, αξιολόγησης ικανοτήτων και πιστοποίησης δε-
ξιοτήτων των εκπαιδευομένων), η επένδυση στο αν-
θρώπινο δυναμικό (επάρκεια στελέχωσης, αρχική εκ-
παίδευση, επιμόρφωση, ανατροφοδότηση, συμμετοχή 
στο σχεδιασμό, κοινωνική λογοδοσία), αλλά και οι ε-
πενδυόμενοι πόροι (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), 
και τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης στη 
«σκιώδη εκπαίδευση» (ιδιαίτερα μαθήματα/ φροντι-
στήρια) και οι πολύμορφες συνέπειες τους στην ποιό-
τητα της εκπαίδευσης δυστυχώς δεν μπορούν να με-
λετηθούν, αφού η εθνική στατιστική αποτύπωσή τους 
είναι ελλειμματική.  

Όμως, η συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης προ-
ϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό με ενιαία μεθοδολο-
γία και στόχευση των δράσεων που διαπερνούν κατα-
κόρυφα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμέ-
νου να διασφαλιστούν (όσο το δυνατό περισσότερο) η 
ποιότητα, η συνέχεια και η συνοχή των υποσυστημά-
των και τελικά του συστήματος. Επιπλέον, η διασφά-
λιση της ποιότητας απαιτεί συγκεκριμένους και με-
τρήσιμους δείκτες. Η σταθερότητα στο χρόνο και η 
εφαρμογή σε όλα τα υποσυστήματα ενός δείκτη –
ακόμα και ελλιπούς στην κατασκευή του- αποδίδει μια 
πραγματική διαφοροποίηση. Αν αυτή η διαφοροποίη-
ση είναι αποδεκτή από το σύστημα αποτελεί συνειδη-
τή επιλογή, γνώρισμά του και μέρος της στρατηγικής 
του. Αντίθετα αν αποτελεί «σκιώδη» όψη μιας διαφο-
ροποιημένης πραγματικότητας -ενός συστήματος που 
προβάλλεται ως ομοιογενές-, τότε η όποια στρατηγική 
επιλογή είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 
 

Ως ιδιαίτερα σημαντικές ποιοτικές εξειδικεύσεις του 
στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος ανά Υποσύ-
στημα και Μέρος (ιδιαίτερα για τα πρώτα 3 Υποσυ-
στήματα), θα πρέπει να αναφερθούν: 

 Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 

 Η εκπαίδευση των παιδιών παλιννοστούντων και με-
ταναστών 

 Οι εξειδικευμένοι τύποι σχολείων στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση (Γυμνάσια-Λύκεια-ΤΕΕ), όπως: Ε-
σπερινά Σχολεία, Αθλητικά & Μουσικά Σχολεία κ.α. 

 Η εκπαίδευση των παιδιών των ελλήνων της δια-
σποράς (κοινότητες στο εξωτερικό). 

 

Οι ποιοτικές αυτές εξειδικεύσεις ελέγχονται ως προς 
την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους σε κά-
θε Υποσύστημα και Μέρος και συμβάλλουν στην πλη-
ρότητα και συνοχή του συστήματος. Κυρίως, υπηρε-
τούν τη συνταγματική επιταγή για το δικαίωμα των 
πολιτών στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης και όχι 
τη διάκρισή τους σε αυτούς που έχουν (χρήματα, χρό-
νο, υγεία, μορφωμένο γονιό, επιλογές, δυνατότητα 
πρόσβασης) και σε όσους δεν έχουν. Το κράτος οφεί-
λει να μεριμνά για την παροχή και τη διασφάλιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης για κάθε πολίτη (τον όποι-
ο) και όχι για τον «εικονικό» μέσο πολίτη. 

Το σύστημα παγιώνει διαχρονικά τις ιεραρχήσεις, υι-
οθετώντας κοινωνικά αντανακλαστικά. Εμφανίζεται 
να καθοδηγείται, αντί να οδηγεί τα πράγματα. Χαμη-
λοί ρυθμοί μεταβολής για σημαντικές και επείγουσες 
αλλαγές, χαμηλοί δείκτες συνοχής και σύγκλισης, από-
συσπειρώνουν τις δυνάμεις του συστήματος προς μια 
κοινή κατεύθυνση αλλαγής. Για αυτό και πέρα από την 
πρόθεση, η αναδυόμενη στρατηγική  στο χώρο της εκ-
παίδευσης, συνηγορεί υπέρ της έλλειψης στόχου και 
οράματος. Το όραμα του συστήματος έχει υποκατα-
σταθεί από επιμέρους στόχους των βαθμίδων του, 
που δεν μπορούν να εμπνεύσουν την καινοτομία. Επι-
πλέον, τα μέρη δεν συνεργούν και δεν συνθέτουν με-
ταξύ τους, και οι εμπλεκόμενες σε αυτό ομάδες υπο-
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πτεύονται και υποτιμούν η μια την άλλη. Το «όραμα» 
αναλώνεται από τα πράγματα και το σύστημα αρκεί-
ται να διαχειρίζεται από έτος σε έτος, έναν δυσκίνητο, 
χωρίς βαθμούς ελευθερίας, αντιτιθέμενο στην ίδια την 
καινοτομία μηχανισμό, που εδώ και χρόνια άγγιξε τα 
όριά του. 
Η επιζητούμενη ποιότητα στην εκπαίδευση, όπως α-
ποδείχθηκε από την σε βάθος ανάλυση των χαρακτη-
ριστικών των βαθμίδων, των τομέων και των τύπων 
των σχολικών μονάδων δεν επιτυγχάνεται, επειδή δεν 
ακολουθείται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την 
ανάπτυξή της. Το σύστημα εμφανίζεται διαχρονικά να 
διαχειρίζεται τους πόρους χωρίς να ανατρέπει ιεραρ-
χήσεις που προέκυψαν ως αδυναμίες εφαρμογής του 
οράματος στην αρχή, και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε 
χαρακτηριστικά ή παθογένειες του συστήματος. 
Οι όποιες καινοτομικές παρεμβάσεις δεν μετουσιώνο-
νται σε ποιότητα, ακόμα και όταν καλύπτεται η επάρ-
κεια των σχολικών μονάδων, επειδή δεν διασφαλίζε-
ται η επάρκεια σε αντίστοιχη ειδικότητα διδακτικού 
προσωπικού, και ουσιαστικά δεν γίνεται εμφανής η 
αξιοποίηση της υποδομής, του προσωπικού και του 
μαθησιακού αντικειμένου στο πρόγραμμα σπουδών.  
Σε περιόδους κρίσης και οικονομικής στέρησης ο πολι-
τικός χρόνος τρέχει με ρυθμούς υψηλότερους από ε-
κείνους που μπορεί να επιβάλλει, και ως εκ τούτου 
καθίσταται αδύνατη η ανάληψη πολιτικής πρωτοβου-
λίας για σημαντικές αλλαγές στον τομέα της κοινωνι-
κής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά θέτουν επιτακτικά το ζήτημα 
του ανασχεδιασμού του μοντέλου ανάπτυξης του εκ-
παιδευτικού συστήματος κυρίως προς στην κατεύθυν-
ση της διασφάλισης της ποιότητάς σε όλο το εύρος της 
εφαρμογής του. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να εν-
σωματώνει τη διαχείριση της διαφορετικότητας, που 
δημιουργεί ανισότητες, και να τις αντιμετωπίζει με 
τον μόνο δίκαιο τρόπο, δηλαδή άνισα. 

Η διαφορετικότητα δεν απειλεί το όραμα του συστή-
ματος. Αντίθετα, το ευαισθητοποιεί και το βοηθά να 
εξειδικεύσει το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς και την 
κατεύθυνση της αλλαγής, τους βαθμούς ελευθερίας 
που θα εκχωρήσει, και τους τρόπους που θα πρέπει να 
υιοθετήσει για να διασφαλίσει την ποιότητα και τη 
συνοχή των μερών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και 
λήψης απόφασης, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη 
απεικόνιση.  
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτίμησης των βα-
σικών μεγεθών της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, το 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να αναδιοργανώσει 
επιτελικές δομές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπε-
δο. Οι επιτελικές δομές πρέπει να εξειδικεύουν και να 
ανατροφοδοτούν τη στρατηγική, αλλά κυρίως ευαι-
σθητοποιούνται, ενημερώνουν και παρεμβαίνουν ενι-
σχυτικά, κάθε φορά που ο τομέας ευθύνης τους εμ-
φανίζεται να κινείται, ως προς τους τεθέντες ανά μέ-
γεθος στόχους, είτε με αργούς ρυθμούς μεταβολής, 
είτε  προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Διάγραμμα 1.2: Εξειδίκευση του πλαισίου αναφοράς, της κατεύθυνσης, των βαθμών ελευθερίας, και της διερεύνησης της συνοχής ανά Υποσύστημα & Μέρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η επένδυση στην καινοτομία προϋποθέτει την αποτε-
λεσματικότητα και τη δημιουργικότητα της σχολικής 
κοινότητας, που μόνο η εκχώρηση βαθμών ελευθερίας 
σε αυτή μπορεί να διασφαλίσει. Σύμφωνα με πρόσφα-
τη μελέτη του ΟΟΣΑ (2007a) προκύπτει ότι υψηλή ε-

πίδοση εμφανίζουν χώρες οι οποίες προσφέρουν στα 
σχολεία περισσότερη αυτονομία στη διαμόρφωση 
του προϋπολογισμού του σχολείου και στη λήψη α-
ποφάσεων σχετικές με την κατεύθυνση των δαπα-
νών. Ομοίως, μαθητές εκπαιδευτικών συστημάτων 
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που επιτρέπουν στα σχολεία τους μεγαλύτερη αυτο-
νομία σε θέματα όπως είναι η παραγωγή εκπαιδευτι-
κών υλικών και η παροχή επί πλέον μαθησιακών αντι-
κειμένων, τείνουν να επιδίδουν καλύτερα. 

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται παρά-
δειγμα σχετικής με τη διαχείριση της καινοτομίας δο-
μής της εκπαίδευσης. 

Διάγραμμα 1.3: Παράδειγμα δομής για τη διαχείριση της καινοτομίας με εξειδίκευση ανά Υποσύστημα και Μέρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η σημασία της ανατροφοδότησης και της διαρκούς ε-
επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες, προϋποθέτει τη 
διασφάλιση άμεσης, αξιόπιστης και ουσιαστικής αμ-
αμφίδρομης επικοινωνίας του κέντρου λήψης απόφα-
σης με τις παραγωγικές μονάδες. Η πολύ-επίπεδη επι-
κοινωνία των παραγωγικών μονάδων με τους ενδιά-
μεσους κόμβους διασφαλίζει την ποιότητα αποδίδο-

ντας ιδιαίτερη σημασία στους αναγκαίους για τη δη-
μιουργικότητα βαθμούς ελευθερίας. 
 
Το σύστημα ορίζει με σαφήνεια το ρόλο της επέμβα-
σης σε κάθε επίπεδο, διασφαλίζει τη συνοχή του ορά-
ματος και, με την τεχνογνωσία και τους πόρους που 
αποκεντρώνει, υποστηρίζει την τοπική κοινωνία. 

Διάγραμμα 1.4: Διαφοροποιημένα επίπεδα σχεδιασμού – ανάπτυξης και υλοποίησης της στρατηγικής 
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Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι ανα-
γκαία η αναδιάρθρωση της δομής της διοίκησης και 
της επιστημονικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης, τό-
σο στις κεντρικές, όσο και στις περιφερειακές υπηρε-
σίες και στους εποπτευόμενους φορείς από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, προκειμένου να αναπτυχθεί μια δομη-
μένη και με κατεύθυνση στρατηγική επιλογή και ταυ-
τόχρονα να είναι αποτελεσματική η διαχείριση της 
προτεινόμενης καινοτομίας.  

Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αντικατα-
στήσει το σημερινό. Η δημιουργία του θα στηριχθεί 
στην πολυετή έρευνα και εμπειρία των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δομών της εκπαίδευσης που παραμέ-
νουν επί δεκαετίες αναξιοποίητες.  
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του νέου εκπαιδευτικού 
συστήματος και οι προτεραιότητες στη χάραξη της εκ-
παιδευτικής πολιτικής πρέπει να επαναπροσδιορι-
στούν ώστε: 

 Ο σχεδιασμός να κατευθύνεται από τη βάση της εκ-
παιδευτικής πυραμίδας (Πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 
προς την κορυφή (Τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

 Να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένοι βαθμοί ελευθε-
ρίας στα υποσυστήματα, στα μέρη, και στα επίπεδα, 
που να υπηρετούν τη συνοχή του συστήματος, αλλά 
να επιτρέπουν την εκπαιδευτική τους αυτονομία.  

 Να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της εκπαίδευσης (εκπαίδευση - κατάρτιση –
επιμόρφωση) παράλληλα με τη διασφάλιση της 
ποιοτικής και σύγχρονης υλικοτεχνικής της υποδο-
μής.  

 Να διασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκ-
παίδευση και την έρευνα, με στόχο τη σύγκλιση 
προς τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 

 Να προσφέρονται ανεμπόδιστα και δια βίου σε κάθε 
παιδί, νέο, εργαζόμενο πολλαπλές εκπαιδευτικές ε-
πιλογές και ευκαιρίες για γνώση.  

 Να διαθέτει σύγχρονα ευέλικτα και αποτελεσματικά 
προγράμματα σπουδών που να διευκολύνουν την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, στάσεων, α-
ξιών και φυσικά γνώσεων, αναγνωρίζοντας σαφείς 
βαθμούς ελευθερίας στη διδακτική παρέμβαση των 
εκπαιδευτικών και δυνατότητες επιλογών μαθησια-
κών αντικειμένων στους μαθητές/-τριες. 

 Να διασφαλίζεται η αρχή «optimum δυνατές γνώ-
σεις και ικανότητες στην optimum ηλικία» για όλους 
τους εκπαιδευόμενους, αντί της ισχύουσας «maxi-
mum γνώσεων στη minimum δυνατή ηλικία» για 
όσους μπορέσουν, τελικά, να τις αφομοιώσουν. 

Τέλος, η συνεχής εποπτεία, υποστήριξη και καθοδή-
γηση, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας λειτουρ-
γίας των μονάδων σε όλο το μήκος της εκπαιδευτικής 
πυραμίδας και στο εύρος ολόκληρης της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον 
στρατηγικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος και όλων του των βαθμίδων.  
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα με όραμα και σχέδιο για: 

 Μια ανοικτή, χαρούμενη και δημιουργική Προσχο-
λική αγωγή, που με αφόρμηση το ίδιο το παιδί –κι 
όχι την ύλη- έχει τη σοφία να δημιουργεί με το 
παιχνίδι και τη δραστηριότητα στην ομάδα τη βά-
ση της επικοινωνίας και της κοινωνικής ζωής του 
πολίτη. 

 Ένα καλό Δημοτικό σχολείο, που να στηρίζει ένα 
καλό Γυμνάσιο, ένα καλό Γενικό Λύκειο και μια α-
ξιόλογη, ελκυστική, ισότιμη και κατ’ αντιστοιχία 
Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση, και ένα 
ακόμα καλύτερο Πανεπιστήμιο/ Ανώτατο Τεχνολο-
γικό Ίδρυμα.  

 Ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα με αίσθηση 
δικαίου, έγνοια και φροντίδα για τις υπαρκτές κοι-
νωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες.  

 Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα δια-
σφαλισμένης ποιότητας με πολλαπλές επιλογές και 
δυνατότητες, τόσο για την τυπική εκπαίδευση, όσο 
και για τη Δια βίου εκπαίδευση, σε κάθε γωνιά της 
χώρας, προσβάσιμο από κάθε πολίτη. 
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 Η εξέλιξη των βασικών (μη οικονομικών) μεγεθών της εκπαίδευσης 1.2

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλιξη 
των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης και συγκεκρι-
μένα των υποδομών (σχολικές μονάδες - τμήματα) και 
του ανθρώπινου δυναμικού (μαθητικός πληθυσμός - 
προσωπικό που υπηρετεί) της Πρωτοβάθμιας (Νηπια-
γωγεία, Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Τεχνική Επαγγελματική εκ-

παίδευση) του Δημόσιου και Ιδιωτικού τους τομέα και 
στους δύο τύπους σχολείων (Ημερήσια & Εσπερινά) 
όπου προβλέπονται και λειτουργούν την περίοδο 
2001-2014. Σημειώνεται, ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει δημο-
σιοποιήσει τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης για το 
2015 (στοιχεία λήξεως). 

 

Πίνακας 1.1: Διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Συνολικά) 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ρυθμός 
μεταβολής 
περιόδου 
2001-2014 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 15.517 15.371 15.323 15.343 15.323 15.273 15.214 15.236 15.423 15.446 15.253 14.364 14.245 13.901 -10,4% ▼ 

Τμήματα(*) - 78.440 78.007 79.982 80.533 80.853 80.915 80.909 81.587 82.312 81.033 79.816 79.749 77.602 -1,1%  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ(*) - 171.870 172.855 183.991 189.299 194.891 199.985 202.465 207.248 211.652 199.055 193.716 189.137 183.741 6,9% ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό 148.499 154.571 156.387 165.556 170.892 175.802 178.935 181.546 185.655 189.909 182.459 173.246 167.601 157.329 5,9% ▲ 

Λοιπό Προσωπικό(*) - 17.299 16.468 18.435 18.407 19.089 21.050 20.919 21.593 21.743 20.832 20.470 21.536 22.864 32,2% ▲ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.531.675 1.517.750 1.494.531 1.497.864 1.487.210 1.484.188 1.470.990 1.476.876 1.486.817 1.490.587 1.493.164 1.492.349 1.486.450 1.451.322 -5,2% ▼ 

                 
Πηγή δεδομένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(*) Στις κατηγορίες «Τμήματα», «Προσωπικό που υπηρετεί» και «Λοιπό προσωπικό» ο ρυθμός μεταβολής που αποτυπώνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα αφορά την περίοδο 2002-2013.   

 

Από τα στοιχεία του πίνακα αξίζει να σημειωθούν: 

 η σταδιακή μείωση κατά -10,4% κατά την περίοδο 
2001-2014 των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μέση ετήσια 
μεταβολή -0,8%). Η μείωση αυτή οφείλεται: α) στη 
μείωση των Δημοτικών σχολείων (συνολική μείωση 
-24,0%), η οποία με τη σειρά της οφείλεται κυρίως 
στη μείωση των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων, β) 
στη μείωση των σχολικών μονάδων της Επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης (συνολική μείωση -12,2%), γ) στη 
μείωση των σχολικών μονάδων των Γυμνασίων (συ-
νολική μείωση -4,1%), ενώ οριακή μείωση -0,3% κα-
ταγράφεται στις σχολικές μονάδες των Νηπιαγω-
γείων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι σχολικές μονά-
δες και των Γενικών Λυκείων καταγράφουν μικρή  
αύξηση κατά 1,3%. 

 η αύξηση κατά 6,9% την περίοδο 2002-2014 του συ-
νόλου του προσωπικού που υπηρετεί στην Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέση ετή-
σια αύξηση 0,6%). Συγκεκριμένα, καταγράφεται αύ-
ξηση κατά 5,9% την περίοδο 2001-2014 του Διδα-
κτικού προσωπικού που υπηρετεί στην Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέση ετήσια 
αύξηση 0,5%), ενώ σημαντική αύξηση, κατά 32,2%, 
καταγράφεται και στο Λοιπό-Βοηθητικό προσωπικό 
που υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση την περίοδο 2002-2014 (μέση ετή-
σια αύξηση 2,5%). Κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και 

στο σύνολο των σχολικών μονάδων η συνολική με-
ταβολή την περίοδο 2002-2014 του προσωπικού 
που υπηρετεί είναι: α) αύξηση 42,2% στα Νηπιαγω-
γεία, β) αύξηση 25,3% στα Δημοτικά σχολεία, γ) 
μείωση -5,8% στα Γυμνάσια, δ) αύξηση 6,6% στα Γε-
νικά Λύκεια και ε) μείωση -27,2% στην Επαγγελμα-
τική εκπαίδευση, βαθμίδα στην οποία καταγράφε-
ται ισχυρή μείωση του προσωπικού που υπηρετεί, 
τόσο του Διδακτικού (μείωση κατά -27,2%), όσο και 
του Λοιπού-Βοηθητικού προσωπικού (μείωση κατά -
27,2%).  

 η σταδιακή μείωση κατά -5,2% την περίοδο 2001-
2014 του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέ-
ση ετήσια μείωση -0,4%). Η μείωση αυτή οφείλεται 
σε μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού των 
Δημοτικών (κατά -2,3%), των Γυμνασίων (-11,0%) 
και κυρίως της Επαγγελματικής εκπαίδευσης (κατά 
-27,8%). Την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση του 
μαθητικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων (κατά 
10,6%) και οριακά του μαθητικού πληθυσμού των 
Γενικών Λυκείων (κατά 0,3%). 

 
Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου, αποδίδονται 
συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης όλες οι (οικο-
νομικές και μη-οικονομικές) μεταβλητές που αφορούν 
στις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαί-
δευσης. 

 

1.2.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νηπιαγωγεία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα της Προσχολικής εκπαίδευσης (Νηπι-
αγωγεία) την περίοδο 2001-2014. 

Οι σχολικές μονάδες των Νηπιαγωγείων αποτελούν το 
40,3% (2014) του συνόλου των σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 καταγράφεται 
συνολική μείωση των σχολικών μονάδων κατά -0,3%, 
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που αντιστοιχεί σε 18 νηπιαγωγεία (από 5.624 σχολι-
κές μονάδες το 2001 σε 5.606 σχολικές μονάδες το 
2014), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 
είναι οριακή (-0,01%). Θα πρέπει, επίσης, να σημειω-
θεί πως ο αυξητικός ρυθμός μεταβολής που σημειώ-
νεται από το 2008 (λόγω της εφαρμογής της υποχρεω-
τικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Ν.3518/2006)), στα-
ματάει το 2010, όποτε και λειτουργούν 6.064 νηπια-
γωγεία. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των σχολικών 
μονάδων σημειώνεται το 2008-2009 (κατά 3,7%) ενώ 
από το 2010 και μετά καταγράφεται μείωση κατά (-
7,8%). 

Γράφημα 1.1U: Νηπιαγωγεία: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των νηπιαγωγεί-
ων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευ-
σης την περίοδο 2001-2014. 

Γράφημα 1.2U: Νηπιαγωγεία: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ο μαθητικός πληθυσμός των Νηπιαγωγείων αποτελεί 
το 11,1% (2014) του συνόλου του μαθητικού πληθυ-
σμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση του μαθητικού πληθυ-
σμού κατά 10,6%, που αντιστοιχεί σε 15.481 μαθη-
τές/-τριες (από 145.513 μαθητές/τριες το 2001 σε 
160.994 μαθητές/τριες το 2014), ενώ η μέση ετήσια 
μεταβολή της κατηγορίας είναι 0,8%. Ομοίως με τις 
σχολικές μονάδες, ο ρυθμός μεταβολής αυξάνει από 
το 2008 κι έπειτα. Συνολικά η μεγαλύτερη ετήσια αύ-
ξηση του μαθητικού πληθυσμού σημειώνεται την πε-
ρίοδο 2008-2009 (κατά 5,5%) ενώ η μεγαλύτερη ετή-
σια μείωση (κατά -3,4%) σημειώνεται την περίοδο 
2013-2014.  

Στο ακόλουθο γράφημα αναλύεται ο συνολικός αριθ-
μός του μαθητικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων ως 

προς τη φοίτηση του στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα 
της εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014.  
Το 2014 το 93,8% του συνολικού μαθητικού πληθυ-
σμού των Νηπιαγωγείων (151.019 νήπια) φοιτούσε σε 
μονάδες του Δημόσιου τομέα, ενώ το 6,2% του συνο-
λικού μαθητικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων 
(9.975 νήπια) φοιτούσε σε μονάδες του Ιδιωτικού το-
μέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Κατά την περίοδο 
αναφοράς (2001-2014) ο μαθητικός πληθυσμός των 
μονάδων του Δημόσιου τομέα των Νηπιαγωγείων κα-
τέγραψε αύξηση κατά 7,6% (ή 10.679 νήπια), από 
140.340 νήπια το 2001, σε 151.019 νήπια το 2014. Την 
ίδια περίοδο ο μαθητικός πληθυσμός των μονάδων 
του Ιδιωτικού τομέα των Νηπιαγωγείων κατέγραψε 
σημαντικότατη αύξηση κατά 92,8% (ή 4.802 νήπια), 
από 5.173 νήπια το 2001, σε 9.975 νήπια το 2014. 

Γράφημα 1.3U: Νηπιαγωγεία: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού ανά τομέα (Δη-
μόσιο- Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 
του μαθητικού πληθυσμού του Ιδιωτικού τομέα των 
Νηπιαγωγείων (κατά 87,3%) καταγράφεται το 2009 
από 5.658 νήπια το 2008 σε 10.598 νήπια το 2009, ενώ 
η αύξηση συνεχίστηκε μέχρι και το 2011, όπου κατα-
γράφεται η μέγιστη τιμή νηπίων στον Ιδιωτικό τομέα 
(12.016 νήπια) κατά την περίοδο αναφοράς, καταγρά-
φοντας συνολική αύξηση κατά 132,3% (ή 6.843 νήπια) 
έναντι του 2001. Την επόμενη τριετία 2012-2014 κα-
ταγράφεται συνολική μείωση κατά -16,9% ή 2.041 νή-
πια του μαθητικού πληθυσμού των Νηπιαγωγείων του 
Ιδιωτικού τομέα έναντι της τιμής του 2011. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των νηπιαγω-
γείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2014.  
Γράφημα 1.4U: Νηπιαγωγεία: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
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Το διδακτικό προσωπικό των Νηπιαγωγείων αποτελεί 
το 8,6% (2014) του συνόλου του διδακτικού προσωπι-
κού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001 – 2014 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση κατά 34,0%, που αντι-
στοιχεί σε 3.426 εκπαιδευτικούς (από 10.085 εκπαι-
δευτικούς το 2001 σε 13.511 εκπαιδευτικούς το 2014), 
ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι 
2,3%.Την περίοδο 2012-2013 μειώνεται κατά -3,7%. 
Συνολικά, η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού στα 
Νηπιαγωγεία φαίνεται να ακολουθείται από αντίστοι-

χη αύξηση των σχολικών μονάδων αλλά και του διδα-
κτικού προσωπικού. 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την 
υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί 
και το μαθητικό πληθυσμό των Νηπιαγωγείων στο 
σύνολο της χώρας την τετραετία 2010-2013. Τα βασικά 
μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδημαϊκών ετών 
αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Πίνακας 1.2: Προσχολική Αγωγή – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ – Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2011, 2012, 2013 & 2014 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Νηπιαγωγείων  6.027 
  

  5.861 
  

-2,8   ▼ 5.792 
  

-1,2   ▼ 5.606 
  

-3,2  ▼ -7,0 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ  5.572 92,5%   5.401 92,2% -3,1   ▼ 5.309 91,7% -1,7   ▼ 5.161 92,1% -2,8  ▼ -7,4 ▼ -0,4 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ  455 7,5%   460 7,8% 1,1   ▲ 483 8,3% 5,0   ▲ 445 7,9% -7,9  ▼ -2,2 ▼ 5,1 ▲ 

Α) σε Αστικές περιοχές  2.799 46,4%   2.779 47,4% -0,7   ▼ 2.794 48,2% 0,5   ▲ 2.725 48,6% -2,5  ▼ -2,6 ▼ 4,7 ▲ 

Β) σε Ημιαστικές περιοχές  988 16,4%   978 16,7% -1,0   ▼ 966 16,7% -1,2   ▼ 927 16,5% -4,0  ▼ -6,2 ▼ 0,9 ▲ 

Γ) σε Αγροτικές περιοχές  2.240 37,2%   2.104 35,9% -6,1   ▼ 2.032 35,1% -3,4   ▼ 1.954 34,9% -3,8  ▼ -12,8 ▼ -6,2 ▼ 

α) Διθέσια  3.534 58,6%   3.533 60,3% 0,0   ▼ 3.499 60,4% -1,0   ▼ 3.414 60,9% -2,4  ▼ -3,4 ▼ 3,9 ▲ 

β) Μονοθέσια  2.493 41,4%   2.328 39,7% -6,6   ▼ 2.293 39,6% -1,5   ▼ 2.192 39,1% -4,4  ▼ -12,1 ▼ -5,5 ▼ 

                                        
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  9.658 

  
  9.467 

  
-2,0   ▼ 9.596 

  
1,4   ▲ 9.283 

  
-3,3  ▼ -3,9 ▼    

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  9.631 99,7%   9.456 99,9%   0,2 ▲ 9.209 96,0%   -3,9 ▼ 8.779 94,6%   -1,5 ▼ -8,8 ▼ -5,2 ▼ 

Αίθουσες Διδασκαλίας  10.440 
  

  10.233 
  

-2,0   ▼ 10.279 
  

0,4   ▲ 9.996 
  

-2,8  ▼ -4,3 ▼    

                                        
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  18.222 

  
  17.575 

  
-3,6   ▼ 18.718 

  
6,5   ▲ 19.264 

  
2,9  ▲ 5,7 ▲    

Λοιπό & Βοηθητικό Προσωπικό  4.236 23,2%   3.557 20,2%   -12,9 ▼ 4.865 26,0%   28,4 ▲ 5.753 29,9%   14,9 ▲ 35,8 ▲ 28,5 ▲ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  3.486 82,3%   2.633 74,0%   -10,1 ▼ 3.756 77,2%   4,3 ▲ 4.455 77,4%   0,3 ▲ 27,8 ▲ -5,9 ▼ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  750 17,7%   924 26,0%   46,7 ▲ 1.109 22,8%   -12,2 ▼ 1.298 22,6%   -1,0 ▼ 73,1 ▲ 27,4 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   13.986 76,8%   14.018 79,8%   3,9 ▲ 13.853 74,0%   -7,2 ▼ 13.511 70,1%   -5,2 ▼ -3,4 ▼ -8,6 ▼ 

Γυναίκες  13.830 98,9%   13.856 98,8%   0,0 ▼ 13.690 98,8%   0,0 ▼ 13.322 98,6%   -0,2 ▼ -3,7 ▼ -0,3 ▼ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  13.278 94,9%   13.320 95,0%   0,1 ▲ 13.155 95,0%   -0,1 ▼ 12.877 95,3%   0,4 ▲ -3,0 ▼ 0,4 ▲ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  708 5,1%   698 5,0%   -1,6 ▼ 698 5,0%   1,2 ▲ 634 4,7%   -6,9 ▼ -10,5 ▼ -7,3 ▼ 

                                        
Α) Προϊστάμενοι   6.027 43,1%   5.861 41,8%   -3,0 ▼ 5.792 41,8%   0,0 ▼ 5.602 41,5%   -0,8 ▼ -7,1 ▼ -3,8 ▼ 

Γυναίκες  5.950 98,7%   5.790 98,8%   0,1 ▲ 5.724 98,8%   0,0 ▲ 5.508 98,3%   -0,5 ▼ -7,4 ▼ -0,4 ▼ 

Β) Νηπιαγωγοί εκτός προϊσταμένου  7.561 54,1%   7.761 55,4%   2,4 ▲ 7.713 55,7%   0,6 ▲ 7.536 55,8%   0,2 ▲ -0,3 ▼ 3,2 ▲ 

Γυναίκες  7.485 99,0%   7.672 98,9%   -0,1 ▼ 7.621 98,8%   0,0 ▼ 7.443 98,8%   0,0 ▼ -0,6 ▼ -0,2 ▼ 

Γ) Απόντες  398 2,8%   396 2,8%   -0,7 ▼ 348 2,5%   -11,1 ▼ 373 2,8%   9,9 ▲ -6,3 ▼ -3,0 ▼ 

Γυναίκες  395 99,2%   394 99,5%   0,3 ▲ 345 99,1%   -0,4 ▼ 371 99,5%   0,3 ▲ -6,1 ▼ 0,2 ▲ 

                                        Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 9.408 73,0%   9.649 74,7%   2,2 ▲ 9.614 75,1%   0,5 ▲ 9.521 76,1%   1,4 ▲ 1,2 ▲ 4,2 ▲ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 1.934 15,0%   1.781 13,8%   -8,2 ▼ 1.799 14,0%   1,9 ▲ 1.571 12,6%   -10,6 ▼ -18,8 ▼ -16,3 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 1.538 11,9%   1.494 11,6%   -3,2 ▼ 1.394 10,9%   -5,8 ▼ 1.412 11,3%   3,7 ▲ -8,2 ▼ -5,4 ▼ 

                                        ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 2.857 20,4%   3.087 22,0%   7,8 ▲ 3.530 25,5%   15,7 ▲ 3.708 27,4%   7,7 ▲ 29,8 ▲ 34,3 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 612 4,4%   657 4,7%   7,1 ▲ 743 5,4%   14,4 ▲ 761 5,6%   5,0 ▲ 24,3 ▲ 28,7 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 503 3,6%   601 4,3%   19,2 ▲ 696 5,0%   17,2 ▲ 872 6,5%   28,5 ▲ 73,4 ▲ 79,5 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 39 0,3%   43 0,3%   10,0 ▲ 48 0,3%   13,0 ▲ 65 0,5%   38,8 ▲ 66,7 ▲ 72,5 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 1.703 12,2%   1.786 12,7%   4,6 ▲ 2.043 14,7%   15,8 ▲ 2.010 14,9%   0,9 ▲ 18,0 ▲ 22,2 ▲ 

                                        
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  166.233 

  
  165.931 

  
-0,2   ▼ 166.576 

  
0,4   ▲ 160.994 

  
-3,4  ▼ -3,2 ▼    

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  154.217 92,8%   154.396 93,0%   0,3 ▲ 155.541 93,4%   0,4 ▲ 151.019 93,8%   0,5 ▲ -2,1 ▼ 1,1 ▲ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  12.016 7,2%  11.535 7,0%   -3,8 ▼ 11.035 6,6%   -4,7 ▼ 9.975 6,2%   -6,5 ▼ -17,0 ▼ -14,3 ▼ 

Κορίτσια  80.924 48,7%  80.794 48,7%   0,0 ▲ 80.766 48,5%   -0,4 ▼ 78.383 48,7%   0,4 ▲ -3,1 ▼ 0,0 ▲ 

                                        
Μαθητές/-τριες Ειδικών Τάξεων  998 0,6%  1.038 0,6%   4,2 ▲ 998 0,6%   -4,2 ▼ 1.936 1,2%   100,7 ▲ 94,0 ▲ 100,3 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Νηπιαγωγείων μειώθηκε 
κατά 421 μονάδες, από 6027 μονάδες το 2011 σε 5606 
το 2014 (συνολική μείωση κατά -7,0%). Κατά το 2014: 

 Το 92,1% των Νηπιαγωγείων ήταν δημόσια, και το 
7,9% ιδιωτικά. Η μείωση κατά -7,0% του αριθμού 
των Νηπιαγωγείων κατά την περίοδο 2011-2014, 
χρονικό διάστημα που έπεται της εφαρμογής της 
υποχρεωτικότητας της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο 
(σχολικό έτος 2007-08) φαίνεται τελικά ότι εκδηλώ-
θηκε και στους δύο τομείς της εκπαίδευσης. Τα δη-
μόσια νηπιαγωγεία μειώνονται κατά 411 μονάδες 
(συνολική μείωση κατά -7,4%), ενώ τα ιδιωτικά μει-
ώθηκαν κατά 10 μονάδες (μείωση κατά -2,2%), παρά 
το ότι μέχρι το 2013 είχαν αυξητική τάση. 

 Σε αστικές περιοχές είχε την έδρα του το 48,6% των 
Νηπιαγωγείων (μείωση των μονάδων κατά -2,6%), 
σε ημιαστικές περιοχές το 16,5% (μείωση των μονά-
δων κατά -6,2%), και σε αγροτικές περιοχές το 34,9% 
(μείωση των μονάδων κατά -12,8%). 

 Το 60,9% των Νηπιαγωγείων ήταν διθέσια (μείωση 
των μονάδων κατά -3,4%) και το 39,1% ήταν μονο-
θέσια (μείωση των μονάδων κατά -12,1%).  

 Συνολικά λειτούργησαν 9.283 τμήματα Νηπιαγωγεί-
ου (το 94,6% πρωινά), μειωμένα κατά -3,9% των 
τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2011 (9.658 
τμήματα). Η υιοθέτηση της υποχρεωτικότητας της 
βαθμίδας καθιστά επιτακτική την ανάγκη λειτουργί-
ας περισσοτέρων τμημάτων του Δημόσιου τομέα, 
και της εξασφάλισης της αναγκαίας στέγασής τους, 
προκειμένου να μην υποχρεωθούν τα νοικοκυριά να 
καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να επιβαρυν-
θούν με δίδακτρα. Στις λιγότερο εύπορες περιοχές 
των αστικών περιοχών το πρόβλημα θα εμφανιστεί 
ιδιαίτερα οξυμένο τα επόμενα χρόνια.  

 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας των Νηπιαγω-
γείων προς τμήματα ήταν ελαφρά μεγαλύτερη από 1 
αίθουσα ανά τμήμα. Κατά την τετραετία ο αριθμός 
αιθουσών παρουσίασε μείωση κατά -4,3%. 

 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Νηπιαγωγεία 
ήταν 19.264 άτομα. Κατά την τετραετία το προσωπι-
κό που υπηρετεί αυξήθηκε κατά 5,7%. Εξ αυτών το 

70,1% αποτελεί το διδακτικό προσωπικό (μείωση 
κατά -3,4%την τετραετία). Από αυτούς, το 95,3% υ-
πηρετούσε στο δημόσιο τομέα (μείωση κατά -3,0% 
την τετραετία) και το 4,7% στον ιδιωτικό τομέα 
(μείωση κατά -10,5% την τετραετία). Το λοιπό & βο-
ηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε στα Νηπιαγω-
γεία αντιστοιχεί στο 29,9% του συνολικού προσωπι-
κού (αύξηση κατά την τετραετία 35,8%). Από το λοι-
πό προσωπικό, το 77,4% υπηρετούσε στο δημόσιο 
τομέα (αύξηση κατά την τετραετία 27,8%) και το 
22,6% στον ιδιωτικό (αύξηση κατά την τετραετία 
73,1%). 

 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων Νηπιαγωγείων το 76,1% ήταν μόνιμοι (αύ-
ξηση κατά την τετραετία 1,2%), το 12,6% αποσπα-
σμένοι (μείωση κατά -18,8% την τετραετία) και το 
11,3% αναπληρωτές (μείωση κατά -8,2% την τετραε-
τία). Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό 
ήταν το 2,8% (μείωση κατά -6,3% την τετραετία). 

 Το 27,4% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τε-
τραετία 29,8%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (14,9%), πρέ-
πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 73,4% την τετραετία) 
και Διδακτορικών (κατά 66,7% την τετραετία). 

 Φοιτούσαν στα Νηπιαγωγεία 160.994 μαθητές/-
τριες (μείωση κατά -3,2% την τετραετία). Εξ αυτών το 
93,8% στο δημόσιο τομέα (μείωση κατά -2,1% την 
τετραετία), και το 6,2% στον ιδιωτικό (μείωση κατά 
την τετραετία -17,0%). Ως προς το φύλο, το 48,7% 
του μαθητικού πληθυσμού ήταν κορίτσια (μείωση 
κατά -3,1% την τετραετία).  

 Σε ειδικές τάξεις, φοιτούσαν 1.936 μαθητές/τριες 
(καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 94,0% την 
τετραετία). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες και να φέρουν τα παιδιά 
στο νηπιαγωγείο είναι επιτακτική αφού το πρόβλη-
μα είναι πολύ μεγαλύτερο, σε πραγματικούς αριθ-
μούς, από το ποσοστό 1,2% που συγκεντρώνουν οι 
μαθητές με ειδικές ανάγκες επί του συνόλου των 
μαθητών του ελληνικού Νηπιαγωγείου. 
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1.2.2 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικά σχολεία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Δημοτικά σχολεία) του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα για τα δημοτικά σχολεία της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2014. 

Γράφημα 1.5U: Δημοτικά: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης αποτελούν το 33,3% του συνόλου των σχο-
λικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-
2014 καταγράφεται συνολική μείωση των σχολικών 
μονάδων κατά -24,0%, που αντιστοιχεί σε 1.461 δημο-
τικά σχολεία (από 6.094 σχολικές μονάδες το 2001 σε 
4.633 σχολικές μονάδες το 2014), ενώ η μέση ετήσια 
μεταβολή της κατηγορίας είναι -2,0%.  

Όπως φαίνεται και από τα ακόλουθα  γραφήματα, κα-
τά την περίοδο 2001-2014 η μείωση κατά 1.691 μονά-
δες (ή κατά -58,9%) των ολιγοθέσιων (μονοθέσιων 
έως και πενταθέσιων) Δημοτικών σχολείων ήταν ση-
μαντική (μέση ετήσια μείωση -6,3%) και επηρέασε τη 
συνολική μείωση των σχολικών μονάδων της Πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.  

Γράφημα 1.6U: Δημοτικά: Αριθμός ολιγοθέσιων (Μονοθέσιων έως και Πεντα-
θέσιων) σχολικών μονάδων (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Την ίδια περίοδο η αύξηση κατά 230 σχολικές μονάδες 
των εξαθέσιων έως και δωδεκαθέσιων Δημοτικών 
σχολείων ήταν μικρότερη (7,1% κατά την περίοδο α-
ναφοράς και με μέση ετήσια αύξηση 0,5%). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η αύξηση των σχολικών μονάδων με 
οργανικότητα υψηλότερη των ολιγοθέσιων (από εξα-
θέσια και άνω) αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα του 
δημοτικού σχολείου και των παρεχόμενων εκπαιδευ-
τικών υπηρεσιών, αφού διαθέτει πληρέστερη κτηρια-

κή και υλικοτεχνική υποδομή, και στελεχώνεται με εκ-
παιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αφού έχει δια-
σφαλιστεί η πρόσβαση των μαθητών σε αυτές των κα-
ταργούμενων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων. 

Γράφημα 1.7U: Δημοτικά: Αριθμός Εξαθέσιων και πέραν σχολικών μονάδων 
(2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των Δημοτικών 
σχολείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκ-
παίδευσης την περίοδο 2001-2014.  

Γράφημα 1.8U: Δημοτικά: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 ο μαθητικός πληθυσμός των Δημοτικών Σχο-
λείων αποτελεί το 43,1% του συνόλου του μαθητικού 
πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 
καταγράφεται συνολική μείωση κατά -2,3%του μαθη-
τικού πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε 14.767 μαθη-
τές/-τριες (από 639.932 μαθητές/-τριες το 2001 σε 
625.165 μαθητές/-τριες το 2014), ενώ η μέση ετήσια 
μεταβολή της κατηγορίας είναι -0,2%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη τιμή της περιό-
δου σημειώνεται το 2004 όπου φοιτούσαν στα Δημο-
τικά σχολεία 29.615 περισσότεροι μαθητές/-τριες σε 
σύγκριση με το 2014. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 
2001-2004 σημειώνεται αύξηση του μαθητικού πλη-
θυσμού κατά 14.848 μαθητές/-τριες (μέση ετήσια με-
ταβολή 0,8%), ενώ μείωση κατά 29.615 μαθητές/-
τριες σημειώνεται την περίοδο 2004-2014 (μέση ετή-
σια μεταβολή -0,4%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αναλύεται ο συνολικός αριθ-
μός του μαθητικού πληθυσμού των Δημοτικών σχο-
λείων ως προς τη φοίτηση του στον Δημόσιο και Ιδιω-
τικό τομέα της εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014.  
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Γράφημα 1.9U: Δημοτικά: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού ανά τομέα (Δημόσι-
ο- Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 το 93,8% του συνολικού μαθητικού πληθυ-
σμού των Δημοτικών σχολείων (586.111 μαθητές/-
τριες) φοιτούσε σε μονάδες του Δημόσιου τομέα, ενώ 
το 6,2% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού των 
Δημοτικών σχολείων (39.054 μαθητές/-τριες) φοιτού-
σε σε μονάδες του Ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης 
βαθμίδας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2014) ο 
μαθητικός πληθυσμός των μονάδων του Δημόσιου το-
μέα των Δημοτικών σχολείων κατέγραψε μικρή μείω-
ση κατά -1,2% (ή 6.983 μαθητές/-τριες) από 593.094 
μαθητές/-τριες το 2001 σε 586.111 μαθητές/-τριες το 
2014. Την ίδια περίοδο ο μαθητικός πληθυσμός των 
μονάδων του Ιδιωτικού τομέα των Δημοτικών σχολεί-
ων κατέγραψε μείωση κατά -16,6% (ή 7.784 μαθητές/-
τριες), από 46.838 μαθητές/-τριες το 2001, σε 39.054 
μαθητές/-τριες το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέ-
γιστη τιμή μαθητών στον Ιδιωτικό τομέα των Δημοτι-
κών σχολείων καταγράφεται το 2004 (48.819 μαθη-
τές/-τριες), ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο (2004-
2014) καταγράφεται συνολική  μείωση κατά -20,0% (ή 
9.765 μαθητές/-τριες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα των Δημοτικών σχολείων της εκ-
παίδευσης την περίοδο 2001-2014. 
Γράφημα 1.10U: Δημοτικά: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων α-
ποτελεί το 41,5% (2014) του συνόλου του διδακτικού 
προσωπικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-
2014 καταγράφεται συνολική αύξηση του διδακτικού 
προσωπικού κατά 25,4%, που αντιστοιχεί σε 13.239 
εκπαιδευτικούς, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κα-
τηγορίας είναι 1,8%. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την 
υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί 
και τον μαθητικό πληθυσμό των Δημοτικών σχολείων 
στο σύνολο της χώρας την τετραετία 2011-2014. Τα 
βασικά μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδημαϊ-
κών ετών αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Πίνακας 1.3: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση– ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2011, 2012, 2013 & 2014 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  5.356 
  

  4.746 
  

-11,4   ▼ 4.698 
  

-1,0   ▼ 4.633 
  

-1,4   ▼ -13,5 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ  4.991 93,2%   4.392 92,5% -12,0   ▼ 4.350 92,6% -1,0   ▼ 4.313 93,1% -0,9   ▼ -13,6 ▼ -0,1 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ  365 6,8%   354 7,5% -3,0   ▼ 348 7,4% -1,7   ▼ 320 6,9% -8,0   ▼ -12,3 ▼ 1,4 ▲ 

Α) σε Αστικές περιοχές  2.208 41,2%   2.071 43,6% -6,2   ▼ 2.071 44,1% 0,0   ▬ 2.056 44,4% -0,7   ▼ -6,9 ▼ 7,6 ▲ 

Β) σε Ημιαστικές περιοχές  764 14,3%   746 15,7% -2,4   ▼ 744 15,8% -0,3   ▼ 736 15,9% -1,1   ▼ -3,7 ▼ 11,4 ▲ 

Γ) σε Αγροτικές περιοχές  2.384 44,5%   1.929 40,6% -19,1   ▼ 1.883 40,1% -2,4   ▼ 1.841 39,7% -2,2   ▼ -22,8 ▼ -10,7 ▼ 

Ολιγοθέσιες μονάδες 
(έως και Πενταθέσια) 

 1.795 33,5%   1.272 26,8% -29,1   ▼ 1.223 26,0% -3,9   ▼ 1.178 25,4% -3,7   ▼ -34,4 ▼ -24,1 ▼ 

                                           
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  37.105 

  
  36.709 

  
-1,1   ▼ 36.796 

  
0,2   ▲ 36.052 

  
-2,0   ▼ -2,8 ▼    

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  36.853 99,3%   36.558 99,6%   0,3 ▲ 36.507 99,2%   -0,4 ▼ 35.795 99,3%   0,1 ▲ -2,9 ▼ 0,0 ▼ 

Από αυτά ολοήμερα τμήματα  6.993 18,8%   5.706 15,5%   -17,5 ▼ 5.921 16,1%   3,5 ▲ 5.975 16,6%   3,0 ▲ -14,6 ▼ -12,1 ▼ 

                                           
Αίθουσες Διδασκαλίας  41.505 

  
  41.091 

  
-1,0   ▼ 41.282 

  
0,5   ▲ 40.827 

  
-1,1   ▼ -1,6 ▼    

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 830 15,5%   735 15,5%   -0,1 ▼ 750 16,0%   3,1 ▲ 759 16,4%   2,6 ▲ -8,6 ▼ 5,7 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 3.340 62,4%   3.114 65,6%   5,2 ▲ 3.087 65,7%   0,1 ▲ 3.033 65,5%   -0,4 ▼ -9,2 ▼ 5,0 ▲ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 146 2,7%   131 2,8%   1,3 ▲ 124 2,6%   -4,4 ▼ 146 3,2%   19,4 ▲ 0,0 ▬ 15,6 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 397 7,4%   360 7,6%   2,3 ▲ 391 8,3%   9,7 ▲ 417 9,0%   8,1 ▲ 5,0 ▲ 21,4 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 2.517 47,0%   2.425 51,1%   8,7 ▲ 2.477 52,7%   3,2 ▲ 2.506 54,1%   2,6 ▲ -0,4 ▼ 15,1 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 2.009 37,5%   1.924 40,5%   8,1 ▲ 2.073 44,1%   8,8 ▲ 2.136 46,1%   4,5 ▲ 6,3 ▲ 22,9 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 868 16,2%   853 18,0%   10,9 ▲ 906 19,3%   7,3 ▲ 919 19,8%   2,9 ▲ 5,9 ▲ 22,4 ▲ 

                                           
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  78.420 

  
  76.249 

  
-2,8   ▼ 74.999 

  
-1,6   ▼ 76.016 

  
1,4   ▲ -3,1 ▼     

Λοιπό & Βοηθητικό Προσωπικό  8.435 10,8%   8.935 11,7%   8,9 ▲ 9.442 12,6%   7,4 ▲ 10.687 14,1%   11,7 ▲ 26,7 ▲ 30,7 ▲ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  6.280 74,5%   6.194 69,3%   -6,9 ▼ 6.409 67,9%   -2,1 ▼ 7.651 71,6%   5,5 ▲ 21,8 ▲ -3,8 ▼ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  2.155 25,5%   2.741 30,7%   20,1 ▲ 3.033 32,1%   4,7 ▲ 3.036 28,4%   -11,6 ▼ 40,9 ▲ 11,2 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   69.985 89,2%   67.314 88,3%   -1,1 ▼ 65.557 87,4%   -1,0 ▼ 65.329 85,9%   -1,7 ▼ -6,7 ▼ -3,7 ▼ 

Γυναίκες  48.608 69,5%   46.749 69,4%   0,0 ▼ 45.860 70,0%   0,7 ▲ 45.843 70,2%   0,3 ▲ -5,7 ▼ 1,0 ▲ 

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  66.018 94,3%   63.396 94,2%   -0,2 ▼ 61.726 94,2%   0,0 ▼ 61.726 94,5%   0,3 ▲ -6,5 ▼ 0,2 ▲ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  3.967 5,7%   3.918 5,8%   2,7 ▲ 3.831 5,8%   0,4 ▲ 3.831 5,9%   0,3 ▲ -3,4 ▼ 3,5 ▲ 

Α) Δάσκαλοι  50.474 72,1%   49.545 73,6%   2,1 ▲ 49.617 75,7%   2,8 ▲ 48.466 74,2%   -2,0 ▼ -4,0 ▼ 2,9 ▲ 

Β) Διδάσκοντες Ειδικοτήτων  19.511 27,9%   17.769 26,4%   -5,3 ▼ 15.940 24,3%   -7,9 ▼ 16.863 25,8%   6,2 ▲ -13,6 ▼ -7,4 ▼ 

Εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών  8.150 41,8%   7.027 39,5%   -5,3 ▼ 6.301 39,5%   0,0 ▼ 6.420 38,1%   -3,7 ▼ -21,2 ▼ -8,9 ▼ 

Εκπαιδευτικοί Μουσικής  3.859 19,8%   3.921 22,1%   11,6 ▲ 3.333 20,9%   -5,2 ▼ 3.719 22,1%   5,5 ▲ -3,6 ▼ 11,5 ▲ 

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής  5.219 26,7%   5.003 28,2%   5,3 ▲ 4.890 30,7%   9,0 ▲ 5.103 30,3%   -1,4 ▼ -2,2 ▼ 13,1 ▲ 

Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής  2.283 11,7%   1.818 10,2%   -12,6 ▼ 1.416 8,9%   -13,2 ▼ 1.621 9,6%   8,2 ▲ -29,0 ▼ -17,8 ▲ 

                                           
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  5.356 7,7%   4.746 7,1%   -7,9 ▼ 4.698 7,2%   1,6 ▲ 4.633 7,1%   -1,0 ▼ -13,5 ▼ -7,3 ▼ 

Γυναίκες  1.788 33,4%   1.675 35,3%   5,7 ▲ 1.712 36,4%   3,3 ▲ 1.737 37,5%   2,9 ▲ -2,9 ▼ 12,3 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  1.920 2,7%   1.920 2,9%   4,0 ▲ 1.962 3,0%   4,9 ▲ 1.875 2,9%   -4,1 ▼ -2,3 ▼ 4,6 ▲ 

Γυναίκες  885 46,1%   902 47,0%   1,9 ▲ 944 48,1%   2,4 ▲ 907 48,4%   0,5 ▲ 2,5 ▲ 4,9 ▲ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  55.859 79,8%   56.418 83,8%   5,0 ▲ 55.688 84,9%   1,4 ▲ 55.953 85,6%   0,8 ▲ 0,2 ▲ 7,3 ▲ 

Γυναίκες  40.657 72,8%   40.887 72,5%   -0,4 ▼ 40.600 72,9%   0,6 ▲ 40.883 73,1%   0,2 ▲ 0,6 ▲ 0,4 ▲ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  5.328 7,6%   2.822 4,2%   -44,9 ▼ 1.929 2,9%   -29,8 ▼ 1.437 2,2%   -25,2 ▼ -73,0 ▼ -71,1 ▼ 

Γυναίκες  4.046 75,9%   2.102 74,5%   -1,9 ▼ 1.532 79,4%   6,6 ▲ 1.102 76,7%   -3,4 ▼ -72,8 ▼ 1,0 ▲ 

Ε) Απόντες  1.522 2,2%   1.408 2,1%   -3,8 ▼ 1.280 2,0%   -6,7 ▼ 1.431 2,2%   12,2 ▲ -6,0 ▼ 0,7 ▲ 

Γυναίκες  1.232 80,9%   1.183 84,0%   3,8 ▲ 1.072 83,8%   -0,3 ▼ 1.214 84,8%   1,3 ▲ -1,5 ▼ 4,8 ▲ 

                                           Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 39.405 65,7%   38.642 64,4%   -2,0 ▼ 38.577 65,0%   1,0 ▲ 42.722 71,7%   10,3 ▲ 8,4 ▲ 9,2 ▼ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  12.938 21,6%   14.629 24,4%   13,0 ▲ 14.393 24,3%   -0,5 ▼ 10.064 16,9%   -30,3 ▼ -22,2 ▼ -21,6 ▲ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 7.676 12,8%   6.771 11,3%   -11,8 ▼ 6.372 10,7%   -4,8 ▼ 6.780 11,4%   6,0 ▲ -11,7 ▼ -11,0 ▲ 

                                           ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 14.895 21,3%   16.333 24,3%   14,0 ▲ 17.113 26,1%   7,6 ▲ 23.022 35,2%   35,0 ▲ 54,6 ▲ 65,6 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 4.589 6,6%   4.960 7,4%   12,4 ▲ 5.168 7,9%   7,0 ▲ 5.269 8,1%   2,3 ▲ 14,8 ▲ 23,0 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 3.128 4,5%   3.950 5,9%   31,3 ▲ 4.258 6,5%   10,7 ▲ 5.006 7,7%   18,0 ▲ 60,0 ▲ 71,4 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 385 0,6%   455 0,7%   22,9 ▲ 488 0,7%   10,1 ▲ 582 0,9%   19,7 ▲ 51,2 ▲ 61,9 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 6.793 9,7%   6.968 10,4%   6,6 ▲ 7.199 11,0%   6,1 ▲ 12.165 18,6%   69,6 ▲ 79,1 ▲ 91,8 ▲ 

                                           
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  634.048 

  
  633.291 

  
-0,1   ▼ 630.043 

  
-0,5   ▼ 625.165 

  
-0,8   ▼ -1,4 ▼     

Σε ΔΗΜΟΣΙΑ  590.203 93,1%   590.070 93,2%   0,1 ▲ 588.832 93,5%   0,3 ▲ 586.111 93,8%   0,3 ▲ -0,7 ▼ 0,7 ▲ 

Σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ  43.845 6,9%   43.221 6,8%   -1,3 ▼ 41.211 6,5%   -4,2 ▼ 39.054 6,2%   -4,5 ▼ -10,9 ▼ -9,7 ▼ 

Κορίτσια  308.256 48,6%   307.673 48,6%   -0,1 ▼ 305.935 48,6%   -0,1 ▼ 303.771 48,6%   0,1 ▲ -1,5 ▼ -0,1 ▼ 

Μαθητές με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική ( P

1
P) P

 
 

 31.557 5,2%   30.500 5,0%   -4,4 ▼ 28.033 4,8%   -3,0 ▼ 28.141 4,4%   -7,8 ▼ -10,8 ▼ -14,5 ▼ 

                                           
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  4.075 0,6%   3.995 0,6%   -1,8 ▼ 5.017 0,8%   26,2 ▲ 4.247 0,7%   -14,7 ▼ 4,2 ▲ 5,7 ▲ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Κορίτσια  1.941 47,6%   1.916 48,0%   0,7 ▲ 2.421 48,3%   0,6 ▲ 2.095 49,3%   2,2 ▲ 7,9 ▲ 3,6 ▲ 

Παρακολούθησαν μέχρι το τέλος 
του έτους 

 629.973 99,4%   629.296 99,4%   0,0 ▲ 625.026 99,2%   -0,2 ▼ 620.918 99,3%   0,1 ▲ -1,4 ▼ 0,0 ▼ 

Θα επαναλάβουν την τάξη 
(από όλες τις τάξεις) 

 2.935 0,5%   3.438 0,5%   17,3 ▲ 3.829 0,6%   12,1 ▲ 3.880 0,6%   2,0 ▲ 32,2 ▲ 34,1 ▲ 

Κορίτσια  1.299 44,3%   1.546 45,0%   1,6 ▲ 1.804 47,1%   4,8 ▲ 1.807 46,6%   -1,2 ▼ 39,1 ▲ 5,2 ▲ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  627.038 99,5%   625.858 99,5%   -0,1 ▼ 621.197 99,4%   -0,1 ▼ 617.038 99,4%   0,0 ▼ -1,6 ▼ -0,2 ▼ 

Κορίτσια  305.016 48,6%   304.211 48,6%   -0,1 ▼ 301.710 48,6%   -0,1 ▼ 299.869 48,6%   0,1 ▲ -1,7 ▼ -0,1 ▼ 

Α-Δ τάξη (προήχθησαν)  419.428 66,9%   418.157 66,8%   -0,1 ▼ 416.944 67,1%   0,5 ▲ 415.382 67,3%   0,3 ▲ -1,0 ▼ 0,6 ▲ 

Ε-ΣΤ (προήχθησαν)  207.610 33,1%   207.701 33,2%   0,2 ▲ 204.253 32,9%   -0,9 ▼ 201.656 32,7%   -0,6 ▼ -2,9 ▼ -1,3 ▼ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ  141 0,1%   97 0,0%   -31,2 ▼ 59 0,0%   -38,1 ▼ 134 0,1%   130,0 ▲ -5,0 ▼ -2,2 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  1.693 0,8%   1.434 0,7%   -15,3 ▼ 1.091 0,5%   -22,6 ▼ 1.177 0,6%   9,3 ▲ -30,5 ▼ -28,4 ▼ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  29.882 14,4%   25.891 12,5%   -13,4 ▼ 23.059 11,3%   -9,4 ▼ 20.453 10,1%   -10,2 ▼ -31,6 ▼ -29,5 ▼ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  175.894 84,7%   180.279 86,8%   2,4 ▲ 180.044 88,1%   1,6 ▲ 179.892 89,2%   1,2 ▲ 2,3 ▲ 5,3 ▲ 

                          
Μαθητές/-τριες Ειδικών Τάξεων  20.516 3,2%   21.999 3,5%   7,4 ▲ 20.188 3,2%   -7,8 ▼ 22.930 3,7%   14,5 ▲ 11,8 ▲ 13,4 ▲ 

Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες ( P

2
P)  3.590 0,4%   - -     - -       - -             

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες ( P

2
P)  33.226 5,0%   75.957 5,2%   3,6 ▲ 72.795 11,6%   121,1 ▲ 67.410 10,8%   -6,7 ▼ 102,9 ▲ 113,7 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(1) Οι μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έναρξης του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για την κατηγορία υπολογίζεται επί του συνό-
λου του μαθητικού πληθυσμού κατά την έναρξη του κάθε σχολικού έτους. 

(2) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές έως και το έτος 2010-11 συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυτές έως και το 
έτος 2011 έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Δημοτικών σχολείων μει-
ώθηκε κατά 723 μονάδες, από 5.356 μονάδες το 2011 
σε 4.633 το 2014 (συνολική μείωση κατά 13,5%).  
Κατά το 2014: 

 Το 93,1% των Δημοτικών ήταν δημόσια (μείωση κα-
τά -0,1% την τετραετία) και το 6,9% ιδιωτικά (αύξη-
ση κατά 1,4% την τετραετία).  

 Σε αστικές περιοχές είχε την έδρα του το 44,4% των 
Δημοτικών (μείωση των μονάδων κατά την τετραε-
τία 6,9%), το 15,9% σε ημιαστικές περιοχές (μείωση 
των μονάδων κατά -3,7% την τετραετία), και το 
39,7% σε αγροτικές περιοχές (μείωση των μονάδων 
κατά -22,8% την τετραετία). 

 Το 25,4% των Δημοτικών ήταν ολιγοθέσια (μείωση 
των μονάδων κατά -34,4% την τετραετία).  

 Συνολικά λειτούργησαν 36.052 τμήματα (το 99,3% 
πρωινά) μειωμένα κατά -2,8% των τμημάτων που 
είχαν λειτουργήσει το 2011 (37.105 τμήματα).  

 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 
ήταν 1,1 αίθουσα ανά τμήμα. Κατά την τετραετία ο 
αριθμός αιθουσών μειώθηκε ελαφρά.  

 Το 16,4% των Δημοτικών διέθετε εργαστήριο Φυσι-
κών Επιστημών (μείωση κατά  -8,6%την τετραετία), 
το 65,5% διέθετε εργαστήριο Πληροφορικής (μείω-
ση κατά -9,2% την τετραετία), το 3,2% διέθετε εργα-
στήριο Τεχνολογίας (ποσοστιαία αύξηση κατά την 
τετραετία 15,6%), και το 9,0% διέθετε εργαστήριο 
Ξένων Γλωσσών (αύξηση κατά την τετραετία 5,0%). 

 Το 54,1% των Δημοτικών διέθετε αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων (μείωση κατά -0,4% την τετραετία), 
το 46,1% βιβλιοθήκη (αύξηση κατά την τετραετία 
6,3%), και το 19,8% γυμναστήριο (αύξηση κατά την 
τετραετία 5,9%).  

 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Δημοτικά σχο-
λεία ήταν 76.016 άτομα (μείωση κατά -3,1% την τε-
τραετία). Εξ αυτών το 85,9% αποτελούσε το διδα-
κτικό προσωπικό (μείωση κατά -6,7% την τετραετί-
α). Από αυτούς, το 94,5% υπηρετούσε στο δημόσιο 
τομέα (μείωση των ατόμων κατά -6,5% την τετραε-
τία) και το 5,9% στον ιδιωτικό τομέα (μείωση των 
ατόμων κατά -3,4% την τετραετία). Το λοιπό & βοη-
θητικό προσωπικό που υπηρετούσε στα Δημοτικά 
αντιστοιχεί στο 14,1% του συνολικού προσωπικού 
(αύξηση κατά την τετραετία 26,7%). Από το λοιπό 
προσωπικό, το 71,6% υπηρετούσε στο δημόσιο το-
μέα (αύξηση κατά την τετραετία 21,8%) και το 28,4% 
στον ιδιωτικό (αύξηση κατά την τετραετία 40,9%). 

 Από το διδακτικό προσωπικό των Δημοτικών, το 
74,2% είναι δάσκαλοι/-ες (μείωση κατά -4,0% την 
τετραετία) και το 25,8% είναι διδάσκοντες ειδικοτή-
των (μείωση κατά -13,6% την τετραετία). Από τους 
διδάσκοντες ειδικοτήτων το 38,1% είναι με ειδικό-
τητα Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά -21,2% την τε-
τραετία), το 22,1% είναι με ειδικότητα Μουσικής 
(μείωση κατά -3,6% την τετραετία), το 30,3% είναι 
με ειδικότητα Φυσικής Αγωγής (μείωση κατά -2,2% 
την τετραετία), και το 9,6% είναι με ειδικότητα Πλη-
ροφορικής (μείωση κατά -29,0% την τετραετία). 
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 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων Δημοτικών σχολείων, το 71,7% ήταν μόνιμοι 
(μείωση του ποσοστού κατά -10,4%την τετραετία), 
το 16,9% αποσπασμένοι (μείωση του ποσοστού κα-
τά -22,2% την τετραετία) και το 11,4% αναπληρωτές 
(μείωση του ποσοστού κατά -11,7% την τετραετία). 
Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό ήταν το 
2,2% (μείωση των απόντων κατά -6,0% την τετραε-
τία). 

 Το 35,2% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά την τε-
τραετία 54,6%). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (18,6%), πρέ-
πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 60,0% την τετραετία) 
και των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 51,2%). 

 Φοιτούσαν στα Δημοτικά σχολεία 625.165 μαθη-
τές/-τριες (μείωση κατά -1,4% την τετραετία). Εξ αυ-
τών το 93,8% στο δημόσιο τομέα (μείωση κατά την 
τετραετία -0,7%), και το 6,2% στον ιδιωτικό (το πλή-
θος των μαθητών κατά μειώθηκε κατά -10,9% την 
τετραετία). 

 Ως προς το φύλο, το 48,6% του μαθητικού πληθυ-
σμού ήταν κορίτσια (η αναλογία τους παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη κατά την τετραετία). Οι μαθη-
τές/τριες με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική 
ήταν το 4,4% επί του συνόλου του μαθητικού πλη-

θυσμού (μείωση του ποσοστού κατά -14,5% την τε-
τραετία).  

 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 
φοίτησή τους στο Δημοτικό ήταν το 0,7% (αύξηση 
του ποσοστού κατά 5,7% την τετραετία), εκ των ο-
ποίων το 48,3% ήταν κορίτσια (αύξηση του ποσο-
στού των κοριτσιών κατά 3,6% την τετραετία).  

 Το 0,6% των μαθητών από όλες τις τάξεις δεν προή-
χθησαν, αλλά επανέλαβαν την τάξη (αύξηση κατά 
την τετραετία 32,2%), εκ των οποίων το 46,6% ήταν 
κορίτσια (αύξηση του ποσοστού κατά την τετραετία 
5,2%).  

 Από τους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης που προήχθη-
σαν, το 89,2% προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξη-
ση του ποσοστού κατά την τετραετία 5,3%), το 
10,1% προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (μείωση 
του ποσοστού κατά -29,5% την τετραετία), το 0,6% 
προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ (μείωση του ποσοστού 
κατά -28,4% την τετραετία), ενώ το ποσοστό των 
μαθητών που προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ 
ήταν σχεδόν μηδαμινό (μείωση του ποσοστού κατά 
την τετραετία -2,2%). 

 Σε ειδικές τάξεις, φοιτούσαν 22.930 μαθητές/τριες, 
ποσοστό 3,7% του συνόλου των μαθητών των Δημο-
τικών σχολείων (αύξηση κατά την τετραετία 13,4%).  

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 67.410 μαθη-
τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 10,8% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά την τετραετία 113,7%). 

 

1.2.3 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γυμνάσια 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός  
αριθμός των σχολικών μονάδων των Γυμνασίων του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης την 
περίοδο 2001-2014. Οι σχολικές μονάδες των Γυμνα-
σίων αποτελούν το 12,9% (2014) του συνόλου των 
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης.  

Γράφημα 1.11U: Γυμνάσια: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 καταγρά-
φεται συνολική μείωση κατά -4,1% των σχολικών μο-
νάδων, που αντιστοιχεί σε 76 γυμνάσια (από 1.870 
σχολικές μονάδες το 2001 σε 1.794 σχολικές μονάδες 
το 2014), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας 
είναι -0,3%.  Από τις παρατηρούμενες αυξομειώσεις 
των τιμών της μεταβλητής κατά την περίοδο αναφο-

ράς αξίζει να σημειωθεί η πτωτική τάση του αριθμού 
των σχολικών μονάδων την περίοδο 2001-2003 (μείω-
ση κατά 51 σχολικές μονάδες και μέση ετήσια μεταβο-
λή -0,4%), αλλά και η αντίστοιχη αύξηση την περίοδο 
2003-2011 (αύξηση κατά 146 μονάδες και μέση ετήσια 
μεταβολή 1,1%), που ακολουθείται από νέα μείωση 
την περίοδο 2011 – 2014 (μείωση κατά 171 μονάδες 
και μέση ετήσια μεταβολή -2,2%).  

Γράφημα 1.12U: Γυμνάσια: Αριθμός σχολικών μονάδων Συνολικές – Δημόσιες 
Ημερήσιες (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω γράφημα η μεί-
ωση των σχολικών μονάδων τη συγκεκριμένη περίοδο 
(2001-2003) έχει κυρίως σημειωθεί στην κατηγορία 
των Δημόσιων Ημερήσιων Γυμνασίων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η τιμή του πλήθους των Γυμνασίων για 
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τα έτη 2012 και 2013 προσεγγίζει αυτή του 2003 ενώ η 
τιμή του 2014 αποτελεί την ελάχιστη τιμή της μετα-
βλητής για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς (2001-
2014). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των Γυμνασίων 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης 
την περίοδο 2001-2014.  
Γράφημα 1.13U: Γυμνάσια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ο μαθητικός πληθυσμός των Γυμνασίων αποτελεί το 
21,4% (2014) του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού 
της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 καταγρά-
φεται συνολική μείωση του μαθητικού πληθυσμού 
των γυμνασίων κατά -11,0%, που αντιστοιχεί σε 
38.369 μαθητές/-τριες (από 348.758 μαθητές/-τριες το 
2001 σε 310.389 μαθητές/-τριες το 2014), ενώ η μέση 
ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι -0,9%. 
Την περίοδο 2001-2003 σημειώνεται μείωση του μα-
θητικού πληθυσμού κατά 28.808 μαθητές/-τριες (μέση 
ετήσια μεταβολή -0,7%), που ως τάση συμπίπτει με τη 
μείωση του πλήθους των σχολικών μονάδων την ίδια 
περίοδο. Αντίστοιχα την περίοδο 2004-2007 καταγρά-
φεται αύξηση του μαθητικού πληθυσμού των Γυμνα-
σίων κατά 22.084 μαθητές/τριες (μέση ετήσια μετα-
βολή 1,7%), ενώ την περίοδο 2007-2014 (ειδικότερα 
από το 2009 και μετά) καταγράφεται μείωση του μα-
θητικού πληθυσμού ξανά κατά 33.376 μαθητές/τριες 
(μέση ετήσια μεταβολή -1,3%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αναλύεται ο συνολικός αριθ-
μός του μαθητικού πληθυσμού των Γυμνασίων ως 
προς τη φοίτηση του στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα 
της εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014.  
Γράφημα 1.14U: Γυμνάσια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού ανά τομέα (Δημό-
σιο- Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 το 95,5% του συνολικού μαθητικού πληθυ-
σμού των Γυμνασίων (296.347 μαθητές/-τριες) φοι-
τούσε σε μονάδες του Δημόσιου τομέα, ενώ το 4,5% 
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού των Γυμνασίων 
(14.042 μαθητές/-τριες) φοιτούσε σε μονάδες του Ιδι-
ωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Κατά την 
περίοδο αναφοράς (2001-2014) ο μαθητικός πληθυ-
σμός των μονάδων του Δημόσιου τομέα των Γυμνασί-
ων κατέγραψε μείωση κατά -10,2% (ή 33.495 μαθη-
τές/-τριες), από 329.842 μαθητές/-τριες το 2001, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της μεταβλητής κατά την 
περίοδο αναφοράς, σε 249.347 μαθητές/-τριες το 
2014, που αποτελεί και την  ελάχιστη τιμή της μετα-
βλητής κατά την περίοδο αναφοράς. Την ίδια περίοδο 
ο μαθητικός πληθυσμός των μονάδων του Ιδιωτικού 
τομέα των Γυμνασίων κατέγραψε μείωση κατά -25,8% 
(ή 4.874 μαθητές/-τριες), από 18.916 μαθητές/-τριες  
το 2001, σε 14.042 μαθητές/-τριες το 2014. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή μαθητών στον Ιδιωτικό 
τομέα των Γυμνασίων καταγράφεται το 2009 (19.073 
μαθητές/-τριες), ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο 
(2009-2014) καταγράφεται μείωση κατά -26,4% (ή 
5.031 μαθητές/-τριες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των Γυμνασίων 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης 
την περίοδο 2001-2014. 

Γράφημα 1.15U: Γυμνάσια: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το διδακτικό προσωπικό των Γυμνασίων αποτελεί το 
24,6% (2014) του συνόλου του διδακτικού προσωπι-
κού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2010 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση του διδακτικού προσωπι-
κού κατά 32,6%, που αντιστοιχεί σε 12.938 εκπαιδευ-
τικούς (από 39.667 εκπαιδευτικούς το 2001 σε 52.605 
εκπαιδευτικούς το 2010), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή 
της κατηγορίας είναι 4,1%. Ωστόσο, την περίοδο 2010-
2014 το πλήθος του διδακτικού προσωπικού κατα-
γράφει σημαντική μείωση (κατά -26,5%), από 52.605 
το 2010 σε 38.655 το 2014 (μείωση κατά 13.950 άτο-
μα). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την 
υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί 
και τον μαθητικό πληθυσμό των Γυμνασίων στο σύνο-
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λο της χώρας την τετραετία 2010-2014. Τα βασικά με-
γέθη προηγούμενων σχολικών/ακαδημαϊκών ετών 

αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Πίνακας 1.4: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση– ΓΥΜΝΑΣΙΑ– Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2011, 2012, 2013 & 2014 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  1.928 
  

  1.829 
  

-5,1   ▼ 1.827 
  

-0,1   ▼ 1.794 
  

-1,8   ▼ -7,0 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  1.747 90,6%   1.657 90,6% -5,2   ▼ 1.659 90,8% 0,1   ▲ 1.625 90,6% -2,0   ▼ -7,0 ▼ 0,0 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  99 5,1%   99 5,4% 0,0   ▬ 98 5,4% -1,0   ▼ 98 5,5% 0,0   ▬ -1,0 ▼ 6,4 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  79 4,1%   72 3,9% -8,9   ▼ 70 3,8% -2,8   ▼ 71 4,0% 1,4   ▲ -10,1 ▼ -3,4 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  3 0,2%   1 0,1% -66,7   ▼ 0 0,0% -100,0   ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

                                         
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  15.314 

  
  14.826 

  
-3,2   ▼ 14.745 

  
-0,5   ▼ 14.483 

  
-1,8   ▼ -5,4 ▼    

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  14.922 97,4%   14.416 97,2%   -0,2 ▼ 14.306 97,0%   -0,2 ▼ 14.188 98,0%   1,0 ▲ -4,9 ▼ 0,5 ▲ 

                                         
Αίθουσες Διδασκαλίας  19.129 

  
  18.660 

  
-2,5   ▼ 18.373 

  
-1,5   ▼ 18.216 

  
-0,9   ▼ -4,8 ▼    

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.685 87,4%   1.643 89,8%   2,8 ▲ 1.653 90,5%   0,7 ▲ 1.637 91,2%   0,9 ▲ -2,8 ▼ 4,4 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.880 97,5%   1.792 98,0%   0,5 ▲ 1.789 97,9%   -0,1 ▼ 1.770 98,7%   0,8 ▲ -5,9 ▼ 1,2 ▲ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 933 48,4%   927 50,7%   4,7 ▲ 954 52,2%   3,0 ▲ 978 54,5%   4,4 ▲ 4,8 ▲ 12,7 ▲ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 327 17,0%   330 18,0%   6,4 ▲ 335 18,3%   1,6 ▲ 368 20,5%   11,9 ▲ 12,5 ▲ 20,9 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.173 60,8%   1.209 66,1%   8,6 ▲ 1.209 66,2%   0,1 ▲ 1.203 67,1%   1,3 ▲ 2,6 ▲ 10,2 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 993 51,5%   1.007 55,1%   6,9 ▲ 1.027 56,2%   2,1 ▲ 1.060 59,1%   5,1 ▲ 6,7 ▲ 14,7 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 761 39,5%   752 41,1%   4,2 ▲ 780 42,7%   3,8 ▲ 780 43,5%   1,8 ▲ 2,5 ▲ 10,2 ▲ 

                                         
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  52.860 

  
  49.192 

  
-6,9   ▼ 46.260 

  
-6,0   ▼ 42.077 

  
-9,0   ▼ -20,4 ▼    

Λοιπό Προσωπικό  3.821 7,2%   3.919 8,0%   10,2 ▲ 3.595 7,8%   -2,5 ▼ 3.422 8,1%   4,7 ▲ -10,4 ▼ 12,5 ▲ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  3.078 80,6%   2.712 69,2%   -14,1 ▼ 2.603 72,4%   4,6 ▲ 2.662 77,8%   7,4 ▲ -13,5 ▼ -3,4 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  665 17,4%   1.136 29,0%   66,6 ▲ 936 26,0%   -10,2 ▼ 690 20,2%   -22,6 ▼ 3,8 ▲ 15,9 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  77 2,0%   69 1,8%   -12,6 ▼ 56 1,6%   -11,5 ▼ 70 2,0%   31,3 ▲ -9,1 ▼ 1,5 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1 0,0%   2 0,1%   95,0 ▲ 0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

UΑ) Διοικητικό Προσωπικό  400 10,5%   490 12,5%   19,4 ▲ 436 12,1%   -3,0 ▼ 364 10,6%   -12,3 ▼ -9,0 ▼ 1,6 ▲ 

UΒ) Βοηθητικό Προσωπικό  3.330 87,1%   3.310 84,5%   -3,1 ▼ 3.044 84,7%   0,3 ▲ 2.795 81,7%   -3,5 ▼ -16,1 ▼ -6,3 ▼ 

UΓ) Ειδικό Προσωπικό  91 2,4%   119 3,0%   27,5 ▲ 115 3,2%   5,3 ▲ 263 7,7%   140,3 ▲ 189,0 ▲ 222,7 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   49.039 92,8%   45.273 92,0%   -0,8 ▼ 42.665 92,2%   0,2 ▲ 38.655 91,9%   -0,4 ▼ -21,2 ▼ -1,0 ▼ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  45.875 93,5%   42.226 93,3%   -0,3 ▼ 39.800 93,3%   0,0 ▲ 35.908 92,9%   -0,4 ▼ -21,7 ▼ -0,7 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  2.262 4,6%   2.197 4,9%   5,2 ▲ 2.080 4,9%   0,5 ▲ 2.010 5,2%   6,7 ▲ -11,1 ▼ 12,7 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  887 1,8%   845 1,9%   3,2 ▲ 785 1,8%   -1,4 ▼ 737 1,9%   3,6 ▲ -16,9 ▼ 5,4 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  15 0,0%   5 0,0%   -63,9 ▼ 0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

Γυναίκες  32.440 66,2%   29.893 66,0%   -0,2 ▼ 28.280 66,3%   0,4 ▲ 25.549 66,1%   -0,3 ▼ -21,2 ▼ -0,1 ▼ 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 01)  2.845 5,8%   2.810 6,2%   7,0 ▲ 2.482 5,8%   -6,3 ▼ 2.152 5,6%   -4,3 ▼ -24,4 ▼ -4,0 ▼ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)  12.628 25,8%   11.824 26,1%   1,4 ▲ 11.314 26,5%   1,5 ▲ 10.361 26,8%   1,1 ▲ -18,0 ▼ 4,1 ▲ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)  5.189 10,6%   4.767 10,5%   -0,5 ▼ 4.465 10,5%   -0,6 ▼ 4.188 10,8%   3,5 ▲ -19,3 ▼ 2,4 ▲ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)  5.639 11,5%   5.241 11,6%   0,7 ▲ 4.946 11,6%   0,1 ▲ 4.625 12,0%   3,2 ▲ -18,0 ▼ 4,1 ▲ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ05, 06, 07, 21)  8.288 16,9%   7.300 16,1%   -4,6 ▼ 7.006 16,4%   1,8 ▲ 5.988 15,5%   -5,7 ▼ -27,8 ▼ -8,3 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ 08, 16)  4.017 8,2%   3.598 7,9%   -3,0 ▼ 3.288 7,7%   -3,0 ▼ 3.166 8,2%   6,3 ▲ -21,2 ▼ 0,0 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
(ΠΕ 09, 10) 

 749 1,5%   627 1,4%   -9,3 ▼ 571 1,3%   -3,4 ▼ 523 1,4%   1,1 ▲ -30,2 ▼ -11,4 ▼ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ 11)  3.748 7,6%   3.467 7,7%   0,2 ▲ 3.303 7,7%   1,1 ▲ 2.722 7,0%   -9,0 ▼ -27,4 ▼ -7,9 ▼ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19, 20)  2.696 5,5%   2.627 5,8%   5,5 ▲ 2.548 6,0%   2,9 ▲ 2.247 5,8%   -2,7 ▼ -16,7 ▼ 5,7 ▲ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  3.240 6,6%   3.012 6,7%   0,7 ▲ 2.742 6,4%   -3,4 ▼ 2.683 6,9%   8,0 ▲ -17,2 ▼ 5,1 ▲ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

                                         
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  1.902 3,9%   1.781 3,9%   1,4 ▲ 1.803 4,2%   7,4 ▲ 1.776 4,6%   8,7 ▲ -6,6 ▼ 18,5 ▲ 

Γυναίκες  640 33,6%   621 34,9%   3,6 ▲ 635 35,2%   1,0 ▲ 636 35,8%   1,7 ▲ -0,6 ▼ 6,4 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  1.198 2,4%   1.209 2,7%   9,3 ▲ 1.143 2,7%   0,3 ▲ 1.129 2,9%   9,0 ▲ -5,8 ▼ 19,6 ▲ 

Γυναίκες  639 53,3%   633 52,4%   -1,8 ▼ 603 52,8%   0,8 ▲ 599 53,1%   0,6 ▲ -6,3 ▼ -0,5 ▼ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  38.220 77,9%   36.058 79,6%   2,2 ▲ 33.737 79,1%   -0,7 ▼ 31.144 80,6%   1,9 ▲ -18,5 ▼ 3,4 ▲ 

Γυναίκες  26.013 68,1%   24.465 67,8%   -0,3 ▼ 23.008 68,2%   0,5 ▲ 21.293 68,4%   0,3 ▲ -18,1 ▼ 0,5 ▲ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  2.062 4,2%   1.422 3,1%   -25,3 ▼ 1.340 3,1%   0,0 ▼ 1.205 3,1%   -0,7 ▼ -41,6 ▼ -25,9 ▼ 

Γυναίκες  1.241 60,2%   868 61,0%   1,4 ▲ 855 63,8%   4,5 ▲ 735 61,0%   -4,4 ▼ -40,8 ▼ 1,3 ▲ 

Ε) Απόντες  5.657 11,5%   4.803 10,6%   -8,0 ▼ 4.642 10,9%   2,6 ▲ 3.401 8,8%   -19,1 ▼ -39,9 ▼ -23,7 ▼ 

Γυναίκες  3.907 69,1%   3.306 68,8%   -0,3 ▼ 3.179 68,5%   -0,5 ▼ 2.286 67,2%   -1,9 ▼ -41,5 ▼ -2,7 ▼ 

                                         Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 31.918 79,6%   31.058 82,1%   3,1 ▲ 29.706 83,7%   1,9 ▲ 28.133 85,5%   2,2 ▲ -11,9 ▼ 7,4 ▲ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  5.908 14,7%   4.668 12,3%   -16,3 ▼ 4.215 11,9%   -3,8 ▼ 3.029 9,2%   -22,4 ▼ -48,7 ▼ -37,5 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 2.255 5,6%   2.088 5,5%   -1,9 ▼ 1.587 4,5%   -19,1 ▼ 1.728 5,3%   17,6 ▲ -23,4 ▼ -6,6 ▼ 

                                         ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 15.458 31,5%   15.475 34,2%   8,4 ▲ 15.452 36,2%   6,0 ▲ 15.103 39,1%   7,9 ▲ -2,3 ▼ 23,9 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 1.184 2,4%   1.325 2,9%   21,2 ▲ 1.323 3,1%   6,0 ▲ 1.629 4,2%   35,9 ▲ 37,6 ▲ 74,5 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 4.448 9,1%   5.219 11,5%   27,1 ▲ 5.211 12,2%   6,0 ▲ 5.534 14,3%   17,2 ▲ 24,4 ▲ 57,8 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 903 1,8%   1.018 2,2%   22,1 ▲ 1.015 2,4%   5,8 ▲ 1.108 2,9%   20,5 ▲ 22,7 ▲ 55,7 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 8.923 18,2%   7.913 17,5%   -3,9 ▼ 7.903 18,5%   6,0 ▲ 6.832 17,7%   -4,6 ▼ -23,4 ▼ -2,9 ▼ 

                                         
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  332.005 

  
  324.402 

  
-2,3   ▼ 319.950 

  
-1,4   ▼ 310.389 

  
-3,0   ▼ -6,5 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  308.697 93,0%   302.116 93,1%   0,2 ▲ 299.571 93,6%   0,5 ▲ 291.458 93,9%   0,3 ▲ -5,6 ▼ 1,0 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  16.328 4,9%   16.182 5,0%   1,4 ▲ 15.087 4,7%   -5,5 ▼ 14.042 4,5%   -4,1 ▼ -14,0 ▼ -8,0 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  6.909 2,1%   6.069 1,9%   -10,1 ▼ 5.292 1,7%   -11,6 ▼ 4.889 1,6%   -4,8 ▼ -29,2 ▼ -24,3 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  71 0,0%   35 0,0%   -49,5 ▼ 0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

Κορίτσια  159.006 47,9%   155.373 47,9%   0,0 ▲ 153.345 47,9%   0,1 ▲ 148.728 47,9%   0,0 ▼ -6,5 ▼ 0,1 ▲ 

Μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την 
κανονική

 
 

 43.742 13,2%   38.492 11,9%   -9,9 ▼ 34.569 10,8%   -8,9 ▼ 33.144 10,7%   -1,2 ▼ -24,2 ▼ -19,0 ▼ 

                                         
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  13.068 3,9%   13.569 4,2%   6,3 ▲ 14.034 4,4%   4,9 ▲ 13.075 4,2%   -4,0 ▼ 0,1 ▲ 7,0 ▲ 

Κορίτσια  4.579 35,0%   4.853 35,8%   2,1 ▲ 5.174 36,9%   3,1 ▲ 4.912 37,6%   1,9 ▲ 7,3 ▲ 7,2 ▲ 

Προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουνίου  318.937 96,1%   310.833 95,8%   -0,3 ▼ 305.916 95,6%   -0,2 ▼ 297.314 95,8%   0,2 ▲ -6,8 ▼ -0,3 ▼ 

Απορρίφθηκαν (από όλες τις τάξεις)  11.045 3,5%   9.292 3,0%   -13,7 ▼ 8.694 2,8%   -4,9 ▼ 9.211 3,1%   9,0 ▲ -16,6 ▼ -10,5 ▼ 

Κορίτσια  3.469 31,4%   2.905 31,3%   -0,5 ▼ 2.619 30,1%   -3,6 ▼ 2.768 30,1%   -0,2 ▼ -20,2 ▼ -4,3 ▼ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  307.892 96,5%   301.541 97,0%   0,5 ▲ 297.222 97,2%   0,2 ▲ 288.103 96,9%   -0,3 ▼ -6,4 ▼ 0,4 ▲ 

Κορίτσια  150.958 49,0%   147.615 49,0%   -0,2 ▼ 145.552 49,0%   0,0 ▲ 141.048 49,0%   0,0 ▼ -6,6 ▼ -0,1 ▼ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΜΕΤΡΙΑ  34.118 11,1%   30.170 10,0%   -9,7 ▼ 28.216 9,5%   -5,1 ▼ 21.246 7,4%   -22,3 ▼ -37,7 ▼ -33,5 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  93.495 30,4%   90.483 30,0%   -1,2 ▼ 87.196 29,3%   -2,2 ▼ 84.600 29,4%   0,1 ▲ -9,5 ▼ -3,3 ▼ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  108.148 35,1%   107.322 35,6%   1,3 ▲ 107.545 36,2%   1,7 ▲ 108.405 37,6%   4,0 ▲ 0,2 ▲ 7,1 ▲ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  72.131 23,4%   73.566 24,4%   4,1 ▲ 74.265 25,0%   2,4 ▲ 73.852 25,6%   2,6 ▲ 2,4 ▲ 9,4 ▲ 

                        
Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες (*)  4.043 1,4%   - -     - -      - -            

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες (*)  26.756 8,6%   34.140 8,1%   -5,6 ▼ 34.519 10,8%   33,4 ▲ 32.477 10,5%   -3,0 ▼ 21,4 ▲ 22,1 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(1) Οι μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έναρξης του σχολικού έτους.  Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για την κατηγορία υπολογίζεται επί του συνό-
λου του μαθητικού πληθυσμού κατά την έναρξη του κάθε σχολικού έτους. 

(2) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές έως και το έτος 2010-11 συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυτές έως και το 
έτος 2011 έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Γυμνασίων μειώθηκε κα-
τά 134 μονάδες, από 1.928 μονάδες το 2011 σε 1.794 
το 2014 (μείωση κατά 7,0%). Κατά το 2014: 

 Το 94,6% των Γυμνασίων ήταν δημόσια, εκ των ο-
ποίων το 90,6% Δημόσια Ημερήσια (μείωση των 
μονάδων κατά -7,0% την τετραετία) και το 4,0% Δη-
μόσια Εσπερινά (μείωση των μονάδων κατά -10,1% 
την τετραετία), ενώ το 5,5% των Γυμνασίων ήταν Ι-
διωτικά, εκ των οποίων το 100,0 % Ιδιωτικά Ημερή-
σια (μείωση των μονάδων κατά -1,0% την τετραετία) 
και το 0% Ιδιωτικά Εσπερινά (μείωση κατά 100,0% 
την τετραετία). 

 Συνολικά λειτούργησαν 14.483 τμήματα, εκ των ο-
ποίων το 98,0% πρωινά, μειωμένα κατά -5,4% των 
τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2011 (14.826 
τμήματα).  

 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 
των Γυμνασίων ήταν περίπου 1,3 αίθουσες ανά τμή-
μα. Κατά την τετραετία ο αριθμός αιθουσών παρου-
σίασε μείωση κατά -4,8%. 

 Το 91,2% των Γυμνασίων διέθετε εργαστήριο Φυσι-
κών Επιστημών (αύξηση κατά 4,4% την τετραετία), 
το 98,7% διέθετε εργαστήριο Πληροφορικής (αύξη-
ση κατά 1,2% την τετραετία), το 54,5% διέθετε ερ-
γαστήριο Τεχνολογίας (αύξηση κατά 12,7%  τετραε-
τία) και το 20,5% διέθετε εργαστήριο Ξένων Γλωσ-
σών (αύξηση κατά 20,9% την τετραετία). 

 Το 67,1% των Γυμνασίων διέθετε αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων (αύξηση κατά 10,2% την τετραετία), 
το 59,1% βιβλιοθήκη (αύξηση κατά 14,7% την τε-
τραετία), και το 43,5% γυμναστήριο (αύξηση κατά 
10,2% την τετραετία).  

 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Γυμνάσια ήταν 
42.077 άτομα (μείωση κατά -20,4% την τετραετία). 
Εξ αυτών το 91,9% αποτελούσε το διδακτικό προ-
σωπικό (μείωση κατά -1,0% την τετραετία). Από αυ-
τούς, το 94,8% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα, εκ 
των οποίων το 92,9% σε Δημόσια Ημερήσια (μείω-
ση κατά -0,7%) την τετραετία και το 1,9% σε Δημό-
σια Εσπερινά (μείωση κατά -5,4% την τετραετία). 
Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 5,2% του διδα-
κτικού προσωπικού, κυρίως σε Ιδιωτικά Ημερήσια 
(αύξηση κατά 12,7% την τετραετία), αφού μέσα στην 
τετραετία έκλεισαν όλα τα Ιδιωτικά Εσπερινά, από 
15 εκπαιδευτικούς το 2011 σε 0 το 2014 (μείωση κα-
τά 100,0%). 

 Το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε 
στα Γυμνάσια αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού 
προσωπικού (αύξηση κατά 12,5% την τετραετία). 
Από το λοιπό προσωπικό, το 79,8% υπηρετούσε στο 
δημόσιο τομέα, εκ των οποίων το 77,8% σε Δημόσια 
Ημερήσια (μείωση κατά 3,4% την τετραετία) και το 
2,0% σε Δημόσια Εσπερινά (αύξηση κατά 1,5% την 
τετραετία). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 
20,2% του προσωπικού κυρίως σε Ιδιωτικά Ημερή-

σια (αύξηση κατά 15,9% την τετραετία), ενώ στα Ι-
διωτικά Εσπερινά έχουν κλείσει (μείωση κατά την 
τετραετία -100,0%). 

 Από το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό των Γυμνα-
σίων, το 10,6% υπηρετούσε σε θέση Διοικητικού 
Προσωπικού (αύξηση κατά 1,6% την τετραετία), το 
81,7% σε θέση Βοηθητικού Προσωπικού (μείωση 
κατά - 6,3% την τετραετία) και το 7,7% σε θέση Ειδι-
κού Προσωπικού (αύξηση κατά 222,7% την τετραε-
τία).  

 Από το διδακτικό προσωπικό το 66,1% ήταν γυναί-
κες (μείωση της αναλογίας τους κατά -0,1% την τε-
τραετία). Το 26,8% του διδακτικού προσωπικού ήταν 
Φιλόλογοι (αύξηση κατά 4,1% την τετραετία), το 
15,5% εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά 
την τετραετία -8,3%), το 12,0% εκπαιδευτικοί Φυσι-
κών Επιστημών (αύξηση κατά 4,1% την τετραετία), 
το 10,8% Μαθηματικοί (αύξηση κατά 2,4% την τε-
τραετία), το 7,0% εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής 
(μείωση κατά 7,9% την τετραετία), το 8,2% εκπαι-
δευτικοί Μαθημάτων Τέχνης (η ποσοστιαία αναλο-
γία έμεινε αμετάβλητη κατά την τετραετία), το 5,6% 
Θεολόγοι (μείωση κατά -4,0% την τετραετία), το 
5,8% εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (αύξηση κατά 
την τετραετία 5,7%) και το 1,4% Οικονομολόγοι – 
Κοινωνιολόγοι (μείωση κατά -11,4% την τετραετία). 

 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων Γυμνασίων, το 85,5% ήταν μόνιμοι (αύξηση 
κατά 7,4% την τετραετία), το 9,2% αποσπασμένοι 
(μείωση κατά -37,5% την τετραετία), και το 5,3% 
αναπληρωτές (μείωση κατά -6,6% την τετραετία). 
Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσωπικό ήταν το 
8,8% (μείωση κατά -23,7% την τετραετία). 

 Το 39,1% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 23,9% 
την τετραετία). Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική 
αύξηση των κατόχων Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 
57,8% την τετραετία), των Διδακτορικών τίτλων (κα-
τά 55,7%) και των κατόχων άλλου πτυχίου ανώτατης 
σχολής (κατά 74,5%). 

 Φοιτούσαν στα Γυμνάσια της χώρας 310.389 μαθη-
τές/-τριες (μείωση κατά -6,5% την τετραετία). Εξ αυ-
τών το 95,5% φοιτούσε στο δημόσιο τομέα εκ των 
οποίων το 93,9% σε Δημόσια Ημερήσια (μείωση του 
μαθητικού πληθυσμού κατά -5,6% την τετραετία), 
και το 1,6% σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση του μα-
θητικού πληθυσμού κατά 2-9,2% την τετραετία). 
Στον ιδιωτικό τομέα φοιτούσε το 4,5% του μαθητι-
κού πληθυσμού κυρίως σε Ιδιωτικά Ημερήσια (μεί-
ωση του μαθητικού πληθυσμού κατά -14,0% την τε-
τραετία), ενώ ο μαθητικός πληθυσμός των Ιδιωτι-
κών Εσπερινών μηδενίστηκε κατά την τετραετία 
(μείωση κατά -100,0%). 

 Ως προς το φύλο, το 47,9% του μαθητικού πληθυ-
σμού ήταν κορίτσια (οριακή αύξηση της αναλογίας 
τους κατά 0,1% την τετραετία). Οι μαθητές/τριες με 
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ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική ήταν το 10,7% 
του μαθητικού πληθυσμού (μείωση του ποσοστού 
κατά -19,0% την τετραετία).  

 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 
φοίτησή τους στο Γυμνάσιο ήταν το 4,2% (αύξηση 
του ποσοστού κατά 7,0% την τετραετία), εκ των ο-
ποίων το 37,6% ήταν κορίτσια (αύξηση του ποσο-
στού των κοριτσιών κατά 7,2% την τετραετία).  

 Το 95,8% των μαθητών προσήλθε στις εξετάσεις του 
Ιουνίου (οριακή μείωση του ποσοστού κατά -0,3% 
την τετραετία), ενώ το 3,1% από αυτούς απορρίφτη-
κε από όλες τις τάξεις (μείωση του ποσοστού κατά 
την τετραετία -10,5%), εκ των οποίων το 30,1% ήταν 

κορίτσια (μείωση του ποσοστού των κοριτσιών κατά 
την τετραετία -4,3%).  

 Από το 96,9% των μαθητών που προήχθησαν (αύ-
ξηση του ποσοστού κατά 0,4% την τετραετία), το 
25,6% προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά 
την τετραετία 9,4%), το 37,6% προήχθησαν με βαθ-
μό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (αύξηση κατά την τετραετία 7,1%), 
το 29,4% με βαθμό ΚΑΛΑ (μείωση κατά την τετραε-
τία -3,3%) και το 7,4% προήχθησαν με βαθμό ΜΕ-
ΤΡΙΑ (μείωση κατά την τετραετία -33,5%). 

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 32.477 μαθη-
τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 10,5% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά 22,1%την τετραετία). 

 

1.2.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Γενικά Λύκεια 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα της εκπαίδευσης για τα Γενικά Λύ-
κεια της χώρας την περίοδο 2001-2014. 

Γράφημα 1.16U: Γενικά Λύκεια: Αριθμός σχολικών μονάδων (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 οι σχολικές μονάδες των Γενικών Λυκείων α-
ποτελούν το 9,4% του συνόλου των σχολικών μονά-
δων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση των σχολικών μονάδων 
κατά 1,3%, που αντιστοιχεί σε 17 γενικά λύκεια (από 
1.289 σχολικές μονάδες το 2001 σε 1.306 σχολικές μο-
νάδες το 2014), ενώ η μέση ετήσια μεταβολή της κα-
τηγορίας είναι 0,1%. Σημειώνεται η πτωτική τάση των 
σχολικών μονάδων την περίοδο 2001-2002 (μείωση 
κατά -4,0%, που αντιστοιχεί σε 51 σχολικές μονάδες). 
Αντίστοιχα την περίοδο 2002-2008 καταγράφεται αύ-
ξηση των σχολικών μονάδων κατά 131 μονάδες (μέση 
ετήσια μεταβολή 1,7%), ενώ την περίοδο 2008-2014 
καταγράφεται μείωση των σχολικών μονάδων κατά 63 
μονάδες (μέση ετήσια μεταβολή -0,7%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυ-
κείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2014.  
Το 2014 ο μαθητικός πληθυσμός των Γενικών Λυκείων 
αποτελεί το 16,7% του συνόλου του μαθητικού πλη-
θυσμού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 κα-

ταγράφεται συνολική αύξηση του μαθητικού πληθυ-
σμού των γενικών λυκείων κατά 0,3%, που αντιστοιχεί 
σε 691 μαθητές/-τριες (από 241.214 μαθητές/-τριες το 
2001 σε 241.905 μαθητές/-τριες το 2014), ενώ η μέση 
ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι οριακή (0,04%).  

Γράφημα 1.17U: Γενικά Λύκεια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ωστόσο, οι αυξομειώσεις του μαθητικού πληθυσμού 
τη συγκεκριμένη περίοδο -εμφανείς και από το γρά-
φημα- χρονικά εμφανίζονται να συμπίπτουν με σημα-
ντικές αλλαγές που αφορούν στο σύστημα πρόσβα-
σης των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 
2001-2003 σημειώνεται μείωση κατά 12.467 μαθητές 
(μέση ετήσια μεταβολή -4,0%). Αξίζει να υπενθυμί-
σουμε ότι τη συγκεκριμένη περίοδο το σύστημα πρό-
σβασης απαιτεί γραπτές εξετάσεις στο σύνολο στην 
αρχή και σε 9 μαθήματα αργότερα των μαθημάτων 
της Β και Γ τάξης του Γενικού Λυκείου.  
Την ακόλουθη τριετία (2003-2006) ο πληθυσμός αυ-
ξάνει κατά 10.228 μαθητές (μέση ετήσια αύξηση 
1,5%). Τη συγκεκριμένη περίοδο το σύστημα πρόσβα-
σης προβλέπει μόνο εξετάσεις σε περιορισμένο αριθ-
μό μαθημάτων (5-6) στην Γ τάξη του Γενικού Λυκείου. 
Το επόμενο έτος (περίοδος 2006-2007), χρονιά κατά 
την οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ η «βάση 10» ως όριο 
για την εισαγωγή των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σημειώνεται σημαντι-
κή μείωση, κατά 6.049 μαθητές/-τριες (-2,5%), του 
μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων. Ωστόσο, 
την περίοδο 2007-2008 παρουσιάζεται εξισορροπητι-
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κή αύξηση κατά 2,9% (6.726 μαθητές), ενώ και το 
2008-2009 σημειώνεται περαιτέρω αύξηση του μαθη-
τικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων κατά 2.074 
μαθητές (0,9%), επαναφέροντας το πλήθος των μαθη-
τών/-τριών των Γενικών Λυκείων στα επίπεδα του 
2001. Η μεγαλύτερη, τέλος, αύξηση του μαθητικού 
πληθυσμού καταγράφεται το 2010 , χρόνια που επίσης 
καταργήθηκε η βάση 10, κατά 2,4%, που αντιστοιχεί 
σε 5.715 μαθητές-τριες, από 241.726 το 2009 σε 
247.441 το 2010. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο μα-
θητικός πληθυσμός των Γενικών Λυκείων ακολουθεί 
πτωτική τάση. 

Στο ακόλουθο γράφημα αναλύεται ο συνολικός αριθ-
μός του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων 
ως προς τη φοίτηση του στον Δημόσιο και Ιδιωτικό το-
μέα της εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014.  

Γράφημα 1.18U: Γενικά Λύκεια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού ανά τομέα (Δη-
μόσιο- Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 το 94,3% του συνολικού μαθητικού πληθυ-
σμού των Γενικών Λυκείων (227.933 μαθητές/-τριες) 
φοιτούσε σε μονάδες του Δημόσιου τομέα, ενώ το 
5,7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού των Γενι-
κών Λυκείων (13.972 μαθητές/-τριες) φοιτούσε σε μο-
νάδες του Ιδιωτικού τομέα της συγκεκριμένης βαθμί-
δας. Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2014) ο μαθη-
τικός πληθυσμός των μονάδων του Δημόσιου τομέα 
των Γενικών Λυκείων κατέγραψε αύξηση κατά 1,3% (ή 
2.876 μαθητές/-τριες), από 225.057 μαθητές/-τριες το 
2001,  σε 227.933 μαθητές/-τριες το 2014. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η ελάχιστη τιμή της μεταβλητής κατά 
την περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2003 
(212.628 μαθητές/-τριες),  ενώ η μέγιστη τιμή της με-
ταβλητής καταγράφεται 2012 (232.145 μαθητές/-
τριες). Την ίδια περίοδο ο μαθητικός πληθυσμός των 
μονάδων του Ιδιωτικού τομέα των Γενικών Λυκείων 
κατέγραψε μείωση κατά -13,5% (ή 2.185 μαθητές/-

τριες), από 16.157 μαθητές/-τριες  το 2001, σε 13.972 
μαθητές/-τριες το 2014, που αποτελεί και την  ελάχι-
στη τιμή της μεταβλητής κατά την περίοδο αναφοράς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή μαθητών στον 
Ιδιωτικό τομέα των Γενικών Λυκείων καταγράφεται το 
2006 (16.456 μαθητές/-τριες), ενώ την αμέσως επόμε-
νη περίοδο (2006-2014) καταγράφεται συνολική  μεί-
ωση κατά -15,1% (ή 2.484 μαθητές/-τριες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των Γενικών Λυ-
κείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκπαί-
δευσης την περίοδο 2001-2014.  

Γράφημα 1.19U: Γενικά Λύκεια: Σύνολο διδακτικού προσωπικού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

 

Το 2014 το διδακτικό προσωπικό των Γενικών Λυκείων 
αποτελούσε το 15,5% του συνόλου του διδακτικού 
προσωπικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2001-
2006 παρατηρείται αύξηση του διδακτικού προσωπι-
κού κατά 4.890 εκπαιδευτικούς (19,3%), ενώ η μέση 
ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι 3,6%. Την περί-
οδο 2006-2007 το διδακτικό προσωπικό των Γενικών 
Λυκείων μειώθηκε κατά 1.105 εκπαιδευτικούς (ετήσια 
μεταβολή -3,7%) ενώ την περίοδο 2007-2010 το διδα-
κτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1.852 εκπαιδευτι-
κούς (αύξηση κατά 6,3%) για να μειωθεί εκ νέου την 
περίοδο 2010-2014 κατά 6.673 εκπαιδευτικούς. 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται όλα τα βασικά 
μεγέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμή-
ματα, την υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που 
υπηρετεί και τον μαθητικό πληθυσμό των Γενικών Λυ-
κείων στο σύνολο της χώρας την τετραετία 2010-2014. 
Τα βασικά μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ ακαδη-
μαϊκών ετών αναλύθηκαν σε προγενέστερες μελέτες 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

Πίνακας 1.5: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση– ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ– Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2010, 2011, 2012 και 2014 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  1.338 
  

  1.320 
  

-1,3   ▼ 1.318 
  

-0,2   ▼ 1.306 
  

-0,9   ▼ -2,4 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  1.175 87,8%   1.159 87,8% -1,4   ▼ 1.155 87,6% -0,3   ▼ 1.145 87,7% -0,9   ▼ -2,6 ▼ -0,2 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  91 6,8%   90 6,8% -1,1   ▼ 91 6,9% 1,1   ▲ 92 7,0% 1,1   ▲ 1,1 ▲ 3,6 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  69 5,2%   69 5,2% 0,0   ▬ 70 5,3% 1,4   ▲ 68 5,2% -2,9   ▼ -1,4 ▼ 1,0 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  3 0,2%   2 0,2% -33,3   ▼ 2 0,2% 0,0   ▬ 1 0,1% -50,0   ▼ -66,7 ▼ -65,8 ▼ 

 
 

                                       
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  11.561 

  
  11.524 

  
-0,3   ▼ 11.449 

  
-0,7   ▼ 11.360 

  
-0,8   ▼ -1,7 ▼    

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  11.062 95,7%   11.040 95,8%   0,1 ▲ 11.019 96,2%   0,5 ▲ 10.940 96,3%   0,1 ▲ -1,1 ▼ 0,6 ▲ 

 
 

                                       
Αίθουσες Διδασκαλίας  14.617 

  
  14.644 

  
0,2   ▲ 14.729 

  
0,6   ▲ 14.543 

  
-1,3   ▼ -0,5 ▼    

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.239 92,6%   1.224 92,7%   0,1 ▲ 1.232 93,5%   0,8 ▲ 1.219 93,3%   -0,1 ▼ -1,6 ▼ 0,8 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 1.303 97,4%   1.291 97,8%   0,4 ▲ 1.288 97,7%   -0,1 ▼ 1.269 97,2%   -0,6 ▼ -2,6 ▼ -0,2 ▼ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 287 21,4%   251 19,0%   -11,4 ▼ 235 17,8%   -6,2 ▼ 216 16,5%   -7,2 ▼ -24,7 ▼ -22,9 ▼ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 92 6,9%   91 6,9%   0,3 ▲ 82 6,2%   -9,8 ▼ 94 7,2%   15,7 ▲ 2,2 ▲ 4,7 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 739 55,2%   799 60,5%   9,6 ▲ 785 59,6%   -1,6 ▼ 790 60,5%   1,6 ▲ 6,9 ▲ 9,5 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 622 46,5%   658 49,8%   7,2 ▲ 671 50,9%   2,1 ▲ 685 52,5%   3,0 ▲ 10,1 ▲ 12,8 ▲ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 532 39,8%   558 42,3%   6,3 ▲ 562 42,6%   0,9 ▲ 559 42,8%   0,4 ▲ 5,1 ▲ 7,6 ▲ 

 
 

                                       
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  32.778 

  
  30.530 

  
-6,9   ▼ 29.768 

  
-2,5   ▼ 26.959 

  
-9,4   ▼ -17,8 ▼    

Λοιπό Προσωπικό  2.941 9,0%   2.858 9,4%   4,3 ▲ 2.441 8,2%   -12,4 ▼ 2.614 9,7%   18,2 ▲ -11,1 ▼ 8,1 ▲ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  2.030 69,0%   1.781 62,3%   -9,7 ▼ 1.752 71,8%   15,2 ▲ 1.833 70,1%   -2,3 ▼ -9,7 ▼ 1,6 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  859 29,2%   1.041 36,4%   24,7 ▲ 648 26,5%   -27,1 ▼ 730 27,9%   5,2 ▲ -15,0 ▼ -4,4 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  51 1,7%   34 1,2%   -31,4 ▼ 39 1,6%   34,3 ▲ 51 2,0%   22,1 ▲ 0,0 ▬ 12,5 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1 0,0%   2 0,1%   105,8 ▲ 2 0,1%   17,1 ▲ 0 0,0%   -100,0 ▼ -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

UΑ) Διοικητικό Προσωπικό  500 17,0%   485 17,0%   -0,2 ▼ 370 15,2%   -10,7 ▼ 348 13,3%   -12,2 ▼ -30,4 ▼ -21,7 ▼ 

UΒ) Βοηθητικό Προσωπικό  2.350 79,9%   2.287 80,0%   0,1 ▲ 1.996 81,8%   2,2 ▲ 2.140 81,9%   0,1 ▲ -8,9 ▼ 2,5 ▲ 

UΓ) Ειδικό Προσωπικό  91 3,1%   86 3,0%   -2,7 ▼ 75 3,1%   2,1 ▲ 126 4,8%   56,9 ▲ 38,5 ▲ 55,8 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   29.837 91,0%   27.672 90,6%   -0,4 ▼ 27.327 91,8%   1,3 ▲ 24.345 90,3%   -1,6 ▼ -18,4 ▼ -0,8 ▼ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  27.365 91,7%   25.318 91,5%   -0,2 ▼ 25.012 91,5%   0,0 ▲ 22.183 91,1%   -0,4 ▼ -18,9 ▼ -0,6 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  1.793 6,0%   1.834 6,6%   10,3 ▲ 1.741 6,4%   -3,9 ▼ 1.709 7,0%   10,2 ▲ -4,7 ▼ 16,8 ▲ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  650 2,2%   499 1,8%   -17,2 ▼ 555 2,0%   12,6 ▲ 442 1,8%   -10,6 ▼ -32,0 ▼ -16,7 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  29 0,1%   21 0,1%   -21,9 ▼ 19 0,1%   -8,4 ▼ 11 0,1%   -35,0 ▼ -62,1 ▼ -53,5 ▼ 

Γυναίκες  15.984 53,6%   14.930 54,0%   0,7 ▲ 14.760 54,0%   0,1 ▲ 13.178 54,1%   0,2 ▲ -17,6 ▼ 1,0 ▲ 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 01)  1.381 4,6%   1.474 5,3%   15,1 ▲ 1.321 4,8%   -9,2 ▼ 1.237 5,1%   5,1 ▲ -10,4 ▼ 9,8 ▲ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)  9.231 30,9%   8.588 31,0%   0,3 ▲ 8.348 30,5%   -1,6 ▼ 7.515 30,9%   1,0 ▲ -18,6 ▼ -0,2 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)  4.547 15,2%   4.261 15,4%   1,0 ▲ 4.172 15,3%   -0,9 ▼ 3.714 15,3%   -0,1 ▼ -18,3 ▼ 0,1 ▲ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)  4.952 16,6%   4.915 17,8%   7,0 ▲ 4.810 17,6%   -0,9 ▼ 4.289 17,6%   0,1 ▲ -13,4 ▼ 6,2 ▲ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ05, 06, 07, 21)  2.525 8,5%   2.253 8,1%   -3,8 ▼ 2.225 8,1%   0,0 ▲ 1.837 7,5%   -7,3 ▼ -27,2 ▼ -10,8 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ 08, 16)  394 1,3%   225 0,8%   -38,4 ▼ 354 1,3%   59,3 ▲ 329 1,4%   4,3 ▲ -16,5 ▼ 2,3 ▲ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
(ΠΕ 09, 10) 

 1.949 6,5%   1.725 6,2%   -4,6 ▼ 1.778 6,5%   4,4 ▲ 1.634 6,7%   3,2 ▲ -16,2 ▼ 2,8 ▲ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ 11)  1.642 5,5%   1.509 5,5%   -0,9 ▼ 1.540 5,6%   3,3 ▲ 1.319 5,4%   -3,9 ▼ -19,7 ▼ -1,5 ▼ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19, 20)  1.898 6,4%   1.688 6,1%   -4,1 ▼ 1.776 6,5%   6,5 ▲ 1.595 6,6%   0,8 ▲ -16,0 ▼ 3,0 ▲ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  1.318 4,4%   1.034 3,7%   -15,4 ▼ 1.003 3,7%   -1,8 ▼ 876 3,6%   -2,0 ▼ -33,5 ▼ -18,5 ▼ 

 
 

                                       
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  1.169 3,9%   1.116 4,0%   2,9 ▲ 1.132 4,1%   2,7 ▲ 1.119 4,6%   11,0 ▲ -4,3 ▼ 17,3 ▲ 

Γυναίκες  267 22,8%   301 27,0%   18,1 ▲ 319 28,2%   4,5 ▲ 322 28,8%   2,1 ▲ 20,6 ▲ 26,0 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  858 2,9%   884 3,2%   11,1 ▲ 893 3,3%   2,3 ▲ 870 3,6%   9,4 ▲ 1,4 ▲ 24,3 ▲ 

Γυναίκες  309 36,0%   354 40,0%   11,2 ▲ 351 39,3%   -1,8 ▼ 339 39,0%   -0,9 ▼ 9,7 ▲ 8,2 ▲ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  24.039 80,6%   22.697 82,0%   1,8 ▲ 22.235 81,4%   -0,8 ▼ 20.008 82,2%   1,0 ▲ -16,8 ▼ 2,0 ▲ 

Γυναίκες  13.246 55,1%   12.613 55,6%   0,9 ▲ 12.421 55,9%   0,5 ▲ 11.252 56,2%   0,7 ▲ -15,1 ▼ 2,1 ▲ 
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Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  740 2,5%   571 2,1%   -16,8 ▼ 601 2,2%   6,6 ▲ 542 2,2%   1,2 ▲ -26,8 ▼ -10,2 ▼ 

Γυναίκες  384 51,9%   291 51,0%   -1,8 ▼ 273 45,4%   -10,9 ▼ 251 46,3%   1,9 ▲ -34,6 ▼ -10,8 ▼ 

Ε) Απόντες  3.031 10,2%   2.404 8,7%   -14,5 ▼ 2.466 9,0%   3,9 ▲ 1.806 7,4%   -17,8 ▼ -40,4 ▼ -27,0 ▼ 

Γυναίκες  1.778 58,7%   1.371 57,0%   -2,8 ▼ 1.396 56,6%   -0,7 ▼ 1.014 56,1%   -0,8 ▼ -43,0 ▼ -4,3 ▼ 

 
 

                                       Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 20.387 82,4%   19.686 84,3%   2,4 ▲ 19.438 84,6%   0,3 ▲ 18.872 87,3%   3,2 ▲ -7,4 ▼ 6,0 ▲ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  3.458 14,0%   2.832 12,1%   -13,2 ▼ 2.660 11,6%   -4,6 ▼ 2.164 10,0%   -13,6 ▼ -37,4 ▼ -28,4 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 903 3,6%   822 3,5%   -3,5 ▼ 872 3,8%   7,8 ▲ 582 2,7%   -29,1 ▼ -35,5 ▼ -26,2 ▼ 

 
 

                                       ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 10.147 34,0%   10.085 36,4%   7,2 ▲ 10.343 37,8%   3,9 ▲ 10.466 43,0%   13,6 ▲ 3,1 ▲ 26,4 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 819 2,7%   847 3,1%   11,5 ▲ 974 3,6%   16,4 ▲ 1.091 4,5%   25,7 ▲ 33,2 ▲ 63,3 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 3.112 10,4%   3.528 12,7%   22,2 ▲ 3.850 14,1%   10,5 ▲ 3.996 16,4%   16,5 ▲ 28,4 ▲ 57,4 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 799 2,7%   882 3,2%   19,0 ▲ 938 3,4%   7,7 ▲ 984 4,0%   17,8 ▲ 23,2 ▲ 50,9 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 5.417 18,2%   4.828 17,4%   -3,9 ▼ 4.581 16,8%   -3,9 ▼ 4.395 18,1%   7,7 ▲ -18,9 ▼ -0,6 ▼ 

 
 

                                       
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  247.220 

  
  247.717 

  
0,2   ▲ 245.892 

  
-0,7   ▼ 241.905 

  
-1,6   ▼ -2,1 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  225.010 91,0%   226.129 91,3%   0,3 ▲ 225.189 91,6%   0,3 ▲ 222.441 92,0%   0,4 ▲ -1,1 ▼ 1,0 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  15.280 6,2%   15.344 6,2%   0,2 ▲ 14.696 6,0%   -3,5 ▼ 13.875 5,7%   -4,0 ▼ -9,2 ▼ -7,2 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  6.583 2,7%   6.016 2,4%   -8,8 ▼ 5.809 2,4%   -2,7 ▼ 5.492 2,3%   -3,9 ▼ -16,6 ▼ -14,7 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  347 0,1%   228 0,1%   -34,4 ▼ 198 0,1%   -12,5 ▼ 97 0,0%   -50,2 ▼ -72,0 ▼ -71,4 ▼ 

Κορίτσια  131.113 53,0%   131.044 52,9%   -0,3 ▼ 130.108 52,9%   0,0 ▲ 128.776 53,2%   0,6 ▲ -1,8 ▼ 0,4 ▲ 

Μαθητές με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική

 
 

 21.380 8,6%   20.091 8,1%   -6,2 ▼ 18.776 7,6%   -5,9 ▼ 20.176 8,3%   9,2 ▲ -5,6 ▼ -3,6 ▼ 

 
 

                                       
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  4.617 1,9%   4.985 2,0%   7,8 ▲ 5.203 2,1%   5,1 ▲ 4.890 2,0%   -4,5 ▼ 5,9 ▲ 8,2 ▲ 

Κορίτσια  1.816 39,3%   1.980 39,7%   1,0 ▲ 2.182 41,9%   5,6 ▲ 2.136 43,7%   4,2 ▲ 17,6 ▲ 11,1 ▲ 

Προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουνίου  242.603 98,1%   242.732 98,0%   -0,1 ▼ 240.689 97,9%   -0,1 ▼ 237.015 98,0%   0,1 ▲ -2,3 ▼ -0,2 ▼ 

Απορρίφθηκαν (από όλες τις τάξεις)  4.698 1,9%   2.751 1,1%   -41,5 ▼ 3.439 1,4%   26,1 ▲ 6.290 2,7%   85,7 ▲ 33,9 ▲ 37,0 ▲ 

Κορίτσια  1.715 36,5%   957 34,8%   -4,7 ▼ 1.106 32,2%   -7,6 ▼ 2.695 42,8%   33,2 ▲ 57,1 ▲ 17,4 ▲ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  237.905 98,1%   239.981 98,9%   0,8 ▲ 237.250 98,6%   -0,3 ▼ 230.725 97,3%   -1,2 ▼ -3,0 ▼ -0,7 ▼ 

Κορίτσια  127.582 53,6%   128.107 53,4%   -0,5 ▼ 126.820 53,5%   0,1 ▲ 123.945 53,7%   0,5 ▲ -2,9 ▼ 0,2 ▲ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ  74.741 31,4%   66.421 27,7%   -11,9 ▼ 68.645 28,9%   4,5 ▲ 48.306 20,9%   -27,6 ▼ -35,4 ▼ -33,4 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  73.729 31,0%   76.343 31,8%   2,6 ▲ 75.292 31,7%   -0,2 ▼ 76.904 33,3%   5,0 ▲ 4,3 ▲ 7,6 ▲ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  50.802 21,4%   54.612 22,8%   6,6 ▲ 53.282 22,5%   -1,3 ▼ 58.389 25,3%   12,7 ▲ 14,9 ▲ 18,5 ▲ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  38.633 16,2%   42.605 17,8%   9,3 ▲ 40.031 16,9%   -5,0 ▼ 47.126 20,4%   21,1 ▲ 22,0 ▲ 25,8 ▲ 

 
 

                      
Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες  2.709 1,2%   - -    - -      - -            

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες  11.279 4,4%   13.793 4,6%   4,1 ▲ 13.993 5,7%   24,1 ▲ 13.557 5,6%   -1,5 ▼ 20,2 ▲ 27,2 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(1) Οι μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έναρξης του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για την κατηγορία υπολογίζεται επί του συνό-
λου του μαθητικού πληθυσμού κατά την έναρξη του κάθε σχολικού έτους. 

(2) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές έως και το έτος 2010-11 συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυτές έως και το 
έτος 2011 έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2010-2014 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων των Γενικών Λυκείων μειώθη-
κε κατά 32 μονάδες από 1338 μονάδες το 2011 σε 
1306 μονάδες το 2014 (μείωση κατά -2,4%).  
Κατά το 2014: 

 Το 92,9% των Γενικών Λυκείων ήταν δημόσια, εκ 
των οποίων το 87,7% Δημόσια Ημερήσια (μείωση 
των μονάδων κατά -2,6% την τετραετία) και το 5,2% 

Δημόσια Εσπερινά (μείωση των μονάδων κατά -1,4% 
την τετραετία), ενώ το 7,1% των Γενικών Λυκείων 
ήταν Ιδιωτικά, εκ των οποίων το 7,0% Ιδιωτικά Ημε-
ρήσια (αύξηση των μονάδων κατά την τετραετία 
1,1%) και το 0,1% Ιδιωτικά Εσπερινά (μείωση των 
μονάδων κατά -66,7% την τετραετία).  

 Συνολικά λειτούργησαν 11.360 τμήματα, εκ των ο-
ποίων το 96,3% πρωινά, μειωμένα κατά -1,1% των 
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τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2011 (11.561 
τμήματα).  

 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 
των Γενικών Λυκείων ήταν 1,3 αίθουσες ανά τμήμα. 
Κατά την τετραετία ο αριθμός αιθουσών παρουσία-
σε μείωση κατά -0,5%. 

 Το 93,3% των Γενικών Λυκείων διέθετε εργαστήριο 
Φυσικών Επιστημών (αύξηση κατά 0,8% την τετραε-
τία), το 97,2% διέθετε εργαστήριο Πληροφορικής 
(μείωση κατά -0,2% την τετραετία), το 16,5% διέθετε 
εργαστήριο Τεχνολογίας (μείωση κατά -22,9% την 
τετραετία) και το 7,2% διέθετε εργαστήριο Ξένων 
Γλωσσών (αύξηση κατά 4,7% την τετραετία). 

 Το 60,5% των Γενικών Λυκείων διέθετε αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων (αύξηση κατά την τετραετία 
9,5%), το 52,5% βιβλιοθήκη (αύξηση κατά 12,8% την 
τετραετία), και το 42,8% γυμναστήριο (αύξηση κατά 
την τετραετία 7,6%).  

 Το προσωπικό που υπηρετούσε στα Γενικά Λύκεια 
ήταν 26.959 άτομα (μείωση κατά -17,8% την τετραε-
τία). Εξ αυτών το 90,3% αποτελούσε το διδακτικό 
προσωπικό (μείωση κατά -0,8% την τετραετία). Από 
αυτούς, το 92,9% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα, 
εκ των οποίων το 91,1% σε Δημόσια Ημερήσια (ορι-
ακή μείωση κατά -0,6% την τετραετία) και το 1,8% 
σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση κατά -16,7% την τε-
τραετία). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 7,1% 
του διδακτικού προσωπικού, εκ των οποίων το 7,0% 
σε Ιδιωτικά Ημερήσια (αύξηση κατά 10,5% την τε-
τραετία) και το 0,1% σε Ιδιωτικά Εσπερινά (μείωση 
κατά -53,5% την τετραετία). 

 Το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε 
στα Γενικά Λύκεια αντιστοιχεί στο 9,7% του συνολι-
κού προσωπικού (αύξηση κατά 8,1% την τετραετία). 
Από το λοιπό προσωπικό, το 72,1% υπηρετούσε στο 
δημόσιο τομέα, εκ των οποίων το 70,1% σε Δημόσια 
Ημερήσια (αύξηση κατά 1,6% την τετραετία) και το 
2,0% σε Δημόσια Εσπερινά (αύξηση κατά 12,5% την 
τετραετία). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 
27,9% του προσωπικού, και μάλιστα αποκλειστικά 
σε Ιδιωτικά Ημερήσια (μείωση κατά -4,4% την τε-
τραετία). 

 Από το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό των Γενικών 
Λυκείων, το 13,3% υπηρετούσε σε θέση Διοικητικού 
Προσωπικού (μείωση κατά -21,7% την τετραετία), 
το 81,9% σε θέση Βοηθητικού Προσωπικού (αύξηση 
κατά 2,5% την τετραετία) και το 4,8% σε θέση Ειδι-
κού Προσωπικού (αύξηση κατά 55,8% την τετραετί-
α).  

 Από το διδακτικό προσωπικό το 54,1% ήταν γυναί-
κες (αύξηση της αναλογίας τους κατά 1,0% την τε-
τραετία). Το 30,9% του διδακτικού προσωπικού ήταν 
Φιλόλογοι (μείωση κατά -0,2% την τετραετία), το 
17,6% εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών (αύξηση 
κατά 6,2% την τετραετία), το 15,3% Μαθηματικοί 
(οριακή αύξηση κατά 0,1% την τετραετία), το 7,5% 
εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσσών (μείωση κατά την τε-

τραετία -10,8%), το 6,7% Οικονομολόγοι – Κοινωνι-
ολόγοι (αύξηση κατά 2,8% την τετραετία), το 6,6% 
εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (αύξηση κατά 3,0% 
την τετραετία), το 5,4% εκπαιδευτικοί Φυσικής Α-
γωγής (μείωση κατά 1,5% την τετραετία), το 5,1% 
Θεολόγοι (αύξηση κατά 9,8% την τετραετία) και το 
1,4% εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Τέχνης (αύξηση 
κατά 2,3% την τετραετία). 

 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων Γενικών Λυκείων, το 87,3% ήταν μόνιμοι 
(αύξηση κατά 6,0% την τετραετία), το 10,0% απο-
σπασμένοι (μείωση κατά -28,4% την τετραετία) και 
το 2,7% αναπληρωτές (μείωση κατά -26,2% την τε-
τραετία). Τέλος, απόντες από το διδακτικό προσω-
πικό ήταν το 7,4% (μείωση κατά -27,0% την τετραε-
τία). 

 Το 43,0% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 26,4% 
την τετραετία). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (18,1%), πρέ-
πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 57,4% την τετραετία), 
των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 58,4%) και 
των πτυχίων άλλων ανώτατων σχολών (αύξηση κατά 
63,3%). 

 Φοιτούσαν στα Γενικά Λύκεια της χώρας 241.905 
μαθητές/-τριες (μείωση κατά 2,1% την τετραετία). Εξ 
αυτών το 94,3% φοιτούσε στο δημόσιο τομέα, εκ 
των οποίων το 92,0% σε Δημόσια Ημερήσια (μείω-
ση του μαθητικού πληθυσμού κατά -1,1% την τετρα-
ετία) και το 2,3% σε Δημόσια Εσπερινά (μείωση του 
μαθητικού πληθυσμού κατά -16,6% την τετραετία). 
Στον ιδιωτικό τομέα φοιτούσε το 5,7% του μαθητι-
κού, εκ των οποίων σχεδόν ολόκληρο σε Ιδιωτικά 
Ημερήσια (μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά 
-9,2% την τετραετία) και λιγότερο από το 0,1% σε Ι-
διωτικά Εσπερινά (μείωση του μαθητικού πληθυ-
σμού κατά -72,0% την τετραετία). 

  Ως προς το φύλο, το 53,2% του μαθητικού πληθυ-
σμού ήταν κορίτσια (αύξηση της αναλογίας τους κα-
τά 0,4% την τετραετία). Οι μαθητές/τριες με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική ήταν το 8,3% του 
μαθητικού πληθυσμού (μείωση του ποσοστού κατά 
-3,6% την τετραετία).  

 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 
φοίτησή τους στο Γενικό Λύκειο ήταν το 2,0% (αύ-
ξηση του ποσοστού κατά 8,2% την τετραετία), εκ 
των οποίων το 43,7% ήταν κορίτσια (αύξηση του 
ποσοστού των κοριτσιών κατά 11,1% την τετραετία).  

 Το 98,0% των μαθητών προσήλθε στις εξετάσεις του 
Ιουνίου (οριακή μείωση του ποσοστού κατά -0,2% 
την τετραετία), ενώ το 2,7% από αυτούς απορρίφτη-
κε από όλες τις τάξεις (αύξηση του ποσοστού κατά 
37,0% την τετραετία), εκ των οποίων το 42,8% ήταν 
κορίτσια (αύξηση του ποσοστού των κοριτσιών κατά 
17,4% την τετραετία).  
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 Από το 97,3% των μαθητών που προήχθησαν (μείω-
ση του ποσοστού κατά -0,7% την τετραετία), το 
20,4% προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά 
25,8% την τετραετία), το 25,3% προήχθησαν με 
βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (αύξηση κατά 18,5% την τετραε-
τία), το 33,3 % με βαθμό ΚΑΛΑ (αύξηση κατά 7,6% 

την τετραετία) και το 20,9% προήχθησαν με βαθμό 
ΜΕΤΡΙΑ (μείωση κατά -30,4% την τετραετία). 

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 13.557 μαθη-
τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 5,6% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά 27,2% την τετραετία). 

 

1.2.5 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Επαγγελματική εκπαίδευση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός των σχολικών μονάδων του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματι-
κή εκπαίδευση της χώρας την περίοδο 2001-2014. 
Γράφημα 1.20U: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση: Αριθμός σχολι-
κών μονάδων (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 οι σχολικές μονάδες της Επαγγελματικής εκ-
παίδευσης αποτελούν το 4,0% του συνόλου των σχο-
λικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  

Κατά τη διάρκεια της οκταετίας 2001-2008 παρατηρεί-
ται μείωση των σχολικών μονάδων της Επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης κατά 56 σχολικές μονάδες(-8,6%) με 
μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας -1,3%. Αξίζει να 
σημειωθεί η αύξηση κατά 23 σχολικές μονάδες των 
σχολικών μονάδων της Επαγγελματικής εκπαίδευσης 
την περίοδο 2009-2010 (ετήσια μεταβολή 3,9%) και η 
επακόλουθη μείωση για να φτάσουμε το 2012 και 
2013 στα επίπεδα του 2007.  
Το 2014, τέλος, καταγράφεται η υψηλότερη ετήσια 
μείωση της συνολικής περιόδου αναφοράς κατά -7,9% 
(ή κατά 48 σχολικές μονάδες) που οφείλεται κυρίως σε 
μείωση των σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παι-
δείας. Κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2014 κατα-
γράφεται μείωση των σχολικών μονάδων της Δευτε-
ροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά 106 
σχολικές μονάδες (ή -15,9%). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται συνολικά και 
ανά εποπτεύον Υπουργείο οι σχολικές μονάδες της 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014. 

Πίνακας 1.6: Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά εποπτεύον Υπουργείο, την περίοδο 2001-2014 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΠΑ.Λ & ΕΠΑ.Σ 
Υπουργείο Παιδείας(*) 

550 535 529 522 525 516 496 486 502 507 495 499 499 454 

ετήσια απόλυτη μεταβολή   -15 -6 -7 3 -9 -20 -10 16 5 -12 4 0 -45 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   -2,7% -1,1% -1,3% 0,6% -1,7% -3,9% -2,0% 3,3% 1,0% -2,4% 0,8% 0,0% -9,0% 

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας 

50 46 51 51 53 53 53 52 53 52 51 51 49 49 

ετήσια απόλυτη μεταβολή   -4 5 0 2 0 0 -1 1 -1 -1 0 -2 0 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   -8,0% 10,9% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% -1,9% 1,9% -1,9% -1,9% 0,0% -3,9% 0,0% 

ΕΠΑ.Σ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

11 13 7 6 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 

ετήσια απόλυτη μεταβολή   2 -6 -1 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   18,2% -46,2% -14,3% -50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

ΕΠΑ.Σ Τουριστικής Ανάπτυξης  
Υπουργείο Τουρισμού 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 

ετήσια απόλυτη μεταβολή   0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 0 0 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -12,5% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 

ΕΠΑ.Σ Υγείας  
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

49 47 46 48 48 48 48 47 47 47 47 47 48 45 

ετήσια απόλυτη μεταβολή   -2 -1 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -3 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   -4,1% -2,1% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% -2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% -6,3% 

UΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 668 649 641 635 637 628 608 596 613 616 604 608 610 562 

ετήσια απόλυτη μεταβολή   -19 -8 -6 2 -9 -20 -12 17 3 -12 4 2 -48 

ετήσια ποσοστιαία μεταβολή   -2,8% -1,2% -0,9% 0,3% -1,4% -3,2% -2,0% 2,9% 0,5% -1,9% 0,7% 0,3% -7,9% 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα ΤΕΕ/ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του ΥΠΑΙΘ  ενώ το έτος 2001 περιλαμβάνει και τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια. 
 

Κατά το 2014, η κατανομή των σχολικών μονάδων της 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης ως προς τα εποπτεύοντα 
Υπουργεία είχε ως ακολούθως: α) αρμοδιότητα Υ-
πουργείου Παιδείας 80,8%, β) αρμοδιότητα Υπουρ-

γείου Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας 8,7%, γ) 
αρμοδιότητα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 1,1%, δ) αρμοδιότητα Υπουργείου Τουρι-
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σμού 1,4% και ε) αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 8,0%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του διδακτικού προσωπικού των σχολικών 
μονάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της εκ-
παίδευσης στην Επαγγελματική εκπαίδευση την περί-
οδο 2001-2014. 
Γράφημα 1.21U: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση: Σύνολο διδακτι-
κού προσωπικού (2001-2014)  

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το διδακτικό προσωπικό της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης αποτελεί το 9,8% (2014) του συνόλου του δι-
δακτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας & Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2001-2014 καταγράφεται συνολική μείωση του διδα-
κτικού προσωπικού κατά -27,2%, που αντιστοιχεί σε 
8.877 εκπαιδευτικούς (από 21.276 εκπαιδευτικούς το 
2001 σε 15.489 εκπαιδευτικούς το 2014), ενώ η μέση 
ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι -2,2%. 
Ωστόσο, η εξέλιξη του μεγέθους δεν είναι σταθερή κα-
τά τη συγκεκριμένη περίοδο. Το διδακτικό προσωπικό 
της Επαγγελματικής εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά τρεις 
περιόδους, το 2001-2002 (κατά 9,4%), το 2003-2004 
(κατά 1,8%) και την περίοδο 2008-2010 (κατά 9,7%), 
ενώ την τελευταία τετραετία (2010-2014) καταγράφε-
ται μείωση κατά -29,2%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του μαθητικού πληθυσμού της Επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
της εκπαίδευσης την περίοδο 2001-2014. 

Γράφημα 1.22U: Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση: Σύνολο μαθητι-
κού πληθυσμού (2001-2014) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Ο μαθητικός πληθυσμός της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης αποτελεί το 7,8 (2014) του συνόλου του μαθη-
τικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται η αύξηση του μαθητι-
κού πληθυσμού την περίοδο 2001-2002 (αύξηση κατά 
4.193 μαθητές με ετήσια μεταβολή 2,7%) γεγονός που 
δικαιολογείται και από τη σχετική αύξηση των σχολι-
κών μονάδων κατά την αντίστοιχη περίοδο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2009 παρατηρεί-
ται σημαντική μείωση (-32,7%) του μαθητικού πληθυ-
σμού της Επαγγελματικής εκπαίδευσης η οποία αντι-
στοιχεί σε 52.441 μαθητές/-τριες. Αξίζει να σημειωθεί 
η αύξηση κατά 15.979 μαθητές/-τριες της Επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης την περίοδο 2009-2013 (με μέση 
ετήσια μεταβολή 3,5%). Ενώ το 2014, σημειώνεται νέα 
μείωση (κατά -9,0%)  του μαθητικού πληθυσμού η 
οποία αντιστοιχεί σε 11.120 μαθητές/-τριες. Τέλος, η 
μέση ετήσια μεταβολή της κατηγορίας είναι -2,3%. 

Η μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού της Ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2008 
και το 2014 θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: Ποιος α-
ριθμός μαθητών επέστρεψε στα Γενικά Λύκεια και 
ποιος εγκατέλειψε την εκπαίδευση και οδηγήθηκε 
στην αγορά εργασίας (σχολική διαρροή). Για την απά-
ντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος θα συγκρίνου-
με την πορεία των δύο πληθυσμών κατά την περίοδο 
2001-2014. 

Πίνακας 1.7: Διαχρονική εξέλιξη μαθητικού πληθυσμού Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2001-2014) 

Μαθητικός Πληθυσμός 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Γενικών Λυκείων 241.214 230.165 228.747 233.723 235.097 238.975 232.926 239.652 241.726 247.441 247.220 247.717 245.892 241.905 

ετήσια μεταβολή μαθητικού πληθυσμού   
-11.049 -1.418 4.976 1.374 3.878 -6.049 6.726 2.074 5.715 -221 497 -1.825 -3.987 

Επαγγελματικής εκπαίδευσης 156.258 160.451 153.311 145.020 134.623 124.141 110.622 108.729 108.010 110.771 113.658 121.008 123.989 112.869 

ετήσια μεταβολή μαθητικού πληθυσμού   
4.193 -7.140 -8.291 -10.397 -10.482 -13.519 -1.893 -719 2.761 2.887 7.350 2.981 -11.120 

Σύνολο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Επ. Εκπ 397.472 390.616 382.058 378.743 369.720 363.116 343.548 348.381 349.736 358.212 360.878 368.725 369.881 354.774 

ετήσια μεταβολή μαθητικού πληθυσμού   
-6.856 -8.558 -3.315 -9.023 -6.604 -19.568 4.833 1.355 8.476 2.666 7.847 1.156 15.107 

               

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Και στην υποθετική περίπτωση που η πιθανή αύξηση 
του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων οφεί-

λεται αποκλειστικά στην απορρόφηση της σχολικής 
διαρροής από την Επαγγελματική εκπαίδευση (και α-
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ντίστροφα), το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που 
την εξαετία 2002-2007 εγκατέλειψε την εκπαίδευση 
και βγήκε στην αγορά εργασίας με το επαγγελματικό 
περίγραμμα του απόφοιτου Γυμνασίου είναι μεγάλο 
53.924 μαθητές/-τριες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 
48,9% περίπου του ετήσιου μαθητικού πληθυσμού 
της Επαγγελματικής εκπαίδευσης (2007), ή στο 23,0% 
του ετήσιου μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυ-
κείων (2007). 
Ως σχολικό έτος μέγιστης διαρροής μαθητών από την 
ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναδεικνύεται 
το 2006-2007 με συνολική μείωση της συγκεκριμένης 
βαθμίδας κατά 19.568 μαθητές/-τριες. Τα επόμενα 
τρία σχολικά έτη το Γενικό Λύκειο επανακάμπτει 
(2007-2008) και αυξάνει περαιτέρω τον μαθητικό 
πληθυσμό του (2008-2010), ενώ την ίδια περίοδο στην 
Επαγγελματική εκπαίδευση συνεχίζεται η μείωση του 
μαθητικού πληθυσμού για δύο συνεχή σχολικά έτη, 
αλλά με σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς. Τα τέσσε-
ρα σχολικά έτη που ακολουθούν (2010, 2011, 2012 και 
2013) καταγράφεται σταθερή αύξηση του μαθητικού 
πληθυσμού της Επαγγελματικής εκπαίδευσης ενώ το 
2014 σημειώνεται νέα μεγάλη μείωση κατά 11.120 
μαθητές/-τριες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αναλύεται ο συνολικός αριθ-
μός του μαθητικού πληθυσμού των μονάδων της Δευ-
τεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης ως προς τη 
φοίτηση του στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα της εκ-
παίδευσης την περίοδο 2001-2014.  

Γράφημα 1.23U: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού 
ανά τομέα (Δημόσιο - Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 
 

Το 2014 το 99,7% του συνολικού μαθητικού πληθυ-
σμού των μονάδων της Επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(94.580 μαθητές/-τριες) φοιτούσε σε μονάδες του Δη-
μόσιου τομέα, ενώ μόλις το 0,3% του συνολικού μα-
θητικού πληθυσμού της Επαγγελματικής εκπαίδευσης 
(275 μαθητές/-τριες) φοιτούσε σε μονάδες του Ιδιωτι-
κού τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας, που αποτελεί 
και τη μικρότερη αναλογία του Ιδιωτικού τομέα στην 
εκτός τριτοβάθμιας τυπική εκπαίδευση. 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2014) ο μαθητικός 
πληθυσμός των μονάδων του Δημόσιου τομέα της Ε-
παγγελματικής εκπαίδευσης κατέγραψε μείωση κατά  
-29,4% (ή 39.383 μαθητές/-τριες), από 133.963 μαθη-
τές/-τριες το 2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
της μεταβλητής κατά την περίοδο αναφοράς, σε 
94.580 μαθητές/-τριες το 2014. Αξίζει η σημειωθεί ότι 
η ελάχιστη τιμή της μεταβλητής κατά την περίοδο α-
ναφοράς καταγράφεται το 2009 (88.912 μαθητές/-
τριες).  
Την ίδια περίοδο ο μαθητικός πληθυσμός των μονά-
δων του Ιδιωτικού τομέα της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης κατέγραψε συντριπτική μείωση κατά -96,1% 
(ή 6.717 μαθητές/-τριες), από 6.992 μαθητές/-τριες  το 
2001, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της μεταβλη-
τής κατά την περίοδο αναφοράς, σε 275 μαθητές/-
τριες το 2014, που αποτελεί και την  ελάχιστη τιμή της 
μεταβλητής κατά την περίοδο αναφοράς. Αξίζει να 
σημειωθεί την περίοδο 2003-2007 καταγράφεται ση-
μαντική μείωση  των μαθητών στον Ιδιωτικό τομέα της 
Επαγγελματικής κατά -78,2% (ή 4.912 μαθητές/-τριες). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από ΕΛ.ΣΤΑΤ. και 
αφορούν στις σχολικές μονάδες, τα τμήματα, την υλι-
κοτεχνική υποδομή, το προσωπικό που υπηρετεί και 
τον μαθητικό πληθυσμό των σχολικών μονάδων της 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας 
την τετραετία 2010-2014. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται μόνο στις μονά-
δες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης 
που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Παιδείας. Τα βασικά μεγέθη προηγούμενων σχολικών/ 
ακαδημαϊκών ετών αναλύθηκαν σε προγενέστερες με-
λέτες του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

Πίνακας 1.8: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση– ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2011, 2012, 2013 & 2014 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ.  

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Σχολικών Μονάδων  495 
  

  499 
  

0,8   ▲ 499 
  

0,0   ▬ 454 
  

-9,0   ▼ -8,3 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  422 85,3%   426 85,4% 0,9   ▲ 426 85,4% 0,0   ▬ 387 85,2% -9,2   ▼ -8,3 ▼ 0,0 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  11 2,2%   9 1,8% -18,2   ▼ 9 1,8% 0,0   ▬ 6 1,3% -33,3   ▼ -45,5 ▼ -40,5 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  61 12,3%   63 12,6% 3,3   ▲ 64 12,8% 1,6   ▲ 61 13,4% -4,7   ▼ 0,0 ▬ 9,0 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1 0,2%   1 0,2% 0,0   ▬ 0 0,0% -100,0   ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

 
 

                                       
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  6.623 

  
  6.568 

  
-0,8   ▼ 6.433 

  
-2,1   ▼ 5.672 

  
-11,8   ▼ -14,4 ▼    

Από αυτά αποκλειστικά πρωί  4.876 73,6%   5.504 83,8%   13,8 ▲ 5.311 82,6%   -1,5 ▼ 4.780 84,3%   2,1 ▲ -2,0 ▼ 14,5 ▲ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Αίθουσες Διδασκαλίας  6.639 
  

  7.444 
  

12,1   ▲ 7.406 
  

-0,5   ▼ 6.548 
  

-11,6   ▼ -1,4 ▼    

Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 248 50,1%   261 52,3%   4,4 ▲ 264 52,9%   1,1 ▲ 265 58,4%   10,3 ▲ 6,9 ▲ 16,5 ▲ 

Εργαστήρια Πληροφορικής 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 414 83,6%   421 84,4%   0,9 ▲ 414 83,0%   -1,7 ▼ 364 80,2%   -3,4 ▼ -12,1 ▼ -4,1 ▼ 

Εργαστήρια Τεχνολογίας 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 61 12,3%   54 10,8%   -12,2 ▼ 54 10,8%   0,0 ▬ 59 13,0%   20,1 ▲ -3,3 ▼ 5,5 ▲ 

Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 17 3,4%   13 2,6%   -24,1 ▼ 13 2,6%   0,0 ▬ 18 4,0%   52,2 ▲ 5,9 ▲ 15,4 ▲ 

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 143 28,9%   110 22,0%   -23,7 ▼ 254 50,9%   130,9 ▲ 237 52,2%   2,6 ▲ 65,7 ▲ 80,7 ▲ 

Βιβλιοθήκες 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 235 47,5%   256 51,3%   8,1 ▲ 184 36,9%   -28,1 ▼ 179 39,4%   6,9 ▲ -23,8 ▼ -17,0 ▼ 

Γυμναστήρια 
(επί των σχολικών μονάδων) 

 176 35,6%   199 39,9%   12,2 ▲ 87 17,4%   -56,3 ▼ 70 15,4%   -11,6 ▼ -60,2 ▼ -56,6 ▼ 

 
 

                                       
ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικού  18.342 

  
  17.777 

  
-3,1   ▼ 17.004 

  
-4,3   ▼ 14.348 

  
-15,6   ▼ -21,8 ▼    

Λοιπό Προσωπικό  866 4,7%   824 4,6%   -1,8 ▼ 831 4,9%   5,4 ▲ 767 5,3%   9,4 ▲ -11,4 ▼ 13,2 ▲ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  766 88,5%   739 89,7%   1,4 ▲ 742 89,3%   -0,4 ▼ 692 90,2%   1,0 ▲ -9,7 ▼ 2,0 ▲ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  22 2,5%   13 1,6%   -37,9 ▼ 18 2,2%   37,3 ▲ 10 1,3%   -39,8 ▼ -54,5 ▼ -48,7 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  78 9,0%   69 8,4%   -7,0 ▼ 71 8,5%   2,0 ▲ 65 8,5%   -0,8 ▼ -16,7 ▼ -5,9 ▼ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  0 0,0%   3 0,4%      0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%            

UΑ) Διοικητικό Προσωπικό  65 7,5%   63 7,6%   1,9 ▲ 57 6,9%   -10,3 ▼ 46 6,0%   -12,6 ▼ -29,2 ▼ -20,1 ▼ 

UΒ) Βοηθητικό Προσωπικό  795 91,8%   756 91,7%   -0,1 ▼ 762 91,7%   -0,1 ▼ 682 88,9%   -3,0 ▼ -14,2 ▼ -3,1 ▼ 

UΓ) Ειδικό Προσωπικό  6 0,7%   5 0,6%   -12,4 ▼ 12 1,4%   138,0 ▲ 39 5,1%   252,1 ▲ 550,0 ▲ 633,9 ▲ 

Διδακτικό Προσωπικό   17.476 95,3%   16.953 95,4%   0,1 ▲ 16.173 95,1%   -0,3 ▼ 13.581 94,7%   -0,5 ▼ -22,3 ▼ -0,7 ▼ 

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  15.556 89,0%   15.080 89,0%   -0,1 ▼ 14.450 89,3%   0,4 ▲ 12.005 88,4%   -1,1 ▼ -22,8 ▼ -0,7 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  88 0,5%   77 0,5%   -9,8 ▼ 66 0,4%   -10,2 ▼ 41 0,3%   -26,0 ▼ -53,4 ▼ -40,0 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  1.799 10,3%   1.766 10,4%   1,2 ▲ 1.657 10,2%   -1,6 ▼ 1.535 11,3%   10,3 ▲ -14,7 ▼ 9,8 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  33 0,2%   30 0,2%   -6,3 ▼ 0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

Γυναίκες  8.101 46,4%   7.997 47,2%   1,8 ▲ 7.549 46,7%   -1,0 ▼ 6.054 44,6%   -4,5 ▼ -25,3 ▼ -3,8 ▼ 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 01)  274 1,6%   267 1,6%   0,5 ▲ 220 1,4%   -13,6 ▼ 193 1,4%   4,5 ▲ -29,6 ▼ -9,4 ▼ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02)  1.243 7,1%   1.261 7,4%   4,6 ▲ 1.236 7,6%   2,7 ▲ 1.036 7,6%   -0,2 ▼ -16,7 ▼ 7,3 ▲ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03)  1.402 8,0%   1.372 8,1%   0,9 ▲ 1.288 8,0%   -1,6 ▼ 1.095 8,1%   1,2 ▲ -21,9 ▼ 0,5 ▲ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)  1.130 6,5%   1.095 6,5%   -0,1 ▼ 990 6,1%   -5,2 ▼ 863 6,4%   3,8 ▲ -23,6 ▼ -1,7 ▼ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΠΕ05, 06, 07, 21)  743 4,3%   637 3,8%   -11,6 ▼ 553 3,4%   -9,0 ▼ 444 3,3%   -4,4 ▼ -40,2 ▼ -23,1 ▼ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΕ 08, 16)  152 0,9%   109 0,6%   -26,1 ▼ 101 0,6%   -2,9 ▼ 80 0,6%   -5,7 ▼ -47,4 ▼ -32,3 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
(ΠΕ 09, 10) 

 735 4,2%   717 4,2%   0,6 ▲ 672 4,2%   -1,8 ▼ 604 4,4%   7,0 ▲ -17,8 ▼ 5,7 ▲ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ 11)  429 2,5%   354 2,1%   -14,9 ▼ 341 2,1%   1,0 ▲ 304 2,2%   6,2 ▲ -29,1 ▼ -8,8 ▼ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19, 20)  1.820 10,4%   1.748 10,3%   -1,0 ▼ 1.723 10,7%   3,3 ▲ 1.546 11,4%   6,9 ▲ -15,1 ▼ 9,3 ▲ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  9.548 54,6%   9.393 55,4%   1,4 ▲ 9.049 56,0%   1,0 ▲ 7.416 54,6%   -2,4 ▼ -22,3 ▼ -0,1 ▼ 

 
 

                                       
Α) Προϊστάμενοι - Διευθυντές  503 2,9%   502 3,0%   2,9 ▲ 498 3,1%   4,0 ▲ 454 3,3%   8,6 ▲ -9,7 ▼ 16,1 ▲ 

Γυναίκες  96 19,1%   99 19,7%   3,3 ▲ 108 21,7%   10,0 ▲ 97 21,4%   -1,5 ▼ 1,0 ▲ 11,9 ▲ 

Β) Υποδιευθυντές  519 3,0%   477 2,8%   -5,3 ▼ 479 3,0%   5,3 ▲ 411 3,0%   2,2 ▲ -20,8 ▼ 1,9 ▲ 

Γυναίκες  203 39,1%   173 36,3%   -7,3 ▼ 179 37,4%   3,0 ▲ 126 30,7%   -18,0 ▼ -37,9 ▼ -21,6 ▼ 

Γ) Διδάσκοντες με Πλήρες Ωράριο  13.585 77,7%   13.836 81,6%   5,0 ▲ 13.004 80,4%   -1,5 ▼ 10.491 77,2%   -3,9 ▼ -22,8 ▼ -0,6 ▼ 

Γυναίκες  6.194 45,6%   6.585 47,6%   4,4 ▲ 6.135 47,2%   -0,9 ▼ 4.520 43,1%   -8,7 ▼ -27,0 ▼ -5,5 ▼ 

Δ) Διδάσκοντες με Μη Πλήρες Ωράριο  247 1,4%   190 1,1%   -20,7 ▼ 222 1,4%   22,5 ▲ 809 6,0%   334,0 ▲ 227,5 ▲ 321,5 ▲ 

Γυναίκες  124 50,2%   116 61,1%   21,6 ▲ 160 72,1%   18,0 ▲ 632 78,1%   8,4 ▲ 409,7 ▲ 55,6 ▲ 

Ε) Απόντες  2.622 15,0%   1.948 11,5%   -23,4 ▼ 1.970 12,2%   6,0 ▲ 1.416 10,4%   -14,4 ▼ -46,0 ▼ -30,5 ▼ 
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Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
 Μεταβολή  
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Γυναίκες  1.484 56,6%   1.024 52,6%   -7,1 ▼ 967 49,1%   -6,6 ▼ 679 48,0%   -2,3 ▼ -54,2 ▼ -15,3 ▼ 

 
 

                                       Α) Μόνιμοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 10.304 82,5%   10.609 83,0%   0,7 ▲ 10.420 85,4%   2,9 ▲ 9.348 86,7%   1,5 ▲ -9,3 ▼ 5,1 ▲ 

Β) Αποσπασμένοι 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο)  1.287 10,3%   1.299 10,2%   -1,3 ▼ 1.068 8,8%   -13,9 ▼ 988 9,2%   4,6 ▲ -23,2 ▼ -11,0 ▼ 

Γ) Αναπληρωτές 
(επί των διδασκόντων Δημοσίων με πλήρες ωράριο) 

 905 7,2%   869 6,8%   -6,1 ▼ 707 5,8%   -14,8 ▼ 446 4,1%   -28,6 ▼ -50,7 ▼ -42,9 ▼ 

 
 

                                       ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα 

 7.219 41,3%   7.637 45,0%   9,1 ▲ 7.542 46,6%   3,5 ▲ 5.736 42,2%   -9,4 ▼ -20,5 ▼ 2,2 ▲ 

 Κάτοχοι άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 947 5,4%   991 5,8%   7,9 ▲ 1.091 6,7%   15,4 ▲ 941 6,9%   2,7 ▲ -0,6 ▼ 27,9 ▲ 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 1.368 7,8%   1.504 8,9%   13,3 ▲ 1.554 9,6%   8,3 ▲ 1.462 10,8%   12,0 ▲ 6,9 ▲ 37,5 ▲ 

 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 203 1,2%   255 1,5%   29,5 ▲ 230 1,4%   -5,5 ▼ 204 1,5%   5,6 ▲ 0,5 ▲ 29,3 ▲ 

 Με μετεκπαίδευση (Εσωτερικό-Εξωτερικό) 
(επί του διδακτικού προσωπικού) 

 4.701 26,9%   4.887 28,8%   7,2 ▲ 4.667 28,9%   0,1 ▲ 3.129 23,0%   -20,2 ▼ -33,4 ▼ -14,4 ▼ 

 
 

                                       
ΣΥΝΟΛΟ Μαθητικού πληθυσμού  97.778 

  
  105.337 

  
7,7   ▲ 108.620 

  
3,1   ▲ 94.855 

  
-12,7   ▼ -3,0 ▼    

Α) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  84.375 86,3%   91.132 86,5%   0,3 ▲ 94.277 86,8%   0,3 ▲ 80.376 84,7%   -2,4 ▼ -4,7 ▼ -1,8 ▼ 

Β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  376 0,4%   333 0,3%   -17,8 ▼ 314 0,3%   -8,6 ▼ 275 0,3%   0,3 ▲ -26,9 ▼ -24,6 ▼ 

Γ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  12.869 13,2%   13.709 13,0%   -1,1 ▼ 14.029 12,9%   -0,8 ▼ 14.204 15,0%   15,9 ▲ 10,4 ▲ 13,8 ▲ 

Δ) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ  158 0,2%   163 0,2%   -4,2 ▼ 0 0,0%   -100,0 ▼ 0 0,0%      -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

Κορίτσια  35.073 35,9%   39.072 37,1%   3,4 ▲ 41.332 38,1%   2,6 ▲ 31.586 33,3%   -12,5 ▼ -9,9 ▼ -7,2 ▼ 

Μαθητές με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική

 
 

 53.532 54,7%   59.272 56,3%   2,8 ▲ 62.511 57,6%   2,3 ▲ 50.049 52,8%   -8,3 ▼ -6,5 ▼ -3,6 ▼ 

 
 

                                       
Διέκοψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους  15.312 15,7%   18.642 17,7%   13,0 ▲ 19.533 18,0%   1,6 ▲ 15.398 16,2%   -9,7 ▼ 0,6 ▲ 3,7 ▲ 

Κορίτσια  4.828 31,5%   6.173 33,1%   5,0 ▲ 6.576 33,7%   1,7 ▲ 4.273 27,8%   -17,6 ▼ -11,5 ▼ -12,0 ▼ 

Προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουνίου  82.466 84,3%   86.695 82,3%   -2,4 ▼ 89.087 82,0%   -0,3 ▼ 79.457 83,8%   2,1 ▲ -3,6 ▼ -0,7 ▼ 

Απορρίφθηκαν (από όλες τις τάξεις)  3.560 4,3%   2.236 2,6%   -40,3 ▼ 2.878 3,2%   25,3 ▲ 3.138 3,9%   22,2 ▲ -11,9 ▼ -8,5 ▼ 

Κορίτσια  940 26,4%   482 21,6%   -18,4 ▼ 733 25,5%   18,2 ▲ 783 25,0%   -2,0 ▼ -16,7 ▼ -5,5 ▼ 

Προήχθησαν (από όλες τις τάξεις)  78.906 95,7%   84.459 97,4%   1,8 ▲ 86.209 96,8%   -0,7 ▼ 76.319 96,1%   -0,7 ▼ -3,3 ▼ 0,4 ▲ 

Κορίτσια  29.305 37,1%   32.417 38,4%   3,3 ▲ 34.023 39,5%   2,8 ▲ 26.530 34,8%   -11,9 ▼ -9,5 ▼ -6,4 ▼ 

Α) προήχθησαν με βαθμό ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΑ  43.171 54,7%   41.415 49,0%   -10,4 ▼ 41.102 47,7%   -2,8 ▼ 33.188 43,5%   -8,8 ▼ -23,1 ▼ -20,5 ▼ 

Β) προήχθησαν με βαθμό ΚΑΛΑ  21.449 27,2%   25.559 30,3%   11,3 ▲ 25.683 29,8%   -1,6 ▼ 26.164 34,3%   15,1 ▲ 22,0 ▲ 26,1 ▲ 

Γ) προήχθησαν με βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  8.926 11,3%   10.336 12,2%   8,2 ▲ 11.315 13,1%   7,2 ▲ 10.451 13,7%   4,3 ▲ 17,1 ▲ 21,1 ▲ 

Δ) προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ  5.360 6,8%   7.149 8,5%   24,6 ▲ 8.109 9,4%   11,1 ▲ 6.516 8,5%   -9,2 ▼ 21,6 ▲ 25,7 ▲ 

 
 

                      
Παλιννοστούντες μαθητές/-τριες (*)  1.877 3,1%   - -    - -      - -            

Αλλοδαποί μαθητές/-τριες (*)  9.591 10,5%   14.724 9,8%   -7,0 ▼ 13.839 12,7%   30,6 ▲ 11.916 12,6%   -1,4 ▼ 24,2 ▲ 19,8 ▲ 

                        
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(1) Οι μαθητές με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της έναρξης του σχολικού έτους.  Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για την κατηγορία υπολογίζεται επί του συνό-
λου του μαθητικού πληθυσμού κατά την έναρξη του κάθε σχολικού έτους. 

(2) Τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές έως και το έτος 2010-11 συλλέγονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Έτσι, το ποσοστό που παρουσιάζεται στον πίνακα για τις κατηγορίες αυτές έως και το 
έτος 2011 έχει υπολογιστεί επί του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία έναρξης του κάθε σχολικού έτους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 το σύνολο 
των σχολικών μονάδων της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης μειώθηκε κατά 41 μονάδες, από 495 μονάδες 
το 2011, σε 454 το 2014 (μείωση κατά 8,3%).  

Κατά το 2014: 

 Το 98,6% των σχολικών μονάδων της Επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης ήταν δημόσιες, εκ των οποίων το 
85,2% Δημόσιες Ημερήσιες (μείωση των μονάδων 
κατά -8,3% την τετραετία) και το 13,4% Δημόσιες 
Εσπερινές (οι μονάδες έμειναν σταθερές κατά την 

τετραετία), ενώ το 1,3% της Τεχνικής & Επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης ήταν ιδιωτικές, εκ των οποίων 
όλες ήταν Ιδιωτικές Ημερήσιες (μείωση των μονά-
δων κατά -45,5% την τετραετία) και το 0,0% Ιδιωτι-
κές Εσπερινές (μείωση των μονάδων κατά -100%).  

 Συνολικά λειτούργησαν 5.672 τμήματα, εκ των ο-
ποίων το 84,3% πρωινά, μειωμένα κατά 14,4% των 
τμημάτων που είχαν λειτουργήσει το 2011 (6.623 
τμήματα).  

 Η αναλογία αιθουσών διδασκαλίας προς τμήματα 
της Επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν περίπου 1,2 
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αίθουσες ανά τμήμα. Κατά την τετραετία ο αριθμός 
αιθουσών παρουσίασε μείωση κατά -1,4%. 

 Το 58,4% των μονάδων της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης διέθετε εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 
(αύξηση κατά 16,5% την τετραετία), το 80,2% διέθε-
τε εργαστήριο Πληροφορικής (μείωση κατά -4,1% 
την τετραετία), το 13,0% διέθετε εργαστήριο Τεχνο-
λογίας (αύξηση κατά 5,5% την τετραετία) και το 
4,0% διέθετε εργαστήριο Ξένων Γλωσσών (αύξηση 
κατά 15,4% την τετραετία). 

 Το 52,2% των μονάδων της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης διέθετε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (αύ-
ξηση κατά 80,7% την τετραετία), το 39,4% βιβλιοθή-
κη (μείωση κατά 17,0% την τετραετία), και το 15,4% 
γυμναστήριο (μείωση κατά 56,6% την τετραετία).  

 Το προσωπικό που υπηρετούσε στην Επαγγελματική 
εκπαίδευση ήταν 14.348 άτομα (μείωση την τετραε-
τία κατά -21,8%). Εξ αυτών το 94,7% αποτελούσε το 
διδακτικό προσωπικό (μείωση κατά -0,7% την τε-
τραετία). Από αυτούς, το 99,7% υπηρετούσε στο 
δημόσιο τομέα, εκ των οποίων το 88,4% σε Δημόσι-
ες Ημερήσιες μονάδες (η αναλογία παρέμεινε σχε-
δόν αμετάβλητη κατά την τετραετία) και το 11,3% σε 
Δημόσιες Εσπερινές μονάδες (αύξηση κατά 9,8% 
την τετραετία). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 
0,3% του διδακτικού προσωπικού, και μάλιστα εξο-
λοκλήρου σε Ιδιωτικές Ημερήσιες μονάδες (μείωση 
κατά -40,0% την τετραετία) και το 0% σε Ιδιωτικές 
Εσπερινές μονάδες (μείωση κατά -100,0% την τε-
τραετία). 

 Το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε 
στην Επαγγελματική εκπαίδευση αντιστοιχεί στο 
5,3% του συνολικού προσωπικού (αύξηση κατά 
13,2% την τετραετία). Από το λοιπό προσωπικό, το 
98,7% υπηρετούσε στο δημόσιο τομέα, εκ των ο-
ποίων το 90,2% σε Δημόσιες Ημερήσιες μονάδες 
(αύξηση κατά 2,0% την τετραετία) και το 8,5% σε 
Δημόσιες Εσπερινές μονάδες (μείωση κατά -5,9% 
την τετραετία). Στον ιδιωτικό τομέα υπηρετούσε το 
1,3% του λοιπού προσωπικού, αποκλειστικά σε Ιδι-
ωτικές Ημερήσιες μονάδες (μείωση κατά 48,7% την 
τετραετία), αφού ο αριθμός του λοιπού προσωπικού 
στις Ιδιωτικές Εσπερινές μονάδες μειώθηκε, από 3 
άτομα το 2012, σε 0 το 2013 (μείωση κατά -100,0%). 

 Από το λοιπό & βοηθητικό προσωπικό της Επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, το 6,0% υπηρετούσε σε 
θέση Διοικητικού Προσωπικού (μείωση κατά -20,1% 
την τετραετία), το 88,9% σε θέση Βοηθητικού Προ-
σωπικού (μείωση κατά -3,1% την τετραετία) και το 
5,1% σε θέση Ειδικού Προσωπικού (αύξηση κατά 
633,9% την τετραετία).  

 Από το διδακτικό προσωπικό το 44,6% ήταν γυναί-
κες (μείωση της αναλογίας τους κατά -3,8% την τε-
τραετία). Το 54,6% του διδακτικού προσωπικού ήταν 
εκπαιδευτικοί Λοιπών ειδικοτήτων (μείωση κατά 
την τετραετία -0,1%), το 11,4% ήταν εκπαιδευτικοί 
Πληροφορικής (αύξηση κατά 9,3% την τετραετία), 

το 8,1% Μαθηματικοί (αύξηση κατά 0,5% την τετρα-
ετία), το 7,6% Φιλόλογοι (αύξηση κατά 7,3% την τε-
τραετία), το 6,4% εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστη-
μών (μείωση κατά 1,7% την τετραετία), το 4,4% Οι-
κονομολόγοι – Κοινωνιολόγοι (αύξηση κατά 5,7% 
την τετραετία), το 3,3% εκπαιδευτικοί Ξένων Γλωσ-
σών (μείωση κατά 23,1% την τετραετία), το 2,2% εκ-
παιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (μείωση κατά 8,8% 
την τετραετία), το 1,4% Θεολόγοι (μείωση κατά την 
τετραετία -9,4%) και το 0,6% εκπαιδευτικοί Μαθη-
μάτων Τέχνης (μείωση κατά -32,3% την τετραετία). 

 Επί του παρόντος διδακτικού προσωπικού των δη-
μοσίων μονάδων της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
το 86,7% ήταν μόνιμοι (αύξηση κατά 5,1% την τε-
τραετία), το 9,2% αποσπασμένοι (μείωση κατά την 
τετραετία -11,0%) και το 4,1% αναπληρωτές (μείω-
ση κατά -42,9% την τετραετία). Τέλος, απόντες από 
το διδακτικό προσωπικό ήταν το 10,4% (μείωση κα-
τά -30,5% την τετραετία). 

 Το 42,2% του διδακτικού προσωπικού κατείχε πρό-
σθετα ακαδημαϊκά προσόντα (αύξηση κατά 2,2% 
την τετραετία). Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 
κατηγορίας κατέχει η Μετεκπαίδευση (23,0%), πρέ-
πει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση των κατόχων 
Μεταπτυχιακών τίτλων (κατά 37,5% την τετραετία), 
των Διδακτορικών τίτλων (αύξηση κατά 29,3%) και 
των κατόχων άλλου πτυχίου ανώτατης σχολής(27,9 
% αύξηση κατά την τετραετία). 

 Φοιτούσαν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκ-
παίδευση της χώρας 94.855 μαθητές/-τριες (μείωση 
κατά την τετραετία 3,0%). Εξ αυτών το 99,7% φοι-
τούσε στο δημόσιο τομέα, εκ των οποίων το 84,7% 
σε Δημόσιες Ημερήσιες μονάδες (μείωση του μαθη-
τικού πληθυσμού κατά -4,7% την τετραετία) και το 
15,0% σε Δημόσιες Εσπερινές μονάδες (αύξηση του 
μαθητικού πληθυσμού κατά 10,4% την τετραετία). 
Στον ιδιωτικό τομέα φοιτούσε το 0,3% του μαθητι-
κού πληθυσμού, εξ ολοκλήρου σε Ιδιωτικές Ημερή-
σιες μονάδες (μείωση του μαθητικού πληθυσμού 
κατά -26,9% την τετραετία) ενώ ο μαθητικός πληθυ-
σμός των Ιδιωτικών Εσπερινών μονάδων μειώθηκε 
κατά -100,0% (από 158 μαθητές το 2011 σε 0 το 
2014). 

 Ως προς το φύλο, το 33,3% του μαθητικού πληθυ-
σμού ήταν κορίτσια (μείωση της αναλογίας τους κα-
τά -7,2% την τετραετία). Οι μαθητές/τριες με ηλικία 
μεγαλύτερη από την κανονική ήταν το 52,8% του 
μαθητικού πληθυσμού (μείωση του ποσοστού κατά 
-3,6% την τετραετία).  

 Οι μαθητές/τριες που διέκοψαν αδικαιολόγητα τη 
φοίτησή τους στην Επαγγελματική εκπαίδευση ήταν 
το 16,2% (αύξηση του ποσοστού κατά 3,7% την τε-
τραετία), εκ των οποίων το 27,8% ήταν κορίτσια 
(μείωση του ποσοστού των κοριτσιών κατά -12,0% 
την τετραετία).  

 Το 83,8% των μαθητών προσήλθε στις εξετάσεις του 
Ιουνίου (μείωση του ποσοστού κατά -0,7% την τε-
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τραετία), ενώ το 3,9% από αυτούς απορρίφτηκε από 
όλες τις τάξεις (μείωση του ποσοστού κατά -8,5% 
την τετραετία), εκ των οποίων το 25,0% ήταν κορί-
τσια (μείωση των κοριτσιών κατά -5,5% την τετραε-
τία).  

 Από το 96,1% των μαθητών που προήχθησαν (αύ-
ξηση του ποσοστού κατά 0,4% την τετραετία), το 
8,5% προήχθησαν με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά 

25,7% την τετραετία), το 13,7% προήχθησαν με 
βαθμό ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (αύξηση κατά 21,1% την τετραε-
τία), το 34,3% με βαθμό ΚΑΛΑ (αύξηση κατά 26,1% 
την τετραετία) και το 43,5% προήχθησαν με βαθμό 
ΜΕΤΡΙΑ (μείωση κατά -20,5% την τετραετία). 

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες ήταν 11.916 μαθη-
τές/τριες, που αντιστοιχεί στο 12,6% του συνόλου 
των μαθητών (αύξηση κατά 19,8% την τετραετία). 

 

1.2.6 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Η Μεταδευτεροβάθμια (μη τριτοβάθμιου επιπέδου) 
εκπαίδευση, αποτελεί μεταγενέστερη εμβόλιμη βαθ-
μίδα της τυπικής εκπαίδευσης, που οριοθετείται μετα-
ξύ Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. Αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση βαθμί-
δας, ιδιαίτερα ασταθής ως προς την οριοθέτηση, το 
περιεχόμενο και τη σημασία της, με σημαντική αυξο-
μείωση του σπουδαστικού της πληθυσμού και στην 
οποία καταγράφεται αυξημένο επιχειρηματικό ενδια-
φέρον, αφού ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει στη συ-
γκεκριμένη βαθμίδα μια από τις υψηλότερες (στο εκ-
παιδευτικό σύστημα) ποσοστιαία αναλογία. Στις μο-
νάδες της Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγο-
νται τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) τα 
Μεταλυκειακά Κέντρα και τα Κολλέγια.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν καταγράφει 
και δεν δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση στατιστικά 
στοιχεία της συγκεκριμένης βαθμίδας όπως τον 
αριθμό των μονάδων και την επάρκεια των υποδομών 
τους, το σπουδαστικό πληθυσμό που φοιτά σε αυτές, 
καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στο 
μεθοδολογικό πρότυπο που διαχρονικά εφαρμόζει στο 
σύνολο των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης, με 
βάση ερωτηματολόγια των Διευθυντών των μονάδων 
που υποβλήθηκαν κατ’ έτος σε δύο χρονικές στιγμές 
του σχολικού/ ακαδημαϊκού έτους (στοιχεία Έναρξης 
και Λήξης). 
Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται ο σπουδαστικός 
πληθυσμός της συγκεκριμένης βαθμίδας, τόσο ο 
συνολικός, όσο και η κατανομή του στο Δημόσιο και 
στον Ιδιωτικό τομέα την περίοδο 2001-2014, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Eurostat. Ωστόσο, 
για τα έτη μετά το 2008, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί 
από την Eurostat στοιχεία για τον Ιδιωτικό τομέα της 
συγκεκριμένης βαθμίδας, με αποτέλεσμα ο συνολικός 
πληθυσμός της να αναφέρεται μόνο στο σύνολο των 
σπουδαστών του Δημόσιου τομέα. 
Την περίοδο 2001-2008 ο σπουδαστικός πληθυσμός 
της Μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου 
εκπαίδευσης καταγράφει μείωση κατά -7,0% (ή 3.316 
σπουδαστές/-στριες) από 47. 570 σπουδαστές/τριες το 
2001 σε 44.254 σπουδαστές/-στριες το 2008. 
Το 2012 ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός του Δημό-
σιου τομέα της συγκεκριμένης βαθμίδας ήταν 14.964 
σπουδαστές, υπολειπόμενος κατά 3.092 σπουδαστές 
του μαθητικού πληθυσμού του Ιδιωτικού τομέα της 
συγκεκριμένης βαθμίδας το 2008 (18.056 μαθητές). 

Πιο συγκεκριμένα, το 2008 στη Μεταδευτεροβάθμια 
μη τριτοβάθμιου επιπέδου βαθμίδα της εκπαίδευσης 
(ISCED 4) φοιτούσαν 44.254 σπουδαστές/-στριες με 
σχετική εξισσόπηση του φύλου των σπουδαστών (το 
52,9% είναι γυναίκες). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
ενώ το αντίστοιχο έτος στην Ανώτερη δευτεροβάθμια 
επαγγελματική εκπαίδευση (ISCED 3B) καταγράφεται 
σημαντική ανισορροπία των φύλων υπερ των ανδρών 
(μόλις το 34,9% ήταν γυναίκες). 

Γράφημα 1.24U: Σπουδαστικός πληθυσμός της Μεταδευτεροβάθμιας μη τρι-
τοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης ανά τομέα (Δημόσιο- Ιδιωτικό) την περί-
οδο 2001–2014 

 
Πηγή: EUROSTAT (ενημέρωση 28/07/2016) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά το 59,2% (26.198 σπουδα-
στές/-τριες) φοιτούσε στο Δημόσιο τομέα της Μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 40,8% (18.056 
σπουδαστές/-τριες) στον αντίστοιχο Ιδιωτικό τομέα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μερίδιο 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι και το υψηλότερο 
που καταγράφεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύ-
στημα, εκτός ίσως της προσχολικής εκπαίδευσης για 
νήπια ηλικίας μικρότερης των 4 ετών και βρέφη, που 
παραμένει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, 
επτά χρόνια νωρίτερα, η συγκεκριμένη κατανομή μερι-
δίων ήταν σημαντικά διαφορετική.  
Συγκεκριμένα το 2001 και επί συνόλου 47.570 σπου-
δαστών η κατανομή των μεριδίων των τομέων στη Με-
ταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου βαθμίδα 
της εκπαίδευσης ήταν 76,7% (με 36.487 σπουδαστές/-
στριες) για το Δημόσιο τομέα και 23,3% (με 11.083 
σπουδαστές/-τριες) για τον Ιδιωτικό αντίστοιχα. Την 
περίοδο 2001-2003 καταγράφεται σημαντική μείωση 
των σπουδαστών του Δημόσιου τομέα της συγκεκρι-
μένης βαθμίδας κατά -42,3% (κατά 15.442 σπουδα-
στές/-στριες) με τη μέση ετήσια μεταβολή να είναι 
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υψηλή (23,6%). Τα αμέσως επόμενα δύο έτη (2003-
2005) καταγράφεται αύξηση κατά 5.205 σπουδαστών 
(ή κατά 24,7%) που εν μέρει περιόρισε τις απώλειες 
της προηγούμενης περιόδου περίπου στο μισό.  
Μετά το 2003 ο δημόσιος τομέας της Μεταδευτερο-
βάθμιας βαθμίδας καταγράφει την υψηλότερη τιμή 
του σπουδαστικού του πληθυσμού το 2007 με 27.995 
σπουδαστές/-στριες, ενώ ο Ιδιωτικός τομέας καταγρά-
φει την υψηλότερη τιμή της περιόδου μετά το 2001 με 
18.056 φοιτητές το 2008. Συνολικά την περίοδο 2001-
2012 ο μαθητικός πληθυσμός του Δημόσιου τομέα της 
συγκεκριμένης βαθμίδας καταγράφει σημαντικότατη 
μείωση (κατά -59,0%), χάνοντας περισσότερο από τον 
μισό του μαθητικό πληθυσμό (μείωση κατά 21.253 
σπουδαστές/-στριες). 

Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται ο σπουδαστικός 
πληθυσμός ανα φύλο την περίοδο 2001-2014, σύμφω-
να με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Eurostat.  
Γράφημα 1.25U: Σπουδαστικός πληθυσμός της Μεταδευτεροβάθμιας μη τρι-
τοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης ανά φύλο(*) την περίοδο 2001 – 2014 

 
Πηγή: EUROSTAT (ενημέρωση 28/07/2016) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 (*) Τα στοιχεία της περιόδου 2010-2012 αφορούν μόνο στο Δημόσιο τομέα της βαθμίδας 
 

Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι οι γυναίκες στην 
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκ-
παίδευση υπερέχουν σταθερά των ανδρών στο σπου-
δαστικό πληθυσμό, σε αντίθεση με την Τεχνολογική 

και Επαγγελματική εκπαίδευση της Ανώτερης Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3B). Το υψηλότερο 
εύρος διαφοράς των φύλων στο σπουδαστικό πληθυ-
σμό καταγράφεται το 2001 (κατά 13,7 ποσοστιαίες 
μονάδες), ενώ το χαμηλότερο εύρος καταγράφεται το 
2006 (κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες) αντίστοιχα. 
Στο συγκεκριμένο σημείο αξίζει να σημειωθεί το 
γεγονός της υπεροχής των γυναικών και στα ποσοστά 
των νεοεισερχομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αποφοίτων του  Γενικού Λυκείου, όπως καταγράφεται 
στην επόμενη ενότητα. Συνδυάζοντας τις παραπάνω 
παρατηρήσεις με το ιδιαίτερα χαμηλό μερίδιο της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Τεχνική-Επαγγελματική 
εκπαίδευση (ISCED 3Β), γίνεται εμφανές ότι ο Ιδιωτι-
κός τομέας της εκπαίδευσης εγκαταλείπει ουσιαστικά 
μετά το 2006-2007 τη βαθμίδα του Τεχνικού & Επαγ-
γελματικού Λυκείου και επιλέγει να επενδύσει στην 
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED4). Επιπλέον, 
η συγκεκριμένη μετακίνηση ενισχύθηκε θεσμικά από 
τις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις στο χώρο της Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2012-
2014 που αποδείχθηκαν ελκυστικότερες προς τον ιδι-
ωτικό τομέα, με αποτέλεσμα ο Δημόσιος τομέας της 
συγκεκριμένης βαθμίδας να απολέσει σταδιακά το συ-
γκριτικό του πλεονέκτημα. Τέλος, η ένταξη των ΙΕΚ 
στην μη-τυπική εκπαίδευση) εγείρουν αμφιβολίες ως 
προς το αν η συγκεκριμένη βαθμίδα, καλύπτεται ισό-
τιμα και κατ’ αντιστοιχία από το πλαίσιο εποπτείας 
του ιδιωτικού τομέα, που ιστορικά προβλέπεται για 
την τυπική εκπαίδευση από το άρθρο 16 του Συντάγ-
ματος. 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται ο συνολικός α-
ριθμός του διδακτικού προσωπικού της Μεταδευτε-
ροβάθμιας (μη τριτοβάθμιου επιπέδου) εκπαίδευσης 
κατά την περίοδο 2001-2014, σε απόλυτο αριθμό και 
σε ισοδύναμα πλήρους ωραρίου, καθώς και η αναλο-
γία σπουδαστών ανά διδάσκοντα την ίδια περίοδο. 

Πίνακας 1.9: Διδακτικό προσωπικό και αναλογία σπουδαστών ανά διδάσκοντα στην Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2001-2014 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013 2014 
Μεταβολή 
περιόδου 
2004-2007 

ΣΥΝΟΛΟ Σπουδαστικού πληθυσμού 47.570 42.915 32.813 32.554 36.599 35.560 38.874 44.254 : 21.971 16.849 14.964 : : 19,4% 

                

ΣΥΝΟΛΟ Διδακτικού προσωπικού 16.415 12.469 10.267 10.284 11.003 13.464 12.421 : : : : : : : 20,8% 

Γυναίκες : : : 4.630 4.954 6.019 5.822 : : : : : : : 25,7% 

                
ΣΥΝΟΛΟ Διδακτικού Προσωπικού 

(σε ισοδύναμα πλήρους ωραρίου) 
: : : 4.627 4.951 6.059 5.589 : : : : : : : 20,8% 

Αναλογία σπουδαστών/διδάσκοντα : : : 7,04 7,39 5,87 6,96 : : : : : : : -1,1% 

                
Πηγή: (α) EUROSTAT (ενημέρωση 28/07/2016) και (β) UNESCO (για τους διδάκοντες των ετών 2001-2003)                  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 (*) Τα στοιχεία του σπουδαστικού πληθυσμού της περιόδου 2010-2012 αφορούν στο Δημόσιο τομέα μόνο 
( : ) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία 
 

Το 2007 και σε σύνολο 38.874 σπουδαστών υπηρετού-
σαν συνολικά στη Μεταδευτεροβάθμια (μη τριτοβάθ-
μιου επιπέδου) εκπαίδευση 12.421 διδάσκοντες, που 
αντιστοιχούσαν σε 5.589 διδάσκοντες σε ισοδύναμα 
πλήρους ωραρίου, αφού η πλειονότητα (55,0%) δεν 
κάλυπτε πλήρες ωράριο διδασκαλίας. Το 46,9% των 

διδασκόντων στη Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ήταν γυναίκες, ποσοστό αυξημένο κατά 4,1% έναντι 
της αντίστοιχης αναλογίας το 2004 (45,0%). Κατά την 
τετραετία 2004-2007 το διδακτικό προσωπικό κατέ-
γραψε αύξηση κατά 20,8%, που αντιστοιχεί σε επιπλέ-
ον 2.137 διδάσκοντες (ή 962 διδάσκοντες σε ισοδύνα-
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μα πλήρους ωραρίου). Τη συγκεκριμένη χρονιά η ανα-
λογία σπουδαστών ανά διδάσκοντα ήταν 7,04 σπου-
δαστές/ διδάσκοντα, καταγράφοντας μικρή μείωση 

έναντι της αναλογίας του 2004 (7,04 σπουδαστές/ 
διδάσκοντα). 

 

1.2.7 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το 2014 το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού στην 
Ελλάδα ήταν 642.703 φοιτητές/-τριες, καταγράφοντας 
σημαντική αύξηση κατά 53,6% (κατά 224.157 φοιτη-
τές/-τριες) την περίοδο 2001-2014. Το 90,3% του συ-
γκεκριμένου πληθυσμού (580.267 φοιτητές/-τριες) 

φοιτούσε στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, ενώ το 
9,7% (62.436 φοιτητές/-τριες) φοιτούσε στον μετα-
πτυχιακό κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακοί & διδακτο-
ρικοί φοιτητές). 
 

Γράφημα 1.26U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Σύνολο φοιτητικού πληθυσμού(*) την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

                    Υπουργείο Παιδείας – Σχέδιο ΑΘΗΝΑ (2013) 
 

Από τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου το 62,2% 
(360.639 φοιτητές/-τριες) χαρακτηρίζονται ως ενερ-
γοί 0F0F

1
, ενώ το 51,8% (300.350 φοιτητές/-τριες) είναι 

φοιτητές που φοιτούσαν πέραν των κανονικών εξαμή-
νων1F1F

2
. Τέλος, το 48,2% (279.917 φοιτητές/-τριες) χαρα-

κτηρίζονται ως τακτικοί 2F2F

3
 φοιτητές και φοιτούν σε κα-

νονικά εξάμηνα. 
Το 2014 ο τακτικός φοιτητικός/σπουδαστικός πληθυ-
σμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται στους 
279.917 φοιτητές/-τριες και αντιστοιχεί στο 16,2% επί 
του συνόλου των 1.731.239 μαθητών/φοιτητών της 
τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια εκπαίδευση). Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2001-2014 ο συγκεκριμένος πληθυσμός κα-
ταγράφει αύξηση κατά 11,0%, που αντιστοιχεί σε 
27.826 φοιτητές/-τριες (από 252.091 φοιτητές/-τριες 
                                                                 
1
 Ο χαρακτηρισμός ενεργοί φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχια-

κούς φοιτητές που φοιτούν, είτε σε κανονικό εξάμηνο σπουδών, 
είτε έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών το πολύ 
κατά 4 εξάμηνα. Ο αριθμός των  ενεργών φοιτητών την περίοδο 
2001-2011 και του 2013 έχει προσεγγιστεί με βάση την αναλογία 
που δημοσιοποιήθηκε το 2012 από Υπουργείο Παιδείας 

2
 Το 2012 το 22,4% (80.926 φοιτητές/-τριες) των ενεργών φοιτητών 

φοιτούσαν πέραν των κανονικών εξαμήνων (υποκατηγορία ν+2) 
που αντιστοιχεί στο 28,0% του φοιτητικού πληθυσμού της συγκε-
κριμένης κατηγορίας. Την ίδια χρονιά 208.761  μη ενεργοί φοιτη-
τές/τριες φοιτούσαν πέραν των κανονικών εξαμήνων, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 72,0% της συγκεκριμένης κατηγορίας 

3
 Ο χαρακτηρισμός τακτικοί φοιτητές αναφέρεται στους προπτυχια-

κούς φοιτητές που φοιτούν σε κανονικό εξάμηνο σπουδών και δεν 
έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη για το τμήμα διάρκεια σπου-
δών. 

το 2001 σε 279.917 φοιτητές/-τριες το 2014), με μέση 
ετήσια μεταβολή 0,9%. Σημειώνεται ότι η αυξητική 
πορεία της κατηγορίας διακόπτεται την περίοδο 2005-
2006, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται πτωτική τάση 
μέχρι και το έτος 2010. Την περίοδο 2010-2011 ο τα-
κτικός φοιτητικός πληθυσμός αυξάνεται (κατά 6,7%), 
ενώ το 2012 καταγράφεται μείωση κατά -1,8%, που 
μερικά περιορίζεται στη συνέχεια από μια αύξηση κα-
τά 0,5% το 2013 για να μειωθεί και πάλι το 2014 (κατά 
0,9%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του τακτικού φοιτητικού/σπουδαστικού πλη-
θυσμού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περί-
οδο 2001-2014 με τη διάκριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: α) στην 
Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ) στην ο-
ποία το 2014 ανήκε το 62,2% (174.039 φοιτητές/-
τριες) του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και β) στην Ανώτατη Τεχνολο-
γική Εκπαίδευση, Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησι-
αστική Εκπαίδευση (ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ και Επαγγελματικές 
και Εκκλησιαστικές Σχολές) στην οποία το 2014 ανήκε 
το 37,8% (105.878 φοιτητές/-τριες) του συνολικού 
φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με το 93,9% εξ αυτών (99.402 φοιτητές/ τριες) να 
ανήκει στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΑΤΕΙ & 
ΑΣΠΑΙΤΕ), έναντι του υπολοίπου 6,1% (6.476 φοιτη-
τές/τριες) του φοιτητικού πληθυσμού της κατηγορίας 
που ανήκει στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση.  

Όπως φαίνεται από το γράφημα η διαχρονική εξέλιξη 
του φοιτητικού πληθυσμού διαφοροποιείται μεταξύ 
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ΑΕΙ και ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερων Επαγγελματικών 
& Εκκλησιαστικών Σχολών. Συγκεκριμένα, ο φοιτητικός 
πληθυσμός των ΑΕΙ σημειώνει αύξηση κατά 18,0% την 
περίοδο 2001-2004, ενώ μέχρι και το έτος 2009 ση-
μειώνει πτωτική τάση (κατά -6,1%). Στη συνέχεια 
(2009-2012) καταγράφεται αύξηση των φοιτητών κατά 
3,1%, ενώ το 2013 καταγράφεται οριακή μείωση (κατά 
-0,1%) για να αυξηθεί πάλι το 2014 κατά 3,2%. 

Γράφημα 1.27U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τακτικός
(*)

 φοιτητικός πληθυσμός 
την περίοδο 2001-2014 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

(*) Στο τακτικό φοιτητικό πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές που έχουν ολοκλη-
ρώσει τη φοίτησή τους σε κανονικά εξάμηνα σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα (Κατηγο-
ρία: Φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων) 
 

Αντίστοιχα, ο φοιτητικός πληθυσμός των ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ, Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών ση-
μειώνει αύξηση κατά 40,4% την περίοδο 2001-2006, 
ενώ μέχρι και το έτος 2010 σημειώνει σημαντική πτω-
τική τάση (κατά 30,1%). Στη συνέχεια (2010-2011) το 
πλήθος των φοιτητών ανακάμπτει (κατά 14,6%), ενώ 
το 2012  σημειώνει και πάλι μείωση κατά -4,7%, που 
μερικώς μόνο εξισορροπείται από μια αύξηση κατά 
1,5% το 2013 για να μειωθεί κατά  -5,3% το 2014. 

Το 2014 το διδακτικό προσωπικό της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης συνολικά ανέρχεται στους 14.394 διδά-
σκοντες και αποτελεί το 8,4% επί του συνόλου των 
171.723 διδασκόντων της τυπικής εκπαίδευσης (Πρω-
τοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2010 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση των διδασκόντων κατά 
26,0%, που αντιστοιχεί σε 5.230 διδάσκοντες (από 
19.840 διδάσκοντες το 2001 σε 25.070 διδάσκοντες το 
2010). Αντίθετα, την περίοδο 2010-2014 το διδακτικό 
προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνει 
σημαντική μείωση κατά -44,3% που αντιστοιχεί σε 
11.463 διδάσκοντες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί 
σε χαμηλότερα του 2001 επίπεδα (19.840 διδάσκο-
ντες). Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνο-
λικός αριθμός του διδακτικού προσωπικού της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 2001-2014 
σύμφωνα με τη διάκριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην: α) Ανώτα-
τη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ) στην οποία το 
2014 ανήκε το 39,5% (10.009 διδάσκοντες) του συνο-

λικού πληθυσμού διδασκόντων στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και β) Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
(ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ και Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές 
Σχολές) στην οποία την ίδια χρονιά ανήκε το 30,5% 
(4.385 διδάσκοντες) του συνολικού πληθυσμού διδα-
σκόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το 91,4% εξ 
αυτών (4.008 διδάσκοντες) να ανήκει στην Ανώτατη 
Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ), έναντι του 
υπολοίπου 8,6% (377 διδάσκοντες) των διδασκόντων 
της κατηγορίας που ανήκει στην Ανώτερη Επαγγελμα-
τική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.  

Γράφημα 1.28U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Σύνολο διδακτικού προσωπικού 
ανά κατηγορία ιδρύματος την περίοδο 2001-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

 (*) Στο σύνολο διδασκόντων δεν περιλαμβάνονται οι διδάσκοντες στα τμήματα Ιατρικής 
των Πανεπιστημίων Αθηνών (τα έτη 2002/03, 2003/04, και 2004/05) και Θεσσαλονίκης (τα 
έτη 2002/03, 2003/04). 
 

Από το γράφημα προκύπτει η διαφοροποίηση της με-
ταβολής του πλήθους των διδασκόντων στα ΑΕΙ και 
στα ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκ-
κλησιαστικές Σχολές. Συγκεκριμένα, η τάση στην κατη-
γορία των διδασκόντων στα ΑΕΙ υπήρξε σταθερά αυ-
ξητική τάση έως και το 2009 (συνολική αύξηση 2001-
2009 κατά 31,5% ή 3.284 διδάσκοντες), ενώ κατά την 
περίοδο 2009-2014 καταγράφεται μείωση κατά 3.713 
διδάσκοντες (κατά 27,1%). Την ίδια περίοδο, η μετα-
βολή του πλήθους των διδασκόντων στα ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ 
και Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές υπήρξε 
ανοδική την πενταετία 2001-2005 (συνολική αύξηση 
κατά 26,2% ή 3.346 διδάσκοντες). Η ανοδική πορεία 
διακόπτεται την περίοδο 2005-2010, όπου το πλήθος 
των διδασκόντων καταγράφει αυξομειώσεις με μέσο 
ετήσιο ρυθμό μεταβολής -0,5%, ενώ την περίοδο 
2010-2014 το πλήθος των διδασκόντων στα ΑΤΕΙ-
ΑΣΠΑΙΤΕ-Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές ση-
μειώνει σημαντικότατη μείωση κατά -65,1%, που α-
ντιστοιχεί σε 8.173 διδάσκοντες. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η αναλογία του 
πλήθους των τακτικών φοιτητών ανά διδάσκοντα στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την περίοδο 2001-2014. 
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Πίνακας 1.10: Αναλογία τακτικών φοιτητών
(*)

 ανά διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την περίοδο 2001-2014 

Αναλογία φοιτητών 
ανά διδάσκοντα 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Μεταβολή 
περιόδου 
2001-2014 

Σύνολο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

12,7 12,7 13,3 13,2 12,4 12,5 12,0 11,4 10,6 10,4 11,9 14,3 17,4 19,4 87,8% 

ΑΕΙ 14,2 14,4 14,7 14,3 13,8 13,5 12,7 12,4 11,9 12,4 13,3 14,7 16,4 17,4 39,8% 

ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ 11,2 11,0 11,9 12,0 11,1 11,4 11,2 10,2 9,1 8,0 10,1 13,9 19,6 24,8 209,0% 

Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

8,7 8,3 10,2 11,5 11,5 12,5 12,9 12,0 12,6 11,6 12,6 13,6 15,1 17,2 48,2% 

                
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(*) Στο φοιτητικό πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές της κατηγορίας πέραν των κανονικών εξαμήνων (φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους σε κανονικά εξάμηνα 
σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα) 
 

Το 2014 και στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης αντιστοιχούν 19,4 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Η 
υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη τη συγκε-
κριμένη χρονιά καταγράφεται στα ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ με 
τιμή 24,8 φοιτητές/-τριες ανά διδάσκοντα, ενώ στις 
Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές καταγρά-
φεται η χαμηλότερη τιμή του δείκτη (17,2 φοιτη-
τές/τριες ανά διδάσκοντα) και, τέλος, στα ΑΕΙ κατα-
γράφεται μια ελαφρά υψηλότερη της προηγούμενης 
τιμή του δείκτη (17,4 φοιτητές ανά διδάσκοντα). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 η αναλογία 
φοιτητών ανά διδάσκοντα στο σύνολο της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική αύξηση κα-
τά 87,8% (από 12,7 φοιτητές/διδάσκοντα το 2001 σε 
19,4 φοιτητές/διδάσκοντα το 2014). Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται ση-
μαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Συγκεκριμένα, την 
περίοδο 2001-2003 καταγράφεται αύξηση της τιμής 
του δείκτη κατά 4,6% (από 12,7 φοιτητές/διδάσκοντα 
το 2001 σε 13,3 φοιτητές/διδάσκοντα το 2003), ενώ 
την περίοδο 2003-2010 καταγράφεται μείωση της τι-
μής του δείκτη κατά -22,1% (από 13,3 φοιτητές/ διδά-
σκοντα το 2001 σε 10,4 φοιτητές/διδάσκοντα το 2010). 
Τέλος, κατά την περίοδο 2010-2014 καταγράφεται 
υψηλή αύξηση της τιμής του δείκτη κατά 87,8% (από 
10,4 φοιτητές/διδάσκοντα το 2010 σε 19,4 φοιτη-
τές/διδάσκοντα το 2014).  
Κατά την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται και 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών 
κατηγοριών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ως προς την αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα. Συ-
γκεκριμένα, την περίοδο 2001-2014 η τιμή του συγκε-
κριμένου δείκτη στα ΑΕΙ καταγράφει αύξηση κατά 
39,8%, από 14,2 φοιτητές/ διδάσκοντα το 2001 σε 17,2 
φοιτητές/ διδάσκοντα το 2014. Η μεταβολή αυτή ο-
φείλεται κυρίως στην αύξηση του φοιτητικού πληθυ-
σμού, κατά 17,8%, και λιγότερο στη μείωση του διδα-
κτικού προσωπικού των ΑΕΙ κατά -4,1% την ίδια περί-
οδο. Η αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα στα ΑΤΕΙ & 
ΑΣΠΑΙΤΕ καταγράφει τεράστια αύξηση κατά 209,0%, 
από 11,2 φοιτητές/διδάσκοντα το 2001 σε 24,8 φοιτη-
τές/διδάσκοντα το 2014. Η μεταβολή αυτή οφείλεται 
κυρίως στη σημαντική μείωση του διδακτικού προσω-
πικού, κατά -55,1%, αφού την ίδια περίοδο ο φοιτητι-
κός πληθυσμός των ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ καταγράφει ορια-
κή μείωση κατά -0,8% (ή κατά 779 φοιτητές/ -τριες την 

ίδια περίοδο. Τέλος, την περίοδο 2001-2014 η αναλο-
γία φοιτητών ανά διδάσκοντα στις Ανώτερες Επαγγελ-
ματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές καταγράφει εξίσου 
υψηλή με τα ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ αύξηση κατά 48,2%, από 
8,7 φοιτητές/ διδάσκοντα το 2001 σε 17,2 φοιτητές/ 
διδάσκοντα το 2014. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη 
μείωση κατά -19,8% του διδακτικού προσωπικού, σε 
συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση κατά 57,5% του 
φοιτητικού πληθυσμού των Ανώτερων Επαγγελματι-
κών & Εκκλησιαστικών Σχολών την ίδια περίοδο. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο συνολικός 
αριθμός του Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπι-
κού (ΕΔΤΠ) και του Διοικητικού και Βοηθητικού Προ-
σωπικού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την πε-
ρίοδο 2002-2014 που υπηρετεί σύμφωνα με τη διά-
κριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.: α) στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση (ΑΕΙ) στην οποία το 2014 ανήκει το 76,2% 
(2.442 μέλη) του συνολικού προσωπικού της συγκε-
κριμένης κατηγορίας και β) στην Ανώτατη Τεχνολογική 
Εκπαίδευση, Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση (ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ και Επαγγελματικές και Εκ-
κλησιαστικές Σχολές) στην οποία την ίδια χρονιά ανή-
κει το 23,8% (765 μέλη) του συνολικού προσωπικού 
της συγκεκριμένης κατηγορίας, με το 92,3% εξ αυτών 
(706 μέλη) να ανήκει στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκ-
παίδευση (ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ), έναντι του υπολοίπου 
7,7% (59 μέλη) των διδασκόντων της κατηγορίας που 
ανήκει στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση.  
Το 2014 το Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό 
(ΕΔΤΠ) και το Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό 
που υπηρετεί συνολικά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
ανέρχεται σε 3.207 μέλη. Κατά τη διάρκεια της περιό-
δου 2002-2007 καταγράφεται συνολική αύξηση των 
Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού & Βοηθητικού Προσωπι-
κού της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 18,2%, που 
αντιστοιχεί σε 806 μέλη (από 4.423 μέλη το 2002 σε 
5.229 μέλη το 2007. Αντίθετα, την περίοδο 2007-2014 
καταγράφεται μείωση κατά -38,7% του Ειδικού Διοι-
κητικού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε 2.022 
μέλη, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα 
του 2002 επίπεδα.  
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Γράφημα 1.29U: Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Σύνολο Ειδικού Διοικητικού Τεχνι-
κού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την περίοδο 2002-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης) 

 (*) Στο σύνολο διδασκόντων δεν περιλαμβάνονται οι διδάσκοντες στα τμήματα Ιατρικής 
των Πανεπιστημίων Αθηνών (τα έτη 2002/03, 2003/04, και 2004/05) και Θεσσαλονίκης (τα 
έτη 2002/03, 2003/04). 
 

Από το γράφημα προκύπτει η διαφοροποίηση της με-
ταβολής του πλήθους του συνολικού προσωπικού της 
συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑΕΙ και στα ΑΤΕΙ-
ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστι-
κές Σχολές. Συγκεκριμένα, η τάση στην κατηγορία του 

Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) στα 
ΑΕΙ υπήρξε σταθερά αυξητική τάση έως και το 2007 
(συνολική αύξηση κατά 16,8% ή 579 μέλη), ενώ κατά 
την περίοδο 2007-2014 καταγράφεται μείωση κατά 
1.578 μέλη (κατά -39,3%) από 4.020 μέλη το 2007 σε 
2.442 μέλη το 2014, τιμή χαμηλότερη ακόμα και της 
αντίστοιχης του 2002.  
Την ίδια περίοδο, η μεταβολή του πλήθους του Διοι-
κητικού και Βοηθητικού Προσωπικού στα ΑΤΕΙ- ΑΣΠΑΙ-
ΤΕ και στις Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
υπήρξε ανοδική την περίοδο 2002-2006 (συνολική αύ-
ξηση κατά 25,8% ή 253 μέλη), ενώ την περίοδο 2006-
2014, το πλήθος του προσωπικού της συγκεκριμένης 
κατηγορίας στα ΑΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ-Επαγγελματικές & Εκ-
κλησιαστικές Σχολές σημειώνει σημαντική μείωση κα-
τά -38,1%, που αντιστοιχεί σε 471 μέλη, από 1.235 μέ-
λη το 2007 σε 765 μέλη το 2014, τιμή χαμηλότερη της 
αντίστοιχης του 2002. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η αναλογία του 
πλήθους των τακτικών φοιτητών ανά μέλος Διοικητι-
κού και Βοηθητικού Προσωπικού στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση την περίοδο 2002-2014. 

 

Πίνακας 1.11: Αναλογία φοιτητών(*) ανά μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την περίοδο 2002-2014 

Αναλογία φοιτητών 
ανά διδάσκοντα 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Μεταβολή 
περιόδου 
2002-2014 

Σύνολο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
 

63,5 67,0 69,0 68,4 68,5 57,6 57,0 54,8 54,5 60,1 61,3 66,7 87,3 37,5% 

ΑΕΙ  46,7 48,5 50,0 49,6 50,3 41,5 42,6 41,8 42,5 44,2 46,5 49,4 71,3 52,7% 

ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ  142,2 147,8 146,0 138,5 132,9 127,4 119,7 112,6 107,4 131,0 126,3 144,5 140,8 -1,0% 

Επαγγελματικές & 
Εκκλησιαστικές Σχολές 

 21,8 23,5 28,6 35,1 31,0 25,4 25,1 32,6 44,5 59,0 51,9 83,8 109,8 403,2% 

                
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

(*) Στο φοιτητικό πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές της κατηγορίας πέραν των κανονικών εξαμήνων (φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους σε κανονικά εξάμηνα 
σπουδών αλλά οφείλουν μαθήματα) 
 

Το 2014 και στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης αντιστοιχούν 86,7 φοιτητές/μέλος Διοικητικού Τε-
χνικού και Βοηθητικού προσωπικού. Η υψηλότερη τι-
μή του συγκεκριμένου δείκτη τη συγκεκριμένη χρονιά 
καταγράφεται στα ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ με τιμή 140,8 φοι-
τητές/-τριες ανά μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοη-
θητικού προσωπικού, τιμή υψηλότερη από την τιμή 
του δείκτη από το 2005 και μετά, ενώ στα ΑΕΙ κατα-
γράφεται η χαμηλότερη τιμή του δείκτη (71,3 φοιτη-
τές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προ-
σωπικού και στις Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλη-
σιαστικές Σχολές καταγράφεται μια ενδιάμεση τιμή 
του δείκτη (109,8 φοιτητές/μέλος Διοικητικού Τεχνι-
κού και Βοηθητικού προσωπικού). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2014 η αναλογία 
φοιτητών/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού 
προσωπικού στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφει αύξηση κατά 37,5% (από 63,5 φοιτη-
τές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προ-
σωπικού το 2002 σε 87,3 φοιτητές/μέλος Διοικητικού 
Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού το 2014). Ωστό-

σο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατα-
γράφονται σημαντικές αυξομειώσεις του δείκτη. Συ-
γκεκριμένα, την περίοδο 2001-2004 καταγράφεται αύ-
ξηση της τιμής του δείκτη κατά 8,7% (από 63,5 φοιτη-
τές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προ-
σωπικού το 2002 σε 69,0 φοιτητές/μέλος Διοικητικού 
Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού το 2004), ενώ 
την περίοδο 2004-2010 καταγράφεται μείωση της τι-
μής του δείκτη κατά -21,0% (από 69,0 φοιτητές/μέλος 
Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού το 
2004 σε 54,5 φοιτητές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και 
Βοηθητικού προσωπικού το 2010). Τέλος, κατά την 
περίοδο 2010-2014 καταγράφεται αύξηση της τιμής 
του δείκτη κατά 60,1% (από 54,5 φοιτητές/μέλος Διοι-
κητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού το 2010 
σε 87,3 φοιτητές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοη-
θητικού προσωπικού το 2014). 
Κατά την ίδια περίοδο αναφοράς καταγράφεται και 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών 
κατηγοριών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ως προς την αναλογία αριθμού φοιτητών ανά μέλος 

3.441 3.523 3.486 3.446 3.394 

4.020 
3.882 3.921 3.894 3.810 

3.630 

3.417 

2.442 

982 
1.087 1.130 1.148 1.235 1.209 1.175 1.092 1.019 945 946 

815 765 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AEI ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
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Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2002-2014 η τιμή του συ-
γκεκριμένου δείκτη στα ΑΕΙ καταγράφει αύξηση κατά 
52,7%, από 46,7 φοιτητές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού 
και Βοηθητικού προσωπικού το 2002 σε 71,3 φοιτη-
τές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προ-
σωπικού το 2014. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην 
αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού, κατά 17,8%, σε 
συνδυασμό με τη σημαντική μείωση κατά -29,0% του 
Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού των 
ΑΕΙ την ίδια περίοδο.  
Η αναλογία φοιτητών ανά μέλος Διοικητικού Τεχνικού 
και Βοηθητικού προσωπικού στα ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ κα-
ταγράφει μικρή μείωση κατά -1,0%, από 142,2 φοιτη-
τές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προ-
σωπικού το 2001 σε 140,8 φοιτητές/μέλος Διοικητικού 
Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού το 2014. Η με-
ταβολή αυτή οφείλεται στη μείωση κατά -13,9% του 
Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού 
προσωπικού, αλλά και στην οριακή μείωση του φοιτη-
τικού πληθυσμού των ΑΤΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ κατά -0,8% (ή 
779 φοιτητές/ -τριες) την ίδια περίοδο. Τέλος, την πε-

ρίοδο 2001-2014 η αναλογία φοιτητών ανά μέλος Δι-
οικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού στις 
Ανώτερες Επαγγελματικές & Εκκλησιαστικές Σχολές 
καταγράφει αύξηση κατά 403,2%, την υψηλότερη τιμή 
του δείκτη μεταξύ των τριών κατηγοριών ιδρυμάτων 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από 21,8 φοιτη-
τές/μέλος Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού προ-
σωπικού το 2001 σε 109,8 φοιτητές/μέλος Διοικητικού 
Τεχνικού και Βοηθητικού προσωπικού το 2014. Η με-
ταβολή αυτή οφείλεται στη σημαντικότατη μείωση 
κατά -63,6% του Διοικητικού Τεχνικού και Βοηθητικού 
προσωπικού, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση 
κατά 57,5% του φοιτητικού πληθυσμού των Ανώτερων 
Επαγγελματικών & Εκκλησιαστικών Σχολών την ίδια 
περίοδο. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά με-
γέθη που καταγράφονται κατ’ έτος από ΕΛ.ΣΤΑΤ. και 
αφορούν στα τμήματα, το προσωπικό που υπηρετεί 
και τον φοιτητικό πληθυσμό των ιδρυμάτων της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας την τε-
τραετία 2010-2014. 

Πίνακας 1.12: Τριτοβάθμια εκπαίδευση–– Στοιχεία λήξεως και μεταβολές βασικών μεγεθών ετών 2011, 2012, 2013 & 2014 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΣΥΝΟΛΟ Ιδρυμάτων  60 100,0%   60 100,0% 0,0   ▬ 56 100,0% -6,7   ▼ 54 100,0% -3,6   ▼ -10,0 ▼ 0,0 ▼ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  24 40,0%   24 40,0% 0,0   ▬ 22 39,3% -8,3   ▼ 20 37,0% -9,1   ▼ -16,7 ▼ -7,4 ▼ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  16 26,7%   16 26,7% 0,0   ▬ 14 25,0% -12,5   ▼ 14 25,9% 0,0   ▬ -12,5 ▼ -2,8 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  20 33,3%   20 33,3% 0,0   ▬ 20 35,7% 0,0   ▬ 20 37,0% 0,0   ▬ 0,0 ▬ 11,1 ▲ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Τμημάτων  507 100,0%   507 100,0% 0,0   ▬ 505 100,0% -0,4   ▼ 467 100,0% -7,5   ▼ -7,9 ▼ 0,0 ▬ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  268 52,9%   268 52,9% 0,0   ▬ 268 53,1% 0,0   ▬ 261 55,9% -2,6   ▼ -2,6 ▼ 5,7 ▲ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  212 41,8%   212 41,8% 0,0   ▬ 211 41,8% -0,5   ▼ 178 38,1% -15,6   ▼ -16,0 ▼ -8,8 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  27 5,3%   27 5,3% 0,0   ▬ 26 5,1% -3,7   ▼ 28 6,0% 7,7   ▲ 3,7 ▲ 12,6 ▲ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ που υπηρετεί  28.840 100,0%   24.159 100,0% -16,2   ▼ 20.405 100,0% -15,5   ▼ 17.601 100,0% -13,7   ▼ -39,0 ▼ 0,0 ▲ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  16.436 57,0%   15.138 62,7% -7,9   ▼ 13.710 67,2% -9,4   ▼ 12.451 70,7% -9,2   ▼ -24,2 ▼ 24,1 ▲ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  11.888 41,2%   8.525 35,3% -28,3   ▼ 6.231 30,5% -26,9   ▼ 4.714 26,8% -24,3   ▼ -60,3 ▼ -35,0 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  516 1,8%   496 2,1% -3,9   ▼ 464 2,3% -6,5   ▼ 436 2,5% -6,0   ▼ -15,5 ▼ 38,5 ▲ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ Προσωπικό   24.085 83,5%   19.583 81,1% -18,7   ▼ 16.173 79,3% -17,4   ▼ 14.394 81,8% -11,0   ▼ -40,2 ▼ -2,1 ▼ 

Γυναίκες  8.245 34,2%   6.632 33,9% -19,6   ▼ 5.366 33,2% -19,1   ▼ 4.725 32,8% -11,9   ▼ -42,7 ▼ -4,1 ▼ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  12.626 52,4%   11.508 58,8% -8,9   ▼ 10.293 50,4% -10,6   ▼ 10.009 56,9% -2,8   ▼ -20,7 ▼ 8,5 ▲ 

Γυναίκες  4.091 32,4%   3.675 31,9% -10,2   ▼ 3.285 31,9% -10,6   ▼ 3.217 32,1% -2,1   ▼ -21,4 ▼ -0,8 ▼ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  11.034 45,8%   7.682 39,2% -30,4   ▼ 5.487 26,9% -28,6   ▼ 4.008 22,8% -27,0   ▼ -63,7 ▼ -50,3 ▼ 

Γυναίκες  3.992 36,2%   2.823 36,7% -29,3   ▼ 1.945 35,4% -31,1   ▼ 1.401 35,0% -28,0   ▼ -64,9 ▼ -3,4 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  425 1,8%   393 2,0% -7,5   ▼ 393 1,9% 0,0   ▬ 377 2,1% -4,1   ▼ -11,3 ▼ 21,4 ▲ 

Γυναίκες  162 38,1%   134 34,1% -17,3   ▼ 136 34,6% 1,5   ▲ 107 28,4% -21,3   ▼ -34,0 ▼ -25,5 ▼ 

(α) Τακτικό Διδακτικό προσωπικό  12.534 52,0%   12.345 63,0% -1,5   ▼ 11.232 69,4% -9,0   ▼ 11.025 62,6% -1,8   ▼ -12,0 ▼ 20,4 ▲ 

Καθηγητές  3.428 27,3%   3.457 28,0% 0,8   ▲ 3.547 31,6% 2,6   ▲ 3.410 30,9% -3,9   ▼ -0,5 ▼ 13,1 ▲ 

Αναπληρωτές  2.428 19,4%   2.323 18,8% -4,3   ▼ 2.384 21,2% 2,6   ▲ 2.392 21,7% 0,3   ▲ -1,5 ▼ 12,0 ▲ 

Επίκουροι καθηγητές  3.560 28,4%   3.547 28,7% -0,4   ▼ 3.403 30,3% -4,1   ▼ 3.407 30,9% 0,1   ▲ -4,3 ▼ 8,8 ▲ 

Λέκτορες  2.329 18,6%   2.255 18,3% -3,2   ▼ 1.228 10,9% -45,5   ▼ 1.203 10,9% -2,0   ▼ -48,3 ▼ -41,3 ▼ 

Καθηγητές εφαρμογών  789 6,3%   763 6,2% -3,3   ▼ 670 6,0% -12,2   ▼ 613 5,6% -8,5   ▼ -22,3 ▼ -11,7 ▼ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

(β) Έκτακτο Διδακτικό προσωπικό  10.574 43,9%   6.326 32,3% -40,2   ▼ 4.868 30,1% -23,0   ▼ 2.575 14,6% -47,1   ▼ -75,6 ▼ -66,7 ▼ 

(γ) Ειδικό Διδακτικό προσωπικό  53 0,2%   40 0,2% -24,5   ▼ 67 0,4% 67,5   ▲ 63 0,4% -6,0   ▼ 18,9 ▲ 62,7 ▲ 

(δ) Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό 
 προσωπικό 

 542 2,3%  540 2,8% -0,4   ▼ 511 3,2% -5,4   ▼ 492 2,8% -3,7   ▼ -9,2 ▼ 24,2 ▲ 

(ε) Βοηθητικό Διδακτικό προσωπικό  
 (με διδακτορικό) 

 54 0,2%  34 0,2% -37,0   ▼ 30 0,2% -11,8   ▼ 60 0,3% 100,0   ▲ 11,1 ▲ 52,0 ▲ 

(στ) Βοηθητικό Διδακτικό προσωπικό 
 (χωρίς διδακτορικό) 

 156 0,6%  154 0,8% -1,3   ▼ 137 0,8% -11,0   ▼ 129 0,7% -5,8   ▼ -17,3 ▼ 13,2 ▲ 

(ζ) Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι  92 0,4%  51 0,3% -44,6   ▼ 16 0,1% -68,6   ▼ 7 0,0% -56,3   ▼ -92,4 ▼ -89,6 ▼ 

(η) Λοιπές περιπτώσεις Διδασκόντων  80 0,3%  93 0,5% 16,3   ▲ 95 0,6% 2,2   ▲ 43 0,2% -54,7   ▼ -46,3 ▼ -26,4 ▼ 

 
 

                                            Λοιπό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ/ ΒΟΗΘΗΤΙ-
ΚΟ προσωπικό 

 4.755 16,5%  4.576 18,9% -3,8   ▼ 4.232 20,7% -7,5   ▼ 3.207 18,2% -24,2   ▼ -32,6 ▼ 10,5 ▲ 

Γυναίκες  3.077 64,7%  2.953 64,5% -4,0   ▼ 2.711 64,1% -8,2   ▼ 1.091 34,0% -59,8   ▼ -64,5 ▼ -47,4 ▼ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  3.810 80,1%  3.630 79,3% -4,7   ▼ 3.417 80,7% -5,9   ▼ 2.442 76,1% -28,5   ▼ -35,9 ▼ -5,0 ▼ 

Γυναίκες  2.520 66,1%  2.415 66,5% -4,2   ▼ 2.259 66,1% -6,5   ▼ 672 27,5% -70,3   ▼ -73,3 ▼ -58,4 ▼ 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό  
προσωπικό 

 1.177 30,9%  1.051 29,0% -10,7   ▼ 967 28,3% -8,0   ▼ 931 38,1% -3,7   ▼ -20,9 ▼ 23,4 ▲ 

Διοικητικό προσωπικό  2.522 66,2%  2.458 67,7% -2,5   ▼ 2.333 68,3% -5,1   ▼ 1.455 59,6% -37,6   ▼ -42,3 ▼ -10,0 ▼ 

Βοηθητικό προσωπικό  111 2,9%  121 3,3% 9,0   ▲ 117 3,4% -3,3   ▼ 56 2,3% -52,1   ▼ -49,5 ▼ -21,3 ▼ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  854 18,0%  843 18,4% -1,3   ▼ 744 17,6% -11,7   ▼ 706 22,0% -5,1   ▼ -17,3 ▼ 22,6 ▲ 

Γυναίκες  503 58,9%  486 57,7% -3,4   ▼ 420 56,5% -13,6   ▼ 388 55,0% -7,6   ▼ -22,9 ▼ -6,7 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  91 1,9%  103 2,3% 13,2   ▲ 71 1,7% -31,1   ▼ 59 1,8% -16,9   ▼ -35,2 ▼ -3,9 ▼ 

Γυναίκες  54 59,3%  52 50,5% -3,7   ▼ 32 45,1% -38,5   ▼ 31 52,5% -3,1   ▼ -42,6 ▼ -11,5 ▼ 

Κατ. (Β) & (Γ): Ειδικό Τεχνικό προσωπικό  398 42,1%  399 42,2% 0,3   ▲ 329 40,4% -17,5   ▼ 335 43,8% 1,8   ▲ -15,8 ▼ 4,0 ▲ 

Διοικητικό προσωπικό  547 57,9%  547 57,8% 0,0   ▬ 486 59,6% -11,2   ▼ 430 56,2% -11,5   ▼ -21,4 ▼ -2,9 ▼ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Φοιτητικού Πληθυσμού  631.463 100,0%  638.971 100,0% 1,2   ▲ 630.389 100,0% -1,3   ▼ 642.703 100,0% 2,0   ▲ 1,8 ▲ 0,0 ▬ 

Γυναίκες  309.063 48,9%  311.427 48,7% 0,8   ▲ 305.027 48,4% -2,1   ▼ 309.963 48,2% 1,6   ▲ 0,3 ▲ -1,5 ▼ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ φοιτητές  55.703 8,8%  56.691 8,9% 1,8   ▲ 58.169 9,2% 2,6   ▲ 62.436 9,7% 7,3   ▲ 12,1 ▲ 10,1 ▲ 

Γυναίκες  29.379 52,7%  29.996 52,9% 2,1   ▲ 31.115 53,5% 3,7   ▲ 33.506 53,7% 7,7   ▲ 14,0 ▲ 1,7 ▲ 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  33.140 59,5%  33.320 58,8% 0,5   ▲ 35.238 60,6% 5,8   ▲ 38.641 61,9% 9,7   ▲ 16,6 ▲ 4,0 ▲ 

Γυναίκες  19.192 57,9%  19.137 57,4% -0,3   ▼ 20.224 57,4% 5,7   ▲ 22.300 57,7% 10,3   ▲ 16,2 ▲ -0,3 ▼ 

Διδακτορικοί φοιτητές  22.563 40,5%  23.371 41,2% 3,6   ▲ 22.931 39,4% -1,9   ▼ 23.795 38,1% 3,8   ▲ 5,5 ▲ -5,9 ▼ 

Γυναίκες  10.187 45,1%  10.859 46,5% 6,6   ▲ 10.891 47,5% 0,3   ▲ 11.206 47,1% 2,9   ▲ 10,0 ▲ 4,3 ▲ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ φοιτητές  575.760 91,2%  582.280 91,1% 1,1   ▲ 572.220 90,8% -1,7   ▼ 580.267 90,3% 1,4   ▲ 0,8 ▲ -1,0 ▼ 

Γυναίκες  279.684 48,6%  281.431 48,3% 0,6   ▲ 273.912 47,9% -2,7   ▼ 276.457 47,6% 0,9   ▲ -1,2 ▼ -1,9 ▼ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  347.304 60,3%  352.790 60,6% 1,6   ▲ 350.671 61,3% -0,6   ▼ 367.246 63,3% 4,7   ▲ 5,7 ▲ 4,9 ▲ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  222.657 38,7%  223.491 38,4% 0,4   ▲ 214.770 37,5% -3,9   ▼ 205.515 35,4% -4,3   ▼ -7,7 ▼ -8,4 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  5.799 1,0%  5.999 1,0% 3,4   ▲ 6.779 1,2% 13,0   ▲ 7.082 1,2% 4,5   ▲ 22,1 ▲ 21,2 ▲ 

(α) Φοιτητές ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΩΝ 

 290.003 50,4%  301.656 51,8% 4,0   ▲ 290.114 50,7% -3,8   ▼ 300.350 51,8% 3,5   ▲ 3,6 ▲ 2,8 ▲ 

Γυναίκες  123.450 42,6%  127.681 42,3% 3,4   ▲ 122.516 40,6% -4,0   ▼ 128.440 42,8% 4,8   ▲ 4,0 ▲ 0,5 ▲ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  178.826 61,7%  183.986 61,0% 2,9   ▲ 182.034 60,3% -1,1   ▼ 193.207 64,3% 6,1   ▲ 8,0 ▲ 4,3 ▲ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  110.748 38,2%  117.017 38,8% 5,7   ▲ 107.251 35,6% -8,3   ▼ 106.113 35,3% -1,1   ▼ -4,2 ▼ -7,5 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  429 0,1%  653 0,2% 52,2   ▲ 829 0,3% 27,0   ▲ 1.030 0,3% 24,2   ▲ 140,1 ▲ 131,8 ▲ 

(β) ΤΑΚΤΙΚΟΙ Φοιτητές  285.757 49,6%  280.624 48,2% -1,8   ▼ 282.106 48,4% 0,5   ▲ 279.917 48,2% -0,8   ▼ -2,0 ▼ -2,8 ▼ 

Γυναίκες  156.234 54,7%  153.750 54,8% -1,6   ▼ 151.396 53,7% -1,5   ▼ 148.171 52,9% -2,1   ▼ -5,2 ▼ -3,2 ▼ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  168.478 59,0%  168.804 60,2% 0,2   ▲ 168.637 59,8% -0,1   ▼ 174.039 62,2% 3,2   ▲ 3,3 ▲ 5,5 ▲ 

Γυναίκες  100.230 59,5%  99.748 59,1% -0,5   ▼ 98.163 58,2% -1,6   ▼ 100.308 57,6% 2,2   ▲ 0,1 ▲ -3,1 ▼ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  111.909 39,2%  106.474 37,9% -4,9   ▼ 107.519 38,1% 1,0   ▲ 99.402 35,5% -7,5   ▼ -11,2 ▼ -9,3 ▼ 

Γυναίκες  54.920 49,1%  52.957 49,7% -3,6   ▼ 52.132 48,5% -1,6   ▼ 46.775 47,1% -10,3   ▼ -14,8 ▼ -4,1 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  5.370 1,9%  5.346 1,9% -0,4   ▼ 5.950 2,1% 11,3   ▲ 6.476 2,3% 8,8   ▲ 20,6 ▲ 23,1 ▲ 

Γυναίκες  1.084 20,2%  1.045 19,5% -3,6   ▼ 1.101 18,5% 5,4   ▲ 1.088 16,8% -1,2   ▼ 0,4 ▲ -16,8 ▼ 
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Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

ΠΕΔΙΑ Σπουδών:                 (1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   21.006 7,4%   20.882 7,4% -0,6   ▼ 18.742 6,6% -10,2   ▼ 21.212 7,6% 13,2   ▲ 1,0 ▲ 3,2 ▲ 

(2) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ  38.749 13,6%   38.038 13,6% -1,8   ▼ 36.675 13,0% -3,6   ▼ 35.377 12,7% -3,5   ▼ -8,7 ▼ -6,7 ▼ 

(3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟ 

 82.244 28,8%   80.826 28,8% -1,7   ▼ 77.620 27,5% -4,0   ▼ 81.269 29,1% 4,7   ▲ -1,2 ▼ 1,0 ▲ 

(4) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  35.948 12,6%   35.770 12,7% -0,5   ▼ 32.500 11,5% -9,1   ▼ 30.470 10,9% -6,2   ▼ -15,2 ▼ -13,3 ▼ 

(5) ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
& ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 55.635 19,5%   52.768 18,8% -5,2   ▼ 62.056 22,0% 17,6   ▲ 62.178 22,2% 0,2   ▲ 11,8 ▲ 14,3 ▲ 

(6) ΓΕΩΡΓΙΑ  12.257 4,3%   12.175 4,3% -0,7   ▼ 12.335 4,4% 1,3   ▲ 13.390 4,8% 8,6   ▲ 9,2 ▲ 11,7 ▲ 

(7) ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  30.263 10,6%   31.321 11,2% 3,5   ▲ 31.895 11,3% 1,8   ▲ 30.238 10,8% -5,2   ▼ -0,1 ▼ 2,2 ▲ 

(8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  9.655 3,4%   8.844 3,2% -8,4   ▼ 6.345 2,2% -28,3   ▼ 5.723 2,0% -9,8   ▼ -40,7 ▼ -39,4 ▼ 

ΤΟΜΕΙΣ Σπουδών:                 (1) Κατάρτιση 
 στο Εμπόριο & Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 46.149 16,1%   44.670 15,9% -3,2   ▼ 41.773 14,8% -6,5   ▼ 42.496 15,2% 1,7   ▲ -7,9 ▼ -5,9 ▼ 

(2) Επιστήμες του Μηχανικού  36.876 12,9%   34.704 12,4% -5,9   ▼ 42.239 15,0% 21,7   ▲ 43.682 15,6% 3,4   ▲ 18,5 ▲ 21,1 ▲ 

(3) Επιστήμες Υγείας & Υγιεινής  28.838 10,1%   29.465 10,5% 2,2   ▲ 28.186 10,0% -4,3   ▼ 26.774 9,6% -5,0   ▼ -7,2 ▼ -5,1 ▼ 

(4) Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Γράμματα- Θρησκεία- Θεολογία) 

 29.813 10,4%   29.108 10,4% -2,4   ▼ 26.307 9,3% -9,6   ▼ 26.223 9,4% -0,3   ▼ -12,0 ▼ -10,1 ▼ 

(5) Κοινωνικές Επιστήμες 
& Επιστήμες της Συμπεριφοράς 

 27.541 9,6%   27.328 9,7% -0,8   ▼ 28.875 10,2% 5,7   ▲ 29.134 10,4% 0,9   ▲ 5,8 ▲ 8,2 ▲ 

(6) Επιστήμες Εκπαίδευσης 
& Κατάρτισης των Διδασκόντων 

 21.006 7,4%   20.882 7,4% -0,6   ▼ 22.305 7,9% 6,8   ▲ 21.212 7,6% -4,9   ▼ 1,0 ▲ 3,2 ▲ 

(7) Επιστήμες της Πληροφορικής  17.290 6,1%   17.221 6,1% -0,4   ▼ 14.704 5,2% -14,6   ▼ 13.116 4,7% -10,8   ▼ -24,1 ▼ -22,4 ▼ 

(8) Αρχιτεκτονική – Χωροταξία 
& Μηχανικοί Κτιρίων 

 15.985 5,6%   15.393 5,5% -3,7   ▼ 15.158 5,4% -1,5   ▼ 14.518 5,2% -4,2   ▼ -9,2 ▼ -7,1 ▼ 

(9) Γεωργία-Δασοκομία-Αλιευτική 
(Τεχνολογία Γεωπονία) 

 11.571 4,0%   11.481 4,1% -0,8   ▼ 11.630 4,1% 1,3   ▲ 12.601 4,5% 8,3   ▲ 8,9 ▲ 11,3 ▲ 

(10) Καλές Τέχνες & 
Τέχνες Εφαρμοσμένες 

 8.936 3,1%   8.930 3,2% -0,1   ▼ 10.368 3,7% 16,1   ▲ 9.154 3,3% -11,7   ▼ 2,4 ▲ 4,7 ▲ 

(11) Εφαρμοσμένες Επιστήμες 
(Μαθηματικά & Στατιστική) 

 8.522 3,0%   8.573 3,1% 0,6   ▲ 7.777 2,8% -9,3   ▼ 7.281 2,6% -6,4   ▼ -14,6 ▼ -12,6 ▼ 

(12) Φυσικές Επιστήμες  7.037 2,5%   7.000 2,5% -0,5   ▼ 7.107 2,5% 1,5   ▲ 7.481 2,7% 5,3   ▲ 6,3 ▲ 8,7 ▲ 

(13) Δίκαιο  6.074 2,1%   6.345 2,3% 4,5   ▲ 4.072 1,4% -35,8   ▼ 6.551 2,3% 60,9   ▲ 7,9 ▲ 10,3 ▲ 

(14) Κατάρτιση για τον 
Τριτογενή Τομέα 

(Υπηρεσίες) 

 4.984 1,7%   4.158 1,5% -16,6   ▼ 2.936 1,0% -29,4   ▼ 2.412 0,9% -17,8   ▼ -51,6 ▼ -50,5 ▼ 

(15) Θαλάσσιες Μεταφορές  3.662 1,3%   3.685 1,3% 0,6   ▲ 2.416 0,9% -34,4   ▼ 2.583 0,9% 6,9   ▲ -29,5 ▼ -27,9 ▼ 

(16) Βιολογία-Περιβάλλον  3.099 1,1%   2.976 1,1% -4,0   ▼ 2.912 1,0% -2,2   ▼ 2.592 0,9% -11,0   ▼ -16,4 ▼ -14,5 ▼ 

(17) Επαγγέλματα της Βιομηχανικής 
Παραγωγής & της Τεχνολογίας 

 2.774 1,0%   2.671 1,0% -3,7   ▼ 4.659 1,7% 74,4   ▲ 3.978 1,4% -14,6   ▼ 43,4 ▲ 46,6 ▲ 

(18) Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση  2.480 0,9%   2.483 0,9% 0,1   ▲ 2.900 1,0% 16,8   ▲ 3.088 1,1% 6,5   ▲ 24,5 ▲ 27,3 ▲ 

(19) Κοινωνικές Υπηρεσίες & Πρόνοια  1.425 0,5%   1.856 0,7% 30,2   ▲ 3.709 1,3% 99,8   ▲ 3.464 1,2% -6,6   ▼ 143,1 ▲ 148,5 ▲ 

(20) Προστασία Περιβάλλοντος  
(Τεχνολογία) 

 1.009 0,4%   1.001 0,4% -0,8   ▼ 993 0,4% -0,8   ▼ 728 0,3% -26,7   ▼ -27,8 ▼ -26,2 ▼ 

(21) Κτηνιατρική  686 0,2%   694 0,2% 1,2   ▲ 705 0,2% 1,6   ▲ 789 0,3% 11,9   ▲ 15,0 ▲ 17,6 ▲ 

 
 

                                            
(γ) ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ Φοιτητές  82.408 14,3%  70.463 12,1% -14,5   ▼ 74.114 12,7% 5,2   ▲ 68.322 11,8% -7,8   ▼ -17,1 ▼ -17,7 ▼ 

Γυναίκες  43.314 52,6%  38.770 55,0% -10,5   ▼ 39.999 54,0% 3,2   ▲ 36.863 54,0% -7,8   ▼ -14,9 ▼ 2,7 ▲ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  42.941 52,1%  41.220 58,5% -4,0   ▼ 44.245 59,7% 7,3   ▲ 46.048 67,4% 4,1   ▲ 7,2 ▲ 29,3 ▲ 

Γυναίκες  25.759 60,0%  24.754 60,1% -3,9   ▼ 26.317 59,5% 6,3   ▲ 26.778 58,2% 1,8   ▲ 4,0 ▲ -3,1 ▼ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  37.816 45,9%  27.477 39,0% -27,3   ▼ 28.507 38,5% 3,7   ▲ 20.507 30,0% -28,1   ▼ -45,8 ▼ -34,6 ▼ 

Γυναίκες  17.188 45,5%  13.659 49,7% -20,5   ▼ 13.458 47,2% -1,5   ▼ 9.746 47,5% -27,6   ▼ -43,3 ▼ 4,6 ▲ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  1.651 2,0%  1.766 2,5% 7,0   ▲ 1.362 1,8% -22,9   ▼ 1.767 2,6% 29,7   ▲ 7,0 ▲ 29,1 ▲ 

Γυναίκες  367 22,2%  357 20,2% -2,7   ▼ 224 16,4% -37,3   ▼ 339 19,2% 51,3   ▲ -7,6 ▼ -13,7 ▼ 

 
 

                                            
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ & ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ Φοιτητές

 
  29.503 4,7%  29.184 4,6% -1,1   ▼ 27.569 4,3% -5,5   ▼ 28.229 4,4% 2,4   ▲ -4,3 ▼ -6,0 ▼ 

Γυναίκες  15.384 52,1%  15.244 52,2% -0,9   ▼ 14.426 52,3% -5,4   ▼ 15.056 53,3% 4,4   ▲ -2,1 ▼ 2,3 ▲ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  18.590 63,0%  18.878 64,7% 1,5   ▲ 17.657 64,0% -6,5   ▼ 18.597 65,9% 5,3   ▲ 0,0 ▲ 4,6 ▲ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  10.813 36,7%  10.188 34,9% -5,8   ▼ 9.804 35,6% -3,8   ▼ 9.538 33,8% -2,7   ▼ -11,8 ▼ -7,8 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  100 0,3%  118 0,4% 18,0   ▲ 108 0,4% -8,5   ▼ 94 0,3% -13,0   ▼ -6,0 ▼ -1,8 ▼ 

 
 

                                            
ΣΥΝΟΛΟ Πτυχιούχων  62.183 21,8%  63.645 22,7% 2,4   ▲ 62.998 22,3% -1,0   ▼ 64.016 22,9% 1,6   ▲ 2,9 ▲ 5,3 ▲ 

Γυναίκες  41.900 67,4%  42.469 66,7% 1,4   ▲ 41.637 66,1% -2,0   ▼ 41.675 65,1% 0,1   ▲ -0,5 ▼ -3,4 ▼ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 
προγραμμάτων 

 10.432 16,8%  11.922 18,7% 14,3   ▲ 10.883 17,3% -8,7   ▼ 11.411 17,8% 4,9   ▲ 9,4 ▲ 6,3 ▲ 

Γυναίκες  5.726 54,9%  6.967 58,4% 21,7   ▲ 6.211 57,1% -10,9   ▼ 6.624 58,0% 6,6   ▲ 15,7 ▲ 5,8 ▲ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Μεταβλητές 

 2011  2012  2013  2014  Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
τετραετίας 
(2011-2014) 

 
Ν % 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 
Ν % 

Ετήσια 
Ποσ. Μεταβ. 

 

  Ν %  Ν %  Ν %  Ν % 

Μεταπτυχιακών προγραμμάτων   8.747 83,8%  10.196 85,5% 16,6   ▲ 9.361 86,0% -8,2   ▼ 9.815 86,0% 4,8   ▲ 12,2 ▲ 2,6 ▲ 

Γυναίκες  5.082 58,1%  6.210 60,9% 22,2   ▲ 5.525 59,0% -11,0   ▼ 5.843 59,5% 5,8   ▲ 15,0 ▲ 2,5 ▲ 

Διδακτορικών προγραμμάτων  1.685 16,2%  1.726 14,5% 2,4   ▲ 1.522 14,0% -11,8   ▼ 1.596 14,0% 4,9   ▲ -5,3 ▼ -13,4 ▼ 

Γυναίκες  644 38,2%  757 43,9% 17,5   ▲ 686 45,1% -9,4   ▼ 781 48,9% 13,8   ▲ 21,3 ▲ 28,0 ▲ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ προγραμμάτων  51.751 83,2%  51.723 81,3% -0,1   ▼ 52.115 82,7% 0,8   ▲ 52.605 82,2% 0,9   ▲ 1,7 ▲ -1,3 ▼ 

Γυναίκες  31.468 60,8%  30.547 59,1% -2,9   ▼ 30.754 59,0% 0,7   ▲ 30.264 57,5% -1,6   ▼ -3,8 ▼ -5,4 ▼ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ  31.711 61,3%  31.516 60,9% -0,6   ▼ 32.430 62,2% 2,9   ▲ 32.982 62,7% 1,7   ▲ 4,0 ▲ 2,3 ▲ 

Γυναίκες  20.603 65,0%  20.116 63,8% -2,4   ▼ 20.534 63,3% 2,1   ▲ 20.549 62,3% 0,1   ▲ -0,3 ▼ -4,1 ▼ 

Β) ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  19.017 36,7%  19.311 37,3% 1,5   ▲ 18.707 35,9% -3,1   ▼ 18.611 35,4% -0,5   ▼ -2,1 ▼ -3,7 ▼ 

Γυναίκες  10.793 56,8%  10.330 53,5% -4,3   ▼ 10.046 53,7% -2,7   ▼ 9.566 51,4% -4,8   ▼ -11,4 ▼ -9,4 ▼ 

Γ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓ. & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  1.023 2,0%  896 1,7% -12,4   ▼ 978 1,9% 9,2   ▲ 1.012 1,9% 3,5   ▲ -1,1 ▼ -2,7 ▼ 

Γυναίκες  72 7,0%  101 11,3% 40,3   ▲ 174 17,8% 72,3   ▲ 149 14,7% -14,4   ▼ 106,9 ▲ 109,2 ▲ 

 
 

                                            
ΒΑΘΜΟΣ Πτυχίου:  ΚΑΛΩΣ   18.534 35,8%  18.330 35,4% -1,1   ▼ 19.200 36,8% 4,7   ▲ 18.808 35,8% -2,0   ▼ 1,5 ▲ -0,2 ▼ 

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ  30.800 59,5%  30.694 59,3% -0,3   ▼ 30.719 58,9% 0,1   ▲ 30.701 58,4% -0,1   ▼ -0,3 ▼ -1,9 ▼ 

ΑΡΙΣΤΑ  2.417 4,7%  2.699 5,2% 11,7   ▲ 2.686 5,2% -0,5   ▼ 2.606 5,0% -3,0   ▼ 7,8 ▲ 6,1 ▲ 

                        

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2014 το σύνολο 
των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μειώ-
θηκε κατά 6 ιδρύματα (μείωση κατά 10,0%), από 60 
ιδρύματα το 2011 (24 Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία, 
16 Ανώτατα Τεχνολογικά ιδρύματα, και 20 ιδρύματα 
της Ανώτερης Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής εκ-
παίδευσης), σε 54 ιδρύματα το 2014 (20 Πανεπιστήμια 
& Πολυτεχνεία, 14 Ανώτατα Τεχνολογικά ιδρύματα, 
και 20 ιδρύματα της Ανώτερης Επαγγελματικής και Εκ-
κλησιαστικής εκπαίδευσης). Κατά το 2014: 

 Το 55,9% των συνολικά 467 τμημάτων της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης ανήκαν σε Πανεπιστήμια & 
Πολυτεχνεία (261 τμήματα τα οποία καταγράφουν 
μείωση 2,6% την τετραετία), το 38,1% των τμημάτων 
ανήκαν σε Ανώτατα Τεχνολογικά ιδρύματα (178 
τμήματα τα οποία καταγράφουν μείωση 16,0% την 
τετραετία) και το 6,0% των τμημάτων ανήκαν σε ι-
δρύματα της Ανώτερης Επαγγελματικής και Εκκλη-
σιαστικής εκπαίδευσης (28 τμήματα τα οποία κατα-
γράφουν αύξηση 3,7% την τετραετία). 

 Το συνολικό προσωπικό που υπηρετούσε στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση ήταν 17.601 άτομα (μείωση 
κατά -39,0% την τετραετία). Το 70,7% του προσωπι-
κού υπηρετούσε σε Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία 
(αύξηση κατά 24,1% την τετραετία), το 26,8% σε 
Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (σημαντική μείωση 
κατά -35,0% την τετραετία) και το 2,5% στην Ανώτε-
ρη Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
(αύξηση κατά 38,5% την τετραετία). 

 Το 81,8% του συνολικού προσωπικού (14.394 άτο-
μα) υπηρετεί ως διδακτικό προσωπικό (μείωση κα-
τά -2,1% την τετραετία). Από αυτούς, το 56,9% 
(10.009 άτομα) υπηρετούσε σε Πανεπιστήμια & Πο-

λυτεχνεία (αύξηση κατά 8,5% την τετραετία), το 
22,8% (4.008 άτομα) σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύ-
ματα (μείωση κατά -50,3% την τετραετία) και το 
2,1% (377 άτομα) στην Ανώτερη Επαγγελματική και 
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αύξηση κατά 21,4% την 
τετραετία). 

 Το 32,8% του διδακτικού προσωπικού ήταν γυναίκες 
(μείωση της αναλογίας κατά -4,1% την τετραετία). 
Συγκεκριμένα, από τα ποσοστά των γυναικών που 
διδάσκουν στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας βλέπου-
με ότι μία στους τρεις καθηγητές είναι γυναίκα (ε-
λαφρά χαμηλότερη αναλογία για τα Πανεπιστήμια & 
τα Πολυτεχνεία). 

 Το τακτικό διδακτικό προσωπικό της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (11.025 άτομα) αποτελεί το 62,6% του 
συνολικού διδακτικού προσωπικού (αύξηση της α-
ναλογίας κατά 20,4% την τετραετία). Εξ αυτών το 
30,9% είναι Καθηγητές (αύξηση κατά 13,1% την τε-
τραετία), το 21,7% Αναπληρωτές (αύξηση κατά 
12,0% την τετραετία), το 30,9% Επίκουροι καθηγητές 
(αύξηση κατά 8,8% την τετραετία), το 10,9% Λέκτο-
ρες (μείωση κατά -41,3% την τετραετία) και το 5,6% 
Καθηγητές Εφαρμογών (μείωση κατά -11,7% την τε-
τραετία). 

 Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (2.575 άτομα) α-
ποτελεί το 14,6% του συνολικού διδακτικού προσω-
πικού (μείωση της αναλογίας κατά -66,7% την τε-
τραετία), το 0,4% το ειδικό διδακτικό προσωπικό 
(αύξηση κατά 62,7% την τετραετία), το 2,8% το ειδι-
κό εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (αύξηση κα-
τά 24,2% την τετραετία), το 0,3% το βοηθητικό διδα-
κτικό προσωπικό με διδακτορικό (αύξηση κατά την 
τετραετία 52,0%), το 0,7% το βοηθητικό προσωπικό 
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χωρίς διδακτορικό (αύξηση κατά 13,2% την τετραε-
τία) και σχεδόν το 0,1% ειδικοί μεταπτυχιακοί υπό-
τροφοι (μείωση κατά -89,6% την τετραετία), ενώ οι 
λοιπές περιπτώσεις διδασκόντων αποτελούν το 0,2% 
του διδακτικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (μείωση κατά -26,4% την τετραετία). 

 Το 18,2%του συνολικού προσωπικού (3.207 άτομα) 
υπηρετεί ως λοιπό διοικητικό τεχνικό & βοηθητικό 
προσωπικό (αύξηση κατά 10,5% την τετραετία). Από 
αυτούς, το 76,2% (2.442 άτομα) υπηρετούσε σε Πα-
νεπιστήμια & Πολυτεχνεία (μείωση κατά -5,0% την 
τετραετία), το 22,0% σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύ-
ματα (αύξηση κατά 22,6% την τετραετία) και το 1,8% 
στην Ανώτερη Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση (μείωση κατά -3,9% την τετραετία). 

 Φοιτούν στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης συνολικά 642.703 φοιτητές/-τριες (αύξηση κατά 
1,8% την τετραετία), εκ των οποίων το 48,2% είναι 
γυναίκες. Το 90,3% του συνολικού φοιτητικού πλη-
θυσμού είναι Προπτυχιακοί φοιτητές (μείωση κατά 
την τετραετία 1,0%), ενώ το 9,7% Μεταπτυχιακοί & 
Διδακτορικοί φοιτητές (αύξηση κατά 10,1% την τε-
τραετία). 

 Το σύνολο των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
φοιτητών είναι 62.436 φοιτητές/-τριες (αύξηση κατά 
12,1% την τετραετία), εκ των οποίων το 61,9% Με-
ταπτυχιακοί φοιτητές (αύξηση κατά 4,0% την τετρα-
ετία) και το 38,1% Διδακτορικοί φοιτητές (μείωση 
κατά 5,9% την τετραετία) . Οι γυναίκες αποτελούν το 
53,7% του φοιτητικού πληθυσμού της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας και υπερτερούν έναντι των αντρών 
στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές (61,9%), ενώ υπο-
λείπονται (47,1%) στους Διδακτορικούς φοιτητές. 

 Το σύνολο των Προπτυχιακών φοιτητών είναι 
580.267 φοιτητές/-τριες (αύξηση κατά 0,8% την τε-
τραετία), εκ των οποίων το 63,3% φοιτούσε σε Πα-
νεπιστήμια & Πολυτεχνεία (αύξηση κατά την τετραε-
τία 4,9%), το 35,4% φοιτούσε σε Ανώτατα Τεχνολο-
γικά Ιδρύματα (μείωση κατά 8,4% την τετραετία) και 
το 1,2% φοιτούσε στην Ανώτερη Επαγγελματική & 
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αύξηση κατά την τετρα-
ετία 21,2%). Ως προς την αναλογία των φύλων, το 
47,6% των προπτυχιακών φοιτητών είναι γυναίκες 
(μείωση της αναλογίας κατά 1,9% την τετραετία).  

 Το 51,8% του συνόλου των Προπτυχιακών φοιτητών 
ανήκουν στην κατηγορία φοιτητές πέραν των κανο-
νικών εξαμήνων (αύξηση του ποσοστού κατά 2,8% 
την τετραετία), ενώ το 48,2% είναι τακτικοί φοιτη-
τές (μείωση της αναλογίας τους κατά 2,8% την τε-
τραετία). 

 Από τους φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων 
το 64,3% φοιτούσε σε Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία 
(αύξηση κατά την τετραετία 4,3%), το 35,3% σε Ανώ-
τατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (μείωση κατά την τε-
τραετία 7,5%) και το 0,3% στην Ανώτερη Επαγγελμα-
τική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αύξηση κατά την 
τετραετία 131,8%). Το ποσοστό των γυναικών στην 

κατηγορία είναι 42,8% (αύξηση κατά την τετραετία 
0,5%). 

 Από τους τακτικούς φοιτητές, το 62,2% φοιτούσε σε 
Πανεπιστήμια & Πολυτεχνεία (αύξηση κατά την τε-
τραετία 5,5%) , το 35,5% σε Ανώτατα Τεχνολογικά 
Ιδρύματα (μείωση κατά την τετραετία 9,3%)  και 
2,3% στην Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική 
Εκπαίδευση (αύξηση κατά την τετραετία 23,1%). Οι 
γυναίκες αποτελούν το 52,9% των τακτικών φοιτη-
τών (μείωση κατά την τετραετία 3,2%). 

 Ως προς τα 8 συνολικά πεδία σπουδών της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και επί του συνόλου των τα-
κτικών φοιτητών, το 7,6% φοιτούσε στο πεδίο Εκ-
παίδευση (αύξηση κατά την τετραετία 3,2%), το 
12,7% στο πεδίο Ανθρωπιστικές σπουδές και τέχνες 
(μείωση κατά 6,7% την τετραετία), το 29,1% στο πε-
δίο Κοινωνικές επιστήμες Επιχειρήσεις και Δίκαιο 
(αύξηση κατά την τετραετία 1,0%), το 10,9% στο πε-
δίο Επιστήμες (μείωση κατά την τετραετία 13,3%), 
το 22,2% στο πεδίο Σπουδές μηχανικών, παραγω-
γής και δομικών έργων (αύξηση κατά την τετραετία 
14,3%), το 4,8% στο πεδίο Γεωργία (αύξηση κατά 
την τετραετία 11,7%), το 10,8% στο πεδίο Υγείας και 
κοινωνική πρόνοια (αύξηση κατά την τετραετία 
2,2%) και το 2,0% στο πεδίο Υπηρεσίες (μείωση κα-
τά την τετραετία 39,4%). 

 Ως προς τους 21 συνολικά τομείς σπουδών της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και επί του συνόλου των 
τακτικών φοιτητών,  στον τομέα Επιστήμες του μη-
χανικού φοιτούσε το 15,6% (αύξηση κατά 21,1% την 
τετραετία), στον τομέα Κατάρτιση στο εμπόριο & 
διοίκηση επιχειρήσεων το 15,2% (μείωση 5,9% κατά 
την τετραετία), στον τομέα Κοινωνικές επιστήμες & 
επιστήμες της συμπεριφοράς  το 10,4% (αύξηση κα-
τά 8,2% την τετραετία), στον τομέα Επιστήμες υγεί-
ας & υγιεινής το 9,6% (μείωση κατά 5,1% την τετρα-
ετία), στον τομέα Ανθρωπιστικές επιστήμες το 9,4% 
(μείωση κατά 10,1% την τετραετία), στον τομέα Επι-
στήμες εκπαίδευσης και κατάρτισης των διδασκό-
ντων το 7,6% (αύξηση κατά 3,2% την τετραετία), 
στον τομέα Αρχιτεκτονική – χωροταξία & μηχανι-
κών κτιρίων το 5,2% (μείωση κατά 7,1% την τετραε-
τία), στον τομέα Επιστήμες της πληροφορικής το 
4,7% (μείωση κατά 22,4% την τετραετία), στον το-
μέα Γεωργία – δασοκομία – αλιευτική το 4,5% (αύ-
ξηση κατά 11,3% την τετραετία), στον τομέα Καλές& 
εφαρμοσμένες τέχνες το 3,3% (αύξηση κατά 4,7% 
την τετραετία), στον τομέα Εφαρμοσμένες επιστή-
μες το 2,6% (μείωση κατά 12,6% την τετραετία), 
στον τομέα Φυσικές Επιστήμες το 2,7% (αύξηση κα-
τά 8,7% την τετραετία), στον τομέα Επαγγέλματα 
της βιομηχανικής παραγωγής & της τεχνολογίας το 
1,4% (αύξηση κατά 46,6% την τετραετία), στον το-
μέα Δίκαιο το 2,3% (αύξηση κατά 10,3% την τετραε-
τία), στον τομέα Κοινωνικές υπηρεσίες & πρόνοια 
το 1,2% (αύξηση κατά 148,5% την τετραετία), στον 
τομέα Κατάρτιση για τον τριτογενή τομέα το 0,9% 
(μείωση κατά 50,5% την τετραετία), στον τομέα Βιο-
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λογία – Περιβάλλον το 0,9% (μείωση κατά 14,5% 
την τετραετία), στον τομέα Πληροφόρηση & Τεκμη-
ρίωση το 1,1% (αύξηση κατά 27,3% την τετραετία), 
στον τομέα Θαλάσσιες μεταφορές το 0,9% (μείωση 
κατά 27,9% την τετραετία), στον τομέα Προστασία 
περιβάλλοντος το 0,3% (μείωση κατά 26,2% την τε-
τραετία) και στον τομέα Κτηνιατρική το 0,3% (αύξη-
ση κατά 17,6% την τετραετία). 

 Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές είναι 68.322 φοιτη-
τές/-τριες (μείωση κατά 17,7% την τετραετία) και 
αντιστοιχούν στο 11,8% των προπτυχιακών φοιτη-
τών. Εξ αυτών το 67,4% φοιτούσε σε Πανεπιστήμια 
& Πολυτεχνεία (αύξηση κατά 29,3% την τετραετία), 
το 30,0% σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (μείω-
ση κατά 34,6% την τετραετία) και το 2,6% στην Ανώ-
τερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 
(αύξηση κατά 29,1% την τετραετία). Ως προς το φύ-
λο, το 54,0% των νεοεισερχομένων φοιτητών είναι 
γυναίκες (αύξηση κατά 2,7% την τετραετία).  

 Οι αλλοδαποί & ομογενείς φοιτητές ήταν 28.229 
(μείωση κατά 6,0% την τετραετία)  και αντιστοιχούν 
στο 4,4% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού. Εξ 
αυτών το 65,9% φοιτούσε σε Πανεπιστήμια & Πολυ-
τεχνεία (αύξηση 4,6% κατά την τετραετία), το 33,8% 
σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (μείωση κατά 
7,8% την τετραετία) και το 0,3% στην Ανώτερη Επαγ-
γελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (μείωση 
κατά 1,8% την τετραετία). Οι γυναίκες αποτελούν το 
53,3% των αλλοδαπών & ομογενών φοιτητών (αύ-
ξηση κατά 2,3% την τετραετία). 

 To σύνολο των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης είναι 64.016 φοιτητές/-τριες  (αύξηση 
κατά 2,9% την τετραετία). Το 17,8% προερχόταν από 
Μεταπτυχιακά & Διδακτορικά προγράμματα (αύξη-

ση κατά 6,3% την τετραετία) και το 82,2% από Προ-
πτυχιακά προγράμματα (μείωση κατά 1,3% την τε-
τραετία). Οι γυναίκες αποτελούσαν το 65,1% των 
πτυχιούχων (μείωση κατά 3,4% την τετραετία).  

 Το 86,0% των πτυχιούχων των Μεταπτυχιακών & Δι-
δακτορικών προγραμμάτων, προερχόταν  από Με-
ταπτυχιακά  προγράμματα (αύξηση κατά 2,6% την 
τετραετία), ενώ το 14,0% από Διδακτορικά προ-
γράμματα (μείωση κατά 13,4% την τετραετία). Οι 
γυναίκες αποτελούσαν το 58,0% των πτυχιούχων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (αύξηση κατά 5,8% την 
τετραετία) και υπερτερούν έναντι των αντρών στους 
Μεταπτυχιακούς πτυχιούχους  (59,5%), ενώ υπολεί-
πονται (48,9%) στους Διδακτορικούς πτυχιούχους. 

 Το 62,7%  των πτυχιούχων προπτυχιακών προγραμ-
μάτων προερχόταν από Πανεπιστήμια & Πολυτε-
χνεία (αύξηση κατά 2,3% την τετραετία), το 35,4% 
από Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (μείωση κατά 
3,7% την τετραετία) και το 1,9% από την Ανώτερη 
Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (μεί-
ωση κατά 2,7% την τετραετία). Οι γυναίκες αποτε-
λούσαν το 57,5% των πτυχιούχων προπτυχιακών 
προγραμμάτων και υπερτερούσαν έναντι των α-
ντρών στους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων & Πο-
λυτεχνείων (62,3%) και στους πτυχιούχους των Ανώ-
τατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (51,4%), ενώ υπο-
λείπονταν (14,7%) στους πτυχιούχους της Ανώτερης 
Επαγγελματικής & Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 

 Από τους πτυχιούχους των προπτυχιακών προγραμ-
μάτων το 35,8% αποφοίτησε με βαθμό ΚΑΛΩΣ (μεί-
ωση κατά 0,2% την τετραετία), το 58,4% με βαθμό 
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (μείωση κατά 1,9% την τετραετία) και 
το 5,0% με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (αύξηση κατά 6,1% την τε-
τραετία). 
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 Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εκπαίδευσης1.3

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, συνολικά και ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης, αποτελεί σημαντικό και δύσκο-
λο στην αποτύπωση δείκτη εισροών του συστήματος, 
με αποτέλεσμα στις βασικές βάσεις δεδομένων να α-
ναφέρονται είτε προσωρινά στοιχεία, είτε διαφορο-
ποιημένα μεταξύ τους οικονομικά στοιχεία. Στην πρώ-
τη υποενότητα που ακολουθεί καταγράφεται η δια-
φοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ σχετικών βάσεων 
δεδομένων όπως αυτές της EUROSTAT, του Δικτύου 
ΕΥΡΥΔΙΚΗ (με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας) και 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που σχηματίστηκε σύμφωνα με τους 
ετήσιους Απολογισμούς Πληρωμών του κράτους ανά 
τομέα, ειδικό φορέα και κατηγορία δαπάνης. Στη δεύ-
τερη υποενότητα αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη της 
δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης συνολικά 
την περίοδο 2005-2015, ενώ στην τρίτη αναλύονται 
για την αντίστοιχη περίοδο οι δαπάνες των νοικοκυ-
ριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης. Στην τέταρτη, τέλος, υποενότητα και οι δύο πα-
ραπάνω τομείς χρηματοδότησης της εκπαίδευσης ε-
ξειδικεύονται και αναλύονται ανά βαθμίδα εκπαίδευ-
σης. 
Η διαχρονική μεταβολή των δεικτών της χρηματοδό-
τησης της εκπαίδευσης αποτυπώνεται με χρονοσειρές 
σε δύο περιόδους αναφοράς: οι βασικές κατηγορίες 
πληρωμών σε επίπεδο δεκατεσσάρων ετών (2001-
2015), ενώ η ανάλυσή τους σε επιμέρους κατηγορίες, 
ειδικούς φορείς και κωδικούς δαπάνης σε χρονοσειρές  
έντεκα ετών (2005-2015) και τριών ετών (2013-2015) 
αντίστοιχα. Η ανάλυση της χρηματοδότησης της εκ-
παίδευσης στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
(2005-2014) συμπίπτει με την εκδήλωση της οικονομι-
κής κρίσης στην Ελλάδα και εξ αυτού του γεγονότος 
διακρίνεται σε δύο επί μέρους υποπεριόδους, με την 
πρώτη (2005-2008) να καλύπτει την προ της κρίσης 
περίοδο και τη δεύτερη (2008-2015) τα χρόνια εντός 
της οικονομικής κρίσης. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του ετήσιου (αναθεωρημένου με βάση το ESA2010) 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας 
σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2001-
2015.  
Το 2015 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της χώ-
ρας ήταν 175.697 εκ.€ ενώ το Υπουργείο Οικονομικών 
για το 2016 εκτιμά οριακή αύξηση κατά 0,1% του ΑΕΠ 
έναντι του 2015, υπολογίζοντας την ετήσια τιμή του 
στα 175.888 εκ.€, τιμή χαμηλότερη της τιμής του ΑΕΠ 
το 2003 (178.571εκ. €). 
Συνολικά κατά την περίοδο 2001-2015 καταγράφεται 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 15,4% (23.503 εκ.€) από 
152.194 εκ.€ το 2001 σε 175.697 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημα-
ντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη. Συγκεκριμένα την οκταετία 2001-2008 (προ 
κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση 

του ΑΕΠ κατά 59,0% (89.797 εκ.€) από 152.194 εκ.€ το 
2001 σε 241.990 εκ.€ το 2008, ενώ την αμέσως επόμε-
νη επταετία 2008-2015 (εντός κρίσης) καταγράφεται 
υψηλή μείωση κατά -27,4% του ΑΕΠ (66.292 εκ.€) από 
241.990 εκ.€ το 2008 σε 175.697 εκ.€ το 2015. Από την 
ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του ΑΕΠ καταγράφεται το 2003 (κατά 
10,2% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του ΑΕΠ καταγρά-
φεται το 2011 (κατά -8,4% έναντι του προηγούμενου 
έτους). 
Γράφημα 1.30U U: Ετήσια τιμή (σε εκ.€) και ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάρι-
στου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ ESA 2010) της χώρας την περίοδο 2001-2014 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ – Εθνικοί Λογαριασμοί (ESA2010 Νοέμβριος 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, τα μέτρα δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας που υιοθετήθηκαν κατά την περί-
οδο της ύφεσης επηρέασαν σημαντικά, το ύψος τόσο 
της δημόσιας χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, όσο 
και τις δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η υπέρμετρη αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας 3 F3F

4
 όλων των ηλικιακών ομάδων και 

ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών, η σημαντική 
μείωση μισθών και συντάξεων στον ιδιωτικό και στο 
δημόσιο τομέα, αλλά και η αύξηση της φορολογικής 
επιβάρυνσης των νοικοκυριών, περιόρισαν δραστικά 
τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, αύξησαν το πλήθος 
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και συνολικά των 
νοικοκυριών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας4F4F

5
, εγκαθιδρύοντας  ένα πρωτοφανές  στην μετα-

πολεμική ιστορία της χώρας ασφυκτικό κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα από το 2012 και με-
τά απορρυθμίστηκε πλήρως και η εκπαιδευτική πολι-
                                                                 
4
 Στο 23,6% της ηλικιακής ομάδας 15-74 ετών επί του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού το 2016 (Eurostat) 
5
 Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας (εισόδημα μικρότερο από το 60% 

του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος) ή κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Ελλάδα ανήλθε σε 35,7% ή σε 3.829.000 άτομα 
τo 2015. Ο συγκεκριμένος δείκτης βαίνει αυξανόμενος από 27,7% 
το 2010, σε 31,0% το 2011, σε 34,6% το 2012, σε 35,7% το 2013, σε 
36,0% το 2014 και σε 35,7% το 2015 (Eurostat - People at risk of 
poverty or social exclusion) 
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τική της χώρας, μεταθέτοντας για «καλύτερες εποχές» 
το όραμα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευ-
τικού συστήματος, που προϋποθέτει αύξηση της ε-

πένδυσης στην εκπαίδευση, διάλογο και κλίμα συναί-
νεσης με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους κοινω-
νικούς εταίρους. 

 

1.3.1 Διαφοροποιημένη εκτίμηση του ύψους των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση  

Η επικαιροποίηση, ο έλεγχος των διαδρομών εγγρα-
φής και η σωστή κατανομή ανά κατηγορία της δημό-
σιας δαπάνης (πληρωμές) για την εκπαίδευση ως 
προς την αρχικά προϋπολογισθείσα δαπάνη, αποτε-
λούν βασικούς δείκτες αποτίμησης της επιχειρούμε-
νης επένδυσης στην εκπαίδευση και συνακόλουθα της 
συνέπειας της ασκούμενης πολιτικής (στρατηγική ως 
πρόθεση vs στρατηγική ως αποτέλεσμα). Ταυτόχρονα, 
η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη για εκπαίδευ-
ση -ως βασικός δείκτης επάρκειας των εισροών του 
συστήματος- αποτελεί και σημαντικό δείκτη συσχέτι-
σης της παρατηρούμενης διαφοροποίησης των ε-
κροών (παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων) 
του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στη στατιστική βάση της Eurostat για τη συνολική (δη-
μόσια και ιδιωτική) χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην Ελλάδα δεν καταγράφονται σχε-
τικά στοιχεία από το 2006 μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, 
στις ετήσιες αναφορές για την εκπαίδευση των τελευ-
ταίων ετών της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού της ΕΕ (Education & Training Monitor), υ-
πάρχει σαφής αναφορά στη δημόσια χρηματοδότηση 
του τομέα της εκπαίδευσης & κατάρτισης στην Ελλά-

δα, ως ποσό και ποσοστό επί του ΑΕΠ της χώρας, ανα-
λυμένο ανά βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά και επί-
πεδο κυβέρνησης (Γενικής κυβέρνησης, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο), που αποτελούν μέρος της ανάλυ-
σης των συνολικών δαπανών του κράτους σε επιμέ-
ρους τομείς άσκησης της πολιτικής (ανάλυση κατά 
COFOG). Συγκεκριμένα, στην «Ετήσια Έκθεση Παρακο-
λούθησης για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (Euro-
pean Commission, “Education & Training Monitor) του 
2015 (ESA 2010), η συνολική δημόσια χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης της χώρας, το 2015 ανήλθε σε 7.593 
εκ.€ που αντιστοιχούσε στο 4,3% του ΑΕΠ της χώρας 
τη συγκεκριμένη χρονιά. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η ετήσια τιμή 
και εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας (Αναθεωρημένο ESA 
2010), καθώς και η αντίστοιχη ετήσια τιμή και η εξέλι-
ξη της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Γενικής Κυ-
βέρνησης για την Εκπαίδευση & Κατάρτιση, σε τρέ-
χουσες τιμές αλλά και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σύμ-
φωνα με τα δημοσιευμένα και επικαιροποιημένα 
στοιχεία της Eurostat (COFOG ESA 2010) για την περί-
οδο 2005-2015. 

Πίνακας 1.13: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση/κατάρτιση (ESA 2010) σε εκ.€ στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2015  

Eurostat 
ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος αναφοράς 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(2) 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(Αναθεωρημένο ESA 2010, 11/2015) 

199.242 217.862 232.695 241.990 237.534 226.031 207.029 191.204 180.654 177.941 175.697 175.888 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
 

9,3% 6,8% 4,0% -1,8% -4,8% -8,4% -7,6% -5,5% -6,9% -2,7% 0,1% 

             

ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ESA 2010

(1) 
8.369 7.947 8.357 9.130 9.810 9.280 9.183 8.657 8.257 7.800 7.593 (:) 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
 

-5,0% 5,2% 9,2% 7,4% -5,4% -1,0% -5,7% -4,6% -5,5% -2,7%  

% επί του ετήσιου ΑΕΠ 3,6% 3,6% 3,8% 4,1% 4,1% 4,4% 4,5% 4,6% 4,4% 4,3% 3,6%  

% επί του ΑΕΠ του 2009     4,1% 3,8% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,1%  

             
(:) μη διαθέσιμα στοιχεία  

Πηγές:  
(1) Eurostat- General government expenditure by function (COFOG – ESA 2010)   Ενημέρωση: 16.04.2017 
(2) ΕΛ.ΣΤΑΤ (ESA 2010) 2017 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Μάιος 2017 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat κατά τη περίοδο 
2005-2015 το σύνολο της δημόσιας δαπάνης για εκ-
παίδευση καταγράφει μείωση κατά -9,3% (ή 776,0 
εκ.€), από 8.369 εκ.€ το 2005 σε 7.593 εκ.€ το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. Συγκεκριμένα την τετραετία 2005-2008 
(προ κρίσης) καταγράφεται συνολική αύξηση της δη-
μόσιας δαπάνης για εκπαίδευση κατά 9,1% (761,0 
εκ.€), από 8.369 εκ.€ το 2005 σε 9.130 εκ.€ το 2008, 
χαμηλότερη από την αύξηση του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη 
περίοδο (21,5%), ενώ την επόμενη χρονιά (2009) κα-

ταγράφεται επιπλέον αύξηση κατά 7,4% (ή 680 εκ.€), 
από 9.130 εκ.€ το 2008 σε 9.810 εκ.€ το 2009, που α-
ποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς (2005-2015). Συνολικά, την πε-
ρίοδο 2005-2009 η δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση 
στη χώρα καταγράφει αύξηση κατά 17,2% (ή 1.441,0 
εκ.€), ενώ την αμέσως επόμενη πενταετία 2009-2014 
(εντός κρίσης) καταγράφεται μείωση των δημοσίων 
δαπανών για την εκπαίδευση κατά -22,6% (2.217 εκ.€) 
από 9.810 εκ.€ το 2009 σε 7.593 εκ.€ το 2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των δημοσίων δαπανών για 
την εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφω-
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να με την Eurostat, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης καταγράφεται το 2008 
(κατά 9,2% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης καταγράφεται 
το 2012 (κατά -5,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Αντίστοιχα και σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η 
συνολική δημόσια δαπάνη για τον τομέα εκπαίδευση 
& κατάρτιση ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε από 
4,2% του ΑΕΠ το 2005, σε 4,1% του ΑΕΠ το 2009 και σε 
4,3% του ΑΕΠ το 2015. Ωστόσο, όπως θα φανεί και στη 
συνέχεια, η απόλυτη τιμή της ετήσιας συνολικής δη-
μόσιας δαπάνης, και συνακόλουθα η αντίστοιχη πο-
σοστιαία τιμή της επί του ΑΕΠ της χώρας, όπως κατα-
γράφεται από την Eurostat, δεν επιβεβαιώνονται κατά 
τον έλεγχο του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ από τις εγγραφές των δα-
πανών για την εκπαίδευση στους σχετικούς με την εκ-
παίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα στους κωδικούς δημο-
σίων δαπανών του Τακτικού προϋπολογισμού και του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργεί-
ων.  
Από το 2009, στις Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση 
που δημοσιοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ η δημόσια δαπάνη 
για την εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως βασικός δείκτης 

εισροών του συστήματος και αναλύεται σε επίπεδο 
κωδικού αριθμού δαπάνης ανά φορέα, κατηγορία δα-
πάνης και ειδικό φορέα, όπως αποτυπώνονται στους 
ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς των δύο προ-
γραμμάτων χρηματοδότησης της εκπαίδευσης,  του 
Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, που δημοσιοποιούνται  από 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
  
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η συνολική ετή-
σια δημόσια δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης για την 
εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα την περίοδο 2005-
2015, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των οι-
κονομικών απολογισμών του κράτους, καθώς και η δι-
αμόρφωση (2016) και ο προϋπολογισμός (2017) της 
δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση, επιμερισμένος σε 
δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού ανά επίπεδο δια-
κυβέρνησης (κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακές και 
τοπικές υπηρεσίες) της εκπαίδευσης και σε δαπάνες 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκ-
παίδευση/κατάρτιση/έρευνα όλων των Υπουργείων σε 
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (περιφερειακή ε-
νότητα/ νομοί και νομαρχιακό τομέα). 

Πίνακας 1.14: Δημόσιες πραγματοποιηθείσες δαπάνες (πληρωμές) για την εκπαίδευση & κατάρτιση (σε εκ.€) στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016 (σύμφωνα 
με τους νομοθετημένους Προϋπολογισμούς/ Απολογισμούς του κράτους) 

Οικονομικά μεγέθη 

Έτος αναφοράς(1) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Διαμόρφωση 

2017  
Προϋπολογισμός 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(Αναθεωρημένο ESA 2010, 11/2015) 

199.242 217.862 232.695 241.990 237.534 226.031 207.029 191.204 180.654 177.941 175.697 175.888 (:) 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής   9,3% 6,8% 4,0% -1,8% -4,8% -8,4% -7,6% -5,5% -6,9% -2,7% 0,1%  

              

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

6.806 7.302 7.549 8.320 8.056 7.745 6.615 6.141 5.832 5.615 5.584 5.451 5.653 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής  7,3% 3,4% 10,2% -3,2% -3,9% -14,6% -7,2% -5,0% -8,6% -4,2% -2,4% 3,7% 

% επί του ετήσιου ΑΕΠ (ESA 2010) 3,42% 3,35% 3,24% 3,44% 3,39% 3,43% 3,19% 3,21% 3,23% 3,16% 3,18% 3,10% (:) 

% επί του ΑΕΠ του 2009 (ESA 2010)     3,39% 3,26% 2,78% 2,59% 2,46% 2,36% 2,35% 2,29% (:) 

Ανάλυση δαπανών για Εκπαίδευση κατά πρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης        
  

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.778 6.129 6.536 6.978 7.373 6.693 5.918 5.409 4.904 4.527 4.355 4.341 4.518  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ κυβέρνηση 
(Υπουργείο Παιδείας) 

5.587 5.902 6.292 6.695 7.050 6.297 5.786 5.371 4.870 4.496 4.322 4.303 4.506 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ υπηρεσίες 
Υπουργείου Παιδείας 

91 113 125 138 156 252 76 (:)  (:)  (:)  (:)  (:)  (:) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ υπηρεσίες 
Υπουργείου Παιδείας 

100 114 118 144 168 145 55 38 34 31 32  38  100 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΜΕΝΔΥΣΕΩΝ(2) 

1.029 1.172 1.014 1.342 682 1.051 697 732 928 1.088 1.230  1.110 1.135 

Υπουργείου Παιδείας 772 790 711 886 467 305 387 391 462 502 708 590 615  

Άλλων Υπουργείων 256 382 302 457 215 746 310 341 465  586  521  520 520 

              

(1) Στον οικονομικό απολογισμό του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κεντρική Κυβέρνηση) του Υπουργείου Παιδείας των ετών μετά το 2011 δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του ενοποιημέ-
νου τότε Υπουργείου Πολιτισμού (Πολιτισμός/ Αθλητισμός/ Ντόπινγκ). Στον οικονομικό απολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για όλα τα έτη της περιόδου αναφοράς συ-
ναθροίζονται οι κατηγορίες: Εκπαίδευση (ΚΑ 920), Κατάρτιση (ΚΑ 925) και Έρευνα & Τεχνολογία (ΚΑ 970) όλων των Υπουργείων καθώς και τα Ολυμπιακά έργα στο ΥΠΑΙΘ  (ΚΑ 825) και Διάφο-
ρα έργα στο ΥΠΑΙΘ  (ΚΔ 995) 

(:) μη διαθέσιμα στοιχεία  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούνιος 2017 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών προϋπολο-
γισμών και απολογισμών του κράτους το 2015 το σύ-
νολο των δημοσίων δαπανών για τον τομέα της Εκ-
παίδευσης & Κατάρτισης ήταν 5.584 εκ. €, εκ των ο-
ποίων το 78,0% (4.354,5 εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες 

του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 22,0% (1.229,7 
εκ.€) αφορούσε σε δαπάνες του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το 99,3% των δαπανών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού να αφορά σε δαπάνες 
της Κεντρικής Κυβέρνησης, ενώ μόνο το 0,7% αφορά 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

δαπάνη για εκπαίδευση & κατάρτιση σε επίπεδο νο-
μού.  
 
Κατά την περίοδο 2005-2015 το σύνολο των δημόσιων 
δαπανών για την εκπαίδευση καταγράφει μείωση κα-
τά  -18,0% (ή 1.222,2 εκ.€), από 6.806,5 εκ.€ το 2005 
σε 5.584,2 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την 
τετραετία 2005-2008 (προ κρίσης) καταγράφεται συ-
νολική αύξηση των δημόσιων δαπανών για την εκπαί-
δευση κατά 22,2% (1.513,6 εκ.€), από 6.806,5 εκ.€ το 
2005 σε 8.320,1 εκ.€ το 2008, υψηλότερη από την αύ-
ξηση του ΑΕΠ της συγκεκριμένη περίοδο (21,5%). Κατά 
την περίοδο 2008-2015 (εντός κρίσης) καταγράφεται 
σημαντική μείωση των δημοσίων δαπανών για την εκ-
παίδευση κατά -32,9% (2.735,9 εκ.€) από 8.320,1 εκ.€ 
το 2008 σε 5.584,2 εκ.€ το 2015. Από την ετήσια μετα-
βολή των δημοσίων για την εκπαίδευση κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότε-
ρο ποσοστό ετήσιας αύξησης των δημοσίων δαπανών 
για εκπαίδευση καταγράφεται το 2008 (κατά 10,2% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης των δημοσίων δαπανών για 
εκπαίδευση καταγράφεται το 2011 (κατά -14,6% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η συνολική δαπά-
νη για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση ως ποσοστό 
του ΑΕΠ κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-
2015) διαμορφώθηκε από 3,42% του ΑΕΠ το 2005, σε 
3,44% του ΑΕΠ το 2008 και σε 3,18% του ΑΕΠ το 2015. 
Με μέτρο την τιμή του ΑΕΠ το 2009, που αποτελεί και 
τη χρονιά με την υψηλότερη τιμή των δημοσίων δα-
πανών για εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς, 
αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 οι δημόσιες δαπάνες 
για την εκπαίδευση & κατάρτιση αντιστοιχούσαν στο 
2,35% του ΑΕΠ, δηλαδή υπολείπονται περίπου κατά 
0,83 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η προκύπτουσα δια-
φορά μεταξύ της ποσοστιαίας κατανομής της δημόσι-
ας δαπάνης για την εκπαίδευση & κατάρτιση το 2015 
από την Eurostat (4,3%) και της αντίστοιχης του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ που προκύπτει από τους ετήσιους δημοσι-
ευμένους οικονομικούς απολογισμούς του κράτους 
(3,2%) είναι σχεδόν υπερδιπλάσια (1,1 ποσοστιαίες 
μονάδες). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το εύρος της 
προκύπτουσας διαφοράς της συνολικής δημόσιας δα-
πάνης της Γενικής Κυβέρνησης για την Εκπαίδευση/  
Κατάρτιση & Έρευνα την περίοδο 2005-2015, μεταξύ 
των δημοσιευμένων στοιχείων της Eurostat και των 
Οικονομικών Απολογισμών του κράτους της αντίστοι-
χης περιόδου που επεξεργάστηκε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

Πίνακας 1.15: Δημόσιες δαπάνες (πληρωμές) για την εκπαίδευση & κατάρτιση (σε εκ.€) στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2012 (εύρος προκύπτουσας διαφοράς) 

ΕΛΛΑΔΑ 
Έτος αναφοράς 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Διαμόρφωση 

Εύρος προκύπτουσας  
ΔΙΑΦΟΡΑΣ(1) 

1.562,5 645,3 807,9 809,9 1.754,5 1.535,2 2.568,5 2.515,8  2.425,2 2.642,2 2.008,8 (:) 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής   -58,7% 25,2% 0,3% 116,6% -12,5% 67,3% -2,0% -3,6% 5,0% -17,2%  

             
Πηγές:  
(1) Σύμφωνα με Eurostat- General government expenditure by function (COFOG – ESA 2010)   Ενημέρωση: 11.05.2017 
(2) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούνιος 2017 

 

Από τον πίνακα, γίνεται εμφανές ότι το εύρος της προ-
κύπτουσας διαφοράς, σε ετήσια βάση κυμαίνεται από 
645,3 εκ.€ (το 2006) που αποτελεί και την ελάχιστη τι-
μή της μεταβλητής, έως και 2.642,2 εκ.€ (το 2014) που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της μεταβλητής, τιμή που 
αντιστοιχεί στο 47,1%) της συνολικής δημόσιας δαπά-
νης για εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα (5.615 
εκ.€) κατά το ίδιο έτος αναφοράς.  

Τον Ιανουάριο του 2016 το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσί-
ευσε αναφορά σχετική με τη δημόσια δαπάνη για την 
εκπαίδευση (Eurydice, National Sheets on Education 
Budgets in Europe 2015), στην οποία υπάρχει αναλυτι-
κή περιγραφή στην κατανομή της δημόσιας δαπάνης 
για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανά βαθμίδα εκπαί-
δευσης και κατηγορία δαπάνης. Θα πρέπει να σημειω-
θεί ότι στη συγκεκριμένη αναφορά το ύψος της ετήσι-
ας δημόσιας δαπάνης για το 2015, είναι πολύ κοντά 
στην συνολική δημόσια δαπάνη για την Εκπαίδευση & 
Κατάρτιση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους οικονομι-
κούς απολογισμούς του κράτους για το 2015.  

Στο εισαγωγικό σημείωμα της αναφοράς του Δικτύου 
Ευρυδίκη αναφέρεται ότι «Η έλλειψη πρόσφατων 
στοιχείων για τη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαί-
δευσης & κατάρτισης στην Ευρώπη καθιστά δύσκολη 
την αξιολόγηση και τη συζήτηση των τρεχουσών αλλα-
γών της δημόσιας επένδυσης στον τομέα της εκπαί-
δευσης, τον εντοπισμό των παραγόντων που εξηγούν 
αυτές τις αλλαγές και την ανάλυση των πρόσφατων 
μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται από τις χώ-
ρες στο δημοσιονομικό τους πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυ-
τό, το Δίκτυο Ευρυδίκη δημιούργησε τα εθνικά δελτία, 
τα οποία παρέχουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετι-
κά με τον προϋπολογισμό [για την εκπαίδευση] στις 
ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να συμβάλουν στη 
πολιτική συζήτηση σχετικά με τους βιώσιμους προϋ-
πολογισμούς, τις επενδύσεις που ενισχύουν την ανά-
πτυξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημό-
σιων δαπανών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η 
παρούσα έκδοση παρέχει τη δημόσια προϋπολογισμέ-
νη για το 2015 δαπάνη για την εκπαίδευση, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2015. Η δημόσια ετήσια 
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προϋπολογιζόμενη  δαπάνη για εκπαίδευση καλύπτει 
όλους τους τύπους χρηματοδότησης, συμπεριλαμβα-
νομένης της χρηματοδότησης της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης και της υποστήριξης των σπουδαστών και των οι-
κογενειών. Ωστόσο, [η παρούσα μελέτη] δεν φιλοδοξεί 
να αποτιμήσει την επίπτωση των δημοσιονομικών με-
ταβολών ούτε στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρε-
σίας, ούτε στη σχέση μεταξύ προϋπολογιζόμενων  στό-
χων και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης να 
τους επιτύχει». Στο επεξηγηματικό σημείωμα του Δι-
κτύου Ευρυδίκη για την Ελλάδα (2015) αναφέρονται 
τα ακόλουθα, τα οποία είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά 
για τη διαφοροποίηση των φορέων της Κεντρικής Κυ-
βέρνησης και προγραμμάτων χρηματοδότησης της εκ-
παίδευσης: «[Η δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση]

 

σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης καλύπτεται [κυρίως] 
από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Υ-
πουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Υ-
πουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Υπουργείο Ε-
θνικής Άμυνας, την Ελληνική Αστυνομία, το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), την εταιρεία Κτιριακές 
Υποδομές (ΚΤΥΠ ΑΕ), τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), την Αρχή Διασφάλισης της 
Ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.α., ενώ 
σε επίπεδο Περιφερειακής Κυβέρνησης καλύπτονται 
σε 10 από τις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Οι 
Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων λειτουργούν ως υποστηρικτική δομή όλων 
των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Τα λειτουργούντα 
(συγχρηματοδοτούμενα) Επιχειρησιακά Προγράμματα 
είναι πολυετούς διάρκειας και οι ετήσιες αναθεωρή-
σεις τους καθορίζονται από την επίδοση (απορροφητι-
κότητα) των δικαιούχων. Επομένως, το ύψος της δα-
πάνης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγ-
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) βασίζεται στην αναθεώρηση 
του 2015 και όχι στον αρχικό προϋπολογισμό τους». 

Ως προς τον επιμερισμό της συνολικής δημόσιας δα-
πάνης για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ανά κατηγορία 

δαπάνης και βαθμίδα εκπαίδευσης, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι από τους ετήσιους οικονομικούς απολογι-
σμούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) δεν γίνεται διάκριση των δαπανών ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να συ-
μπεριληφθούν με ασφάλεια. Αντίθετα είναι σαφής η 
διάκρισή τους σε δαπάνες για εκπαίδευση (κωδ. 920), 
για κατάρτιση (κωδ. 925) και για έρευνα & τεχνολογία 
(κωδ. 970). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα της αναφοράς του Δικτύου ΕΥ-
ΡΥΔΙΚΗ η συνολική δημόσια δαπάνη για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα το 2014, ύψους 5.710,0 εκ.€ , που 
αντιστοιχεί στο 3,2% του ΑΕΠ (2014), επιμερίζεται σε 4 
βασικές κατηγορίες δαπάνης:  

 σε Δαπάνες προσωπικού (αφορά κυρίως σε μισθο-
λογική δαπάνη) που αντιστοιχεί στο 69,6% (ή 3.975,0 
εκ.€) της συνολικής δημόσιας δαπάνης για την εκ-
παίδευση, 

 σε Τρέχουσες δαπάνες (αφορά κυρίως σε επιχορή-
γηση λειτουργικών δαπανών) που αντιστοιχεί στο 
9,4% (ή 535,4 εκ.€) της συνολικής δημόσιας δαπά-
νης, και 

 σε Κεφαλαιουχικές δαπάνες (αφορά επενδύσεις κυ-
ρίως σε υποδομές και εξοπλισμό) που αντιστοιχεί 
στο 11,3% (ή 642,8 εκ.€) της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ποσό της 
τάξης των 197,7 εκ.€ (3,5% της δημόσιας δαπάνης) 
αφορά σε ενιαίες δαπάνες που δεν μπορούν να δια-
κριθούν στις 3 επιμέρους διακριτές κατηγορίες δα-
πάνης (κεφαλαιουχικές, τρέχουσες και προσωπικού) 
ενώ ποσό 12,9 εκ.€ (0,2% της δημόσιας δαπάνης) 
αφορά σε ενιαίες δαπάνες που δεν μπορούν να δια-
κριθούν στις 2 πρώτες διακριτές κατηγορίες δαπάνης 
(κεφαλαιουχικές και τρέχουσες).  

 Τέλος, η δημόσια δαπάνη που αφορά σε Δημόσιες 
επιδοτήσεις σε γονείς με παιδιά στην εκπαίδευση 
και σε φοιτητές, αντιστοιχεί στο 6,1% (ή 346,2 εκ.€) 
της συνολικής δημόσιας δαπάνης για την εκπαίδευ-
ση τη συγκεκριμένη χρονιά, 

Πίνακας 1.16: Προϋπολογισμός δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση/κατάρτιση/έρευνα & τεχνολογία στην Ελλάδα το 2014 ανά κατηγορία δαπάνης και 
βαθμίδα εκπαίδευσης (σε €)  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Κατηγορίες δαπάνης 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

% 

(1) 
Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 
 

(2) 
Τρέχουσες δα-

πάνες 
(Λειτουργικές 

δαπάνες) 

(3) 
Δαπάνες 

προσωπικού 

Ενιαίες 
δαπάνες 

σε 2 από τις 3 
προηγούμενες 

κατηγορίες 

Ενιαίες 
δαπάνες 
και στις 3 

προηγούμενες 
κατηγορίες 

(4) 
Δημόσιες 

επιδοτήσεις 
σε γονείς με παιδιά 

στην εκπαίδευση 
και σε φοιτητές 

ISCED 0 και 1 183.631.748 2.667.124 1.485.262.212     184.000.000 1.855.561.084 35,2% 

ISCED 2 και 3 68.973.858 14.096.021 1.545.133.912     1.782.600 1.629.986.391 30,9% 

ISCED 3 (επαγγελματική) και 4 5.908.381 8.068.336 34.487.373   42.686.430 11.530.000 102.680.520 1,9% 

ISCED 0,1, 2 KAI 3 217.013.617 243.000.000   50.027 130.900.023   590.963.667 11,2% 

ISCED 5 KAI 6 75.441.023 583.598.801 301.506.212 13.500.000 15.804.113 251.766 990.101.915 18,8% 

ISCED 6, 7 KAI 8 3.155.460 53.201.300 4.542.300   27.142.014 12.517.802 100.558.876 1,9% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 554.124.087 904.631.582 3.370.932.009 13.550.027 216.532.580 210.082.168 5.269.852.453 100,0% 

Ποσοστιαία κατανομή (%) 10,5% 17,2% 64,0% 0,3% 4,1% 4,0% 100,0%  

Πηγή: EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2015” (p. 34-35) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Από τα στοιχεία του πίνακα γίνεται εμφανές ότι περί-
που: το 79,3% (ή 4.179,2 εκ.€) της δημόσιας δαπάνης 
για την εκπαίδευση αφορά σε δαπάνες της Προσχολι-
κής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτε-
ροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 0-4), ενώ το 20,7% (ή 1.090,7 εκ.€) της δημόσι-
ας δαπάνης για την εκπαίδευση αφορά σε δαπάνες 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8).  
Όπως φάνηκε και από τον παραπάνω πίνακα, όπου ο 
επιμερισμός αναπτύχθηκε σε συνολικά 6 ομάδες βαθ-
μίδων (ISCED), ουσιαστικά είναι σχετικός ο επιμερι-
σμός των δαπανών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ενώ τα 
κριτήρια ένταξης ενός κωδικού δαπάνης σε κάποια 
βαθμίδα (ISCED) ή ομάδα βαθμίδων επαφίενται στην 
κρίση του ερευνητικού φορά/ ερευνητή. Όμως στο 
πλαίσιο ενός αποτελεσματικού και ενιαίου για τον το-
μέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση στρατηγικού σχεδια-
σμού τα κριτήρια ένταξης θα πρέπει να έχουν προα-
ποφασιστεί και αποτυπωθεί στην ταυτότητα του κω-
δικού αριθμού δαπάνης (ΚΑΔ) από το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους, με ενιαίο τρόπο για το τομέα της Εκ-
παίδευσης/ Κατάρτισης/ Έρευνας & Τεχνολογίας τόσο 
για δαπάνες χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πό-
σους όσο και για τις συγχρηματοδοτούμενες από την 
ΕΕ δαπάνες. Επιπλέον, με ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 
να σημειωθεί η αδυναμία προσέγγισης των δημόσιων 
δαπανών για την Προσχολική εκπαίδευση (αφού έχει 

ενσωματωθεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση), της 
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (αφού δεν μπορούν να 
απομονωθούν από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι 
δαπάνες της Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της 
Επαγγελματικής Λυκειακής Εκπαίδευσης (ISCED 3b), 
που καθιστά αδύνατη την εξειδίκευση του στρατηγι-
κού σχεδιασμού του τομέα της εκπαίδευσης & κατάρ-
τισης στις επιμέρους εκπαιδευτικές του βαθμίδες. Τέ-
λος, ο συνυπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για τη 
Δια Βίου Μάθηση με την αντίστοιχη δαπάνη για τη 
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκ-
παίδευση (ISCED4) περιπλέκει ακόμη περισσότερο την 
προσέγγιση των εισροών στις συγκεκριμένες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, που ακόμα αντιμετωπίζονται ως 
προς τις ιστορικά αρχαιότερες ως μη υφιστάμενες, ή 
υποδεέστερες. 
Στον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα αποτυπώνεται ο ε-
πιμερισμός των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευ-
ση & κατάρτιση στην Ελλάδα το 2015 ανά βαθμίδα εκ-
παίδευσης μεταξύ των τριών πηγών αναφοράς: της 
Eurostat, του Δικτύου Ευρυδίκη, που διαθέτει και την 
αναλυτικότερη κατανομή σε κατηγορία δαπάνης, και 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δα-
πάνες της Μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επι-
πέδου εκπαίδευσης έχουν συνυπολογιστεί στις δαπά-
νες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πίνακας 1.17: Επιμερισμός των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση (σε εκ.€) στην Ελλάδα το 2015 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης) 

Δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση 

Eurostat 

2015(1) 

Δίκτυο EURYDICE 

2015(2) 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

2015(3) 

σε εκ.€ % σε εκ.€ % σε εκ.€ % 

Προσχολική και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2.371 31,2% 1.672 31,7% 1.500 26,7% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2.244 29,6% 1.719 32,6% 1.539 27,4% 

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση             

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1.656 21,8% 1.078 20,5% 874 15,6% 

Δαπάνες για εκπαίδευση μη κατηγοριοποιημένες ως προς τη βαθμίδα 4 0,1% 591 11,2% 441 7,9% 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης (subsidiary services) 349 4,6% 210  4,0% 589 10,5% 

Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην εκπαίδευση 632 8,3%     141 2,5% 

Μη επιμερισμένες σε κατηγορία δαπάνες εκπαίδευσης (n.e.c.) 337 4,4%     500 8,9% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.593 100,0% 5.270 100,0% 5.584 99,5% 

       
Προκύπτουσες διαφορές μεταξύ του Δικτύου EURYDICE και του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  με το COFOG -2.323,1  -44,1% -2.008,8 -36,0% 

Προκύπτουσα διαφορά τoυ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με το Δίκτυο EURYDICE  314,4 5,6% 

Πηγές:  
(1) Eurostat- General government expenditure by function (COFOG – ESA 2010)   Ενημέρωση: 11.05.2017 
(2) EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2015” (p. 34-35) Πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι και τέλος  Ιουνίου του 2015 
(3) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικός Απολογισμός 2015 ( Δεκέμβριος 2016). Πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούνιος 2017 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα το 2015 
η δημόσια δαπάνη για Προσχολική & Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση στην αποτύπωση της Eurostat αντιστοιχεί 
στο 31,2% (ή 2.490 εκ.€) της συνολικής δαπάνης για 
εκπαίδευση, στο 31,7% (ή 1.672 εκ.€) στην αποτύπω-
ση του Δικτύου Ευρυδίκη και στο 26,7% στην αποτύ-
πωση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ή 1.500 εκ.€). Αντίστοιχα, η 
δημόσια δαπάνη για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην 
αποτύπωση της Eurostat αντιστοιχεί στο 29,6% (ή 
2.244 εκ.€) της συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση, 
στο 32,6% (ή 1.719 εκ.€) στην αποτύπωση του Δικτύου 

Ευρυδίκη και στο 27,4% (ή 1.539 εκ.€) στην αποτύπω-
ση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ενώ η δημόσια δαπάνη για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση στην αποτύπωση της Eurostat α-
ντιστοιχεί στο 21,8% (ή 1.656 εκ.€) της συνολικής δα-
πάνης για εκπαίδευση, στο 20,5% (ή 1.078 εκ.€) στην 
αποτύπωση του Δικτύου Ευρυδίκη και στο 15,6% (ή 
874 εκ.€) στην αποτύπωση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Τέλος, οι 
μη επιμερισμένες σε βαθμίδα λοιπές δαπάνες της εκ-
παίδευσης αντιστοιχούν στο 17,4% (ή 1.322 εκ.€) της 
συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση στην αποτύπωση 
της Eurostat, στο 15,2% (ή 801 εκ.€) στην αποτύπωση 
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του Δικτύου Ευρυδίκη και στο 29,8% (ή 1.1.671 εκ.€) 
στην αποτύπωση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ που κατά τα 2/3 
αφορά στις δαπάνες του ΠΔΕ για εκπαίδευση τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, με διάκριση: στην κατηγορία Υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης το 10,5% των δα-
πανών (588,7 εκ.€) που αφορούν στην κατηγορία «Εκ-
παίδευση» (κωδικός 920) του ΠΔΕ, στην κατηγορία 
Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στην εκπαίδευση το 2,5% 
των δαπανών (141,0 εκ.€) που αφορούν στην κατηγο-
ρία «Έρευνα & Τεχνολογία» (κωδικός 970) του ΠΔΕ και 
στην κατηγορία Μη επιμερισμένες σε κατηγορία δα-
πάνες εκπαίδευσης το 8,9% των δαπανών (500,1 εκ.€) 
αφορούν στην κατηγορία «Κατάρτιση» (κωδικός 925) 
του ΠΔΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα και για λόγους σύγκρισης α-
ποτυπώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της Γενικής 
Κυβέρνησης για τον τομέα Εκπαίδευση & Κατάρτιση 
την περίοδο 2005-2015, σύμφωνα με τα δημοσιευμέ-
να και επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, αλλά 
και τα προαναφερθέντα στοιχεία από την προσέγγιση 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ βασισμένη στους Οικονομικούς Απο-
λογισμούς του κράτους καθώς και στην πρόβλεψη των 
δημοσίων δαπανών για τον τομέα της εκπαίδευσης & 
κατάρτισης του 2016 (δαπάνες πληρωμένες μέχρι και 
30/9/2016) και στον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το 
2017. Στο γράφημα αποτυπώνεται, τέλος, και η αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού προϋπολογισμού της δη-
μόσιας δαπάνης για την εκπαίδευση για τα έτη 2013, 
2014 και 2015 που δημοσίευσε το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  

Γράφημα 1.31U: Διαφοροποιημένη προσέγγιση της δημόσιας δαπάνης (σε εκ.€) για τον τομέα εκπαίδευση & κατάρτιση την περίοδο 2005-2015  

 
Πηγές:  
(1) Eurostat General government expenditure ON EDUCATION (COFOG) [gov_10a_exp] (Ενημέρωση 11.05. 2017) 
(2) EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2013” (p. 32-33)  
(3) EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2014” (p. 30-31)  
(4) EURYDICE “National Sheets on Education Budgets in Europe 2015” (p. 34-35) 

(5) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ιούνιος 2016 

 

Η προσέγγιση της δημόσιας δαπάνης για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα το 2015 μεταξύ της αποτύπωσης 
του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και της αντίστοιχης του Δικτύου ΕΥ-
ΡΥΔΙΚΗ είναι αρκετά κοντά (εύρος 314,4 εκ.€) σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη προκύπτουσα διαφορά με την 
Eurostat (εύρος 2.008,8 εκ.€). 
Η παρουσίαση της εξέλιξης των δημοσίων δαπανών 
για την εκπαίδευση (γενικά) κατά την περίοδο αναφο-
ράς της παρούσας μελέτης (2002-2015) που ακολου-

θεί θα επιμερίσει με συστηματικότερο τρόπο τις συ-
γκεκριμένες δαπάνες, τόσο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 
όσο και ανά κατηγορία δαπάνης και ειδικό φορέα, ενώ 
συμπεριλαμβάνεται πλήρης αναφορά και στις δαπά-
νες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών εκπαίδευσης, που αποτελούν το δεύτερο σημα-
ντικό πυλώνα (και ουσιαστικό τον μόνο) της χρηματο-
δότησης της ελληνικής εκπαίδευσης. 

 

1.3.2 Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αφορούν 
στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες (πληρωμές) του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση. Ο επιμερι-
σμός των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση ανά 
φορέα, ειδικό φορέα, κατηγορία & κωδικό δαπάνης 
αφορά στην περίοδο αναφοράς 2005-2015, ενώ η συ-
νολική δαπάνη για εκπαίδευση ανά χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα (δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και επίπεδο 

διακυβέρνησης (Κεντρική Κυβέρνηση 5F5F

6
, Περιφερειακές 

Υπηρεσίες – Νομοί και Γενικές Γραμματείες Περιφε-
ρειών) αφορά στην περίοδο αναφοράς 2001-2015. 

                                                                 
6
 Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, της 

Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών και του Αστεροσκοπείου Αθηνών της περιό-
δου 2001-2009 έχουν μεταφερθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
στο οποίο τότε ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των Δημόσιων πληρωμών για την εκπαίδευση σε 
εκατομμύρια € (εκ.€) και ως ποσοστό επί του ετήσιου 
ΑΕΠ (ESA 2010) της χώρας την περίοδο 2001-2015.  
Γράφημα 1.32U: Σύνολο δημοσίων πληρωμών για την εκπαίδευση (σε εκ.€) 
και ως ποσοστό επί του ετήσιου ΑΕΠ την περίοδο 2001-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι συνολικές πληρωμές για την εκπαίδευση 
είναι 5.584,2 εκ.€ ποσό που αντιστοιχεί στο 3,18% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ESA 2010) του συ-
γκεκριμένου έτους. Κατά την περίοδο 2001-2015 το 
σύνολο των δημοσίων πληρωμών για την εκπαίδευση 
καταγράφει αύξηση κατά 10,6% (533,7 εκ.€), από 
5.050,5 εκ.€ το 2001 σε 5.584,2 εκ.€ το 2015, ενώ  κα-
ταγράφεται μικρή μείωση κατά -7,0% στο ποσοστό 
του συνόλου των δημοσίων πληρωμών για την εκπαί-
δευση ως προς το ΑΕΠ (από 3,32% το 2001 σε 3,18% 
το 2014). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου α-
ναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 οι δημόσιες 
πληρωμές για την εκπαίδευση αυξήθηκαν σημαντικά 
κατά 64,7% (3.269,6 εκ.€) από 5.050,5 εκ.€ το 2001 σε 
8.320,1 εκ.€ το 2008 (που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
της μεταβλητής τη συνολική περίοδο 2001-2015). Την 
ίδια περίοδο, οι δημόσιες πληρωμές για την εκπαί-
δευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν οριακή αύ-
ξηση κατά 3,6% (ή κατά 0,12 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 3,32% το 2001 σε 3,44% το 2008. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στο ότι το ΑΕΠ, ως ποσό, αυξήθηκε τη συ-
γκεκριμένη περίοδο κατά 59,0%, ενώ οι δημόσιες 
πληρωμές για την εκπαίδευση την ίδια περίοδο αυξή-
θηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής (64,7%). Την 
περίοδο 2007-2008 οι συνολικές πληρωμές για την εκ-
παίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 6,0% 
(από 3,24% το 2007 σε 3,44% το 2008), που αποτελεί 
και τη μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς (2001-2015). 
Αντίθετα, την περίοδο 2008-2015 οι δημόσιες πληρω-
μές για την εκπαίδευση κατέγραψαν σημαντική μείω-
ση κατά -32,9% (2.735,9 εκ.€), από 8.320,1 εκ.€ το 
2008 σε 5.584,2 εκ.€ το 2014, οριακά υψηλότερες από 
τις αντίστοιχες δαπάνες του 2002 (5.338,8 εκ.€). Την 
ίδια περίοδο, οι δημόσιες πληρωμές για την εκπαί-

δευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κα-
τά -7,6% (ή κατά 0,26 ποσοστιαίες μονάδες).  Η μείω-
ση αυτή οφείλεται στο ότι τη συγκεκριμένη περίοδο το 
ΑΕΠ μειώθηκε κατά -27,4%, ενώ οι συνολικές δημόσι-
ες δαπάνες για την εκπαίδευση την ίδια περίοδο μει-
ώθηκαν εντονότερα κατά -32,9%. Την περίοδο 2010-
2011 οι συνολικές πληρωμές για την εκπαίδευση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν κατά 0,24 ποσοστιαίες 
μονάδες (από 3,43% το 2010 σε 3,19% μονάδες το 
2011), που αποτελεί και τη μεγαλύτερη μείωση συνο-
λικά της περιόδου αναφοράς (2001-2015). 
Οι δημόσιες πληρωμές για την εκπαίδευση αποτυπώ-
νονται σε δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης: (Α) 
στον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους, και (Β) στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επιμερίζονται 
αντίστοιχα ανά Φορέα, Ειδικό φορέα και Κατηγορία 
δαπάνης. 
 

1.3.2.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κρά-
τους στον τομέα της εκπαίδευσης ανήλθαν στο ποσό 
των 4.354,5 εκ.€, που αντιστοιχεί 78,0% της συνολικής 
δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση τη συγκεκριμένη 
χρονιά, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών στις δαπάνες 
για το 2016 (καταχώρηση πληρωτέων έως και τον Σε-
πτέμβριο του 2015) ανακοίνωσε ετήσια πρόβλεψη για 
περαιτέρω οριακή μείωση κατά -0,3% των δαπανών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση 
έναντι του 2015, που αντιστοιχεί σε 4.340,7 εκ.€. Τέ-
λος, στον Προϋπολογισμό δαπανών του 2017 κατα-
γράφεται μικρή αύξηση κατά 4,1% των δαπανών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση έναντι 
του 2016, που αντιστοιχεί σε 4.518,0 εκ.€, τιμή ελα-
φρά υψηλότερη των αντίστοιχων δαπανών του 2003 
(4.430,4 εκ.€).  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.33U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαί-
δευση σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2001-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2001-2015 καταγράφεται 
αύξηση των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού για την εκπαίδευση κατά 6,5% (267,1 εκ.€) από 
4.087,4 εκ.€ το 2001 σε 4.354,5 εκ.€ το 2014, τιμή ε-
λαφρά χαμηλότερη από τις αντίστοιχες δαπάνες του 
2002 (4.430,4 εκ.€). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2001-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση κατά 
80,4% (3.286,1 εκ.€) από 4.087,4 εκ.€ το 2001 σε 
7.373,5 εκ.€ το 2009 (που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-
2015), αύξηση σημαντικά υψηλότερη από την αντί-
στοιχη αύξηση του ΑΕΠ της χώρας (56,1%) την ίδια πε-
ρίοδο. Κατά την επόμενη πενταετία 2009-2015 το σύ-
νολο των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
καταγράφει συνολική μείωση κατά -40,9% (ή κατά 
3.019,0 εκ.€) από 7.373,5 εκ.€ το 2009 σε 4.354,5 εκ.€ 
το 2015. Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση κατά 
την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2004 (κατά 
14,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2011 (κατά 11,6% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 

Κατά την τριετία 2013-2015 το σύνολο των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση 
μειώθηκε κατά -11,2% (549,7 εκ.€) από 4.904,2€ το 
2013 σε 4.354,5 το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι την 
ίδια τριετία η αντίστοιχη μείωση του ΑΕΠ ήταν μικρό-
τερη (-2,7%). Το συνολικό ποσό του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού για την εκπαίδευση, επιμερίζεται στους α-
κόλουθους τρεις φορείς χρηματοδότησης: (α) στον 
Τακτικό Προϋπολογισμό των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΑΙΘ), στον οποίο το 2015 
αναλογούσε το 99,3% του συνόλου του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού για την εκπαίδευση, β) στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υ-
πουργείων – Περιφερειακές ενότητες/Νομαρχίες, 
στον οποίο αναλογούσε το 0,7% του συνόλου του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, και γ) 
στον Τακτικό Προϋπολογισμός των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών – Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, στον 
οποίο αναλογούσε το 0,00% του συνόλου του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση.  
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση και 
ο επιμερισμός του στους τρεις φορείς χρηματοδότη-
σης του κράτους (κεντρικές υπηρεσίες και στις υπηρε-
σίες διοικητικής περιφέρειας και περιφερειακής ενό-
τητας/νομαρχίας) την περίοδο 2013-2015.  

Πίνακας 1.18: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός (ανάλυση κατά Φορέα) 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

4.904.183.469,42 100,0%  -9,3 ▼ 4.527.161.315,23 100,0%  -7,7 ▼ 4.354.533.405,66  100,0%  -11,2 ▼ --11,2 ▼ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –  
Υπουργείο Παιδείας 

4.869.962.480,40 99,3% -9,3 ▼ 4.495.794.808,67 99,3% -7,7 ▼ 4.322.300.206,40 99,3% -3,9 ▼ -11,2 ▼ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 
Υπουργείων (Νομαρχίες) 

34.220.989,02 0,7% -10,4 ▼ 31.366.506,56 0,7% -8,3 ▼ 32.233.199,26 0,7% 2,8 ▲ -17,9 ▼ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(Γενικές Γραμματείες Περιφερειών) 

0,00 0,0% -100,0 ▼ 0,00 0,0%  ▬ 0,00 0,0% 
 
 
▼  ▬ 

               
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2012-2014 η κατηγορία 
των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφει μείωση 
κατά -11,2% (ή κατά 547,7 εκ.€) από 4.870,0 εκ.€ το 
2013 σε 4.322,5 εκ.€ το 2015. Την ίδια περίοδο, η κα-
τηγορία των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ μει-
ώθηκε κατά -5,8% (ή κατά 2,0 εκ.€) από 34,2 εκ.€ το 
2013 σε 32,2 εκ.€ το 2015. Τέλος, η κατηγορία των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενι-
κών Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευ-
ση παραμένει από το 2013 μηδενική. 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘ 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ ανήλθαν στο ποσό των 4.322,3 εκ.€, ενώ το Υ-
πουργείο Οικονομικών στις πληρωμές για το 2016 (κα-
ταχώρηση πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 
2016) ανακοίνωσε ετήσια πρόβλεψη για περαιτέρω 
οριακή μείωση των πληρωμών του συγκεκριμένου Τα-
κτικού Προϋπολογισμού κατά -0,4% έναντι του 2015, 
που αντιστοιχεί σε 4.303,0 εκ.€. Τέλος, στον Προϋπο-
λογισμό δαπανών του 2017 καταγράφεται ελαφρά 
αύξηση κατά 4,7% των δαπανών του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού για την εκπαίδευση έναντι του 2015, που 
αντιστοιχεί σε 4.506,0 εκ.€, τιμή οριακά χαμηλότερη 
των αντίστοιχων δαπανών του 2003 (4.594,5 εκ.€).  
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υ-

πηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (σε εκ.€) καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015.

 
Γράφημα 1.34U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίο-
δο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά -22,6% 
(1.264,4 εκ.€) από 5.586,7 εκ.€ το 2005 σε 4.322,3 εκ.€ 
το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη.  Συγκεκριμένα την τριετία 
2005-2008 (προ κρίσης) καταγράφεται συνολική αύ-
ξηση των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά 19,8% 
(1.108,6 εκ.€) από 5.586,7 εκ.€ το 2005 σε 6.695,3 εκ.€ 
το 2008, ελαφρά μικρότερη της αντίστοιχης αύξησης 
του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (21,5%), ενώ και 
το 2009 καταγράφεται αύξηση κατά 5,3% των πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, παρά την μείωση κατά -1,9% 
του ΑΕΠ. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-2009 κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ κατά 26,2% (1.462,8 εκ.€) από 5.586,7 εκ.€ 
το 2005 σε 7.049,5 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς (2005-2015).  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφει σημαντική 
μείωση κατά -38,7% (2.727.2 εκ.€) από 7.049,5 εκ.€ το 

2009 σε 4.322,3 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς (2005-2015). Από την ετήσια μεταβολή των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά την περίοδο αναφο-
ράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2007 (6,6% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 (-10,7% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους).  

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ, που αντιστοιχούσαν στο 99,26% του συνολικού 
Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, ανήλ-
θαν στο ποσό των 4.322,3 εκ.€. Κατά την τριετία 2013-
2015 οι συγκεκριμένες δαπάνες κατέγραψαν μείωση 
κατά -11,2% (ή κατά 547,79 εκ.€). Την ίδια χρονιά οι 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ αναλύονται στις ακόλουθες 
οκτώ κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές για υπη-
ρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 89,79% του 
συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, (β) Προμήθειες αγαθών 
και κεφαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία 
αναλογεί το 1,12%, (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 
2000) στην οποία αναλογεί το 8,74%, (δ) Πληρωμές 
που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα 
(Κ.Α. 3000) στην οποία αναλογεί το 0,00%, (ε) Δαπάνες 
που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Κ.Α. 5000) 
στην οποία αναλογεί το 0,07%, (στ) Πληρωμές για την 
εξυπηρέτηση της δημόσιας διοίκησης (Κ.Α. 6000) στην 
οποία αναλογεί το 0,00%, (ζ) Απαλλοτριώσεις- Αγορές- 
Ανεγέρσεις κλπ (Κ.Α. 7000) στην οποία αναλογεί το 
0,00%, και (η) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων 
παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην ο-
ποία αναλογεί το 0,28%.  

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρε-
σιών του ΥΠΑΙΘ και ο επιμερισμός του σε βασικές κα-
τηγορίες πληρωμών την περίοδο 2013-2015.  

Πίνακας 1.19: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2013-2015 ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

4.869.962.480,40 100,00% -9,3 ▼ 4.495.794.808,67 100,00% -7,7 ▼ 4.322.300.206,40 100,00% -3,9 ▼ -11,2 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.151.585.828,00  85,25% -7,7 ▼ 3.988.857.634,73  88,72% -3,9 ▼ 3.881.088.476,13  89,79% -2,7 ▼ -6,5 ▼ 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ-
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 69.472.675,54  1,43% 6,4 ▲ 64.072.112,50 1,43% -7,8 ▼ 48.535.361,00  1,12% -24,2 ▼ -30,1 ▼ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 531.985.684,22 10,92% -28,7 ▼ 426.657.740,19 9,49% -19,8 ▼ 377.636.719,31  8,74% -11,5 ▼ -29,0 ▼ 

5.586,7 
5.901,7 

6.292,4 

6.695,3 
7.049,5 

6.297,2 

5.786,1 

5.370,7 

4.870,0 
4.495,8 

4.322,3 

5,6% 6,6% 6,4% 5,3% 
-10,7% -8,1% -7,2% -9,3% -7,7% -3,9% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 
2013-2015 ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΠΟΣΟ 

% 
Επί του ΣΥΝ 

ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

3000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ  
ΑΠ0 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 

0,00 0,00% -100,0 ▼   0,00% 0,0 ▬ 0,00  0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

5000 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

3.563.807,89  0,07% -28,1 ▼ 3.470.756,99 0,08% -2,6 ▼ 3.108.882,61  0,07% -10,4 ▼ -12,8 ▼ 

6000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

88,53 0,00% -99,6 ▼ 110,25 0,00% 24,5 ▲ 0,00  0,00% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

7000 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ 
κλπ 

0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00  0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

9000 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ-
ΩΝ  
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

113.354.396,22 2,33% 96,9 ▲ 12.736.454,01 0,28% -88,8 ▼ 11.930.767,35  0,28% -6,3 ▼ -89,5 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2012-2014, σε 5 από τις 8 κατηγορίες 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κε-
ντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται μείωση, 
με τη μεγαλύτερη (κατά -89,5%) να σημειώνεται στην 
κατηγορία Κ.Α. 9000 (Εξόφληση απλήρωτων υπο-
χρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών), και κατά 
φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες: Κ.Α. 1000 
(Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) με 
μείωση κατά -30,1%, Κ.Α. 2000 (Πληρωμές μεταβιβα-
στικές) με μείωση κατά -29,0%, Κ.Α. 5000 (Δαπάνες 
που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες) με μείωση 
κατά -12,8% και Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για υπηρεσίες) 
με μείωση κατά -6,5%. Οι υπόλοιπες 3 από τις 8 κατη-
γορίες δαπανών, είτε παραμένουν μηδενικές (Κ.Α. 
3000 (Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποι-
ούμενα έσοδα) και Κ.Α. 7000 (Απαλλοτριώσεις- Αγο-
ρές- Ανεγέρσεις κλπ), είτε οριακά μηδενικές (Κ.Α. 6000 
-Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας διοίκη-
σης με εγγραφή 88,53€ το 2013 και μηδενική το 2015). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της κατηγορίας πληρωμών Πληρωμές για υπηρεσί-
ες (Κ.Α. 0000) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.35U: Σύνολο πληρωμών της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες 
(Κ.Α. 0000) των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η κατηγορία Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κα-
τά το οικονομικό έτος 2014 καταγράφει δαπάνες 
3.881,1 εκ.€ που αντιστοιχούν στο 88,72% των πραγ-

ματοποιηθεισών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ. Κατά την 
τριετία 2013-2015, η συγκεκριμένη κατηγορία δαπά-
νης καταγράφει μείωση κατά -6,5% (ή 270,5 εκ.€) από 
4.151,60 εκ.€ το 2013 σε 3.881,1 εκ.€ το 2015.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
μείωση της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 
0000) κατά -15,7% (722,0 εκ.€) από 4.603,1 εκ.€ το 
2005 σε 3.881,1 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πληρω-
μές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά 22,4% (1.029,9 
εκ.€) από 4.603,1 εκ.€ το 2005 σε 5.633,0 εκ.€ το 2008, 
ελαφρά υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης του ΑΕΠ 
της χώρας την ίδια περίοδο (21,6%), ενώ και το 2009 
καταγράφεται αύξηση κατά 4,6% της κατηγορίας Πλη-
ρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) με τιμή 5.892,1 εκ.€ 
παρά τη μείωση κατά -1,9% του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη 
χρονιά. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-2009 κατα-
γράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πληρωμές 
για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά 28,0% (1.289,0 εκ.€) 
από 4.603,1 εκ.€ το 2005 σε 5.892,1 εκ.€ το 2009, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της μεταβλητής κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015). Κατά την 
επόμενη περίοδο 2009-2015 το σύνολο της κατηγορί-
ας πληρωμών Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κα-
ταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,1% (1.751,9 
εκ.€) από 5.892,1 εκ.€ το 2009 σε 3.881,1 εκ.€ το 2015 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της μεταβλητής 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή της κατηγορίας Πληρωμές 
για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται τα έτη 2007 και 2008 (κατά 7,6% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 
(κατά -8,9% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών της 
κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
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5.633,0 
5.892,1 
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4.919,7 

4.496,0 
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5,7% 7,6% 7,6% 4,6% 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



68 
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του ΥΠΑΙΘ και ο επιμερισμός του σε βασικές κατηγο-
ρίες πληρωμών την περίοδο 2013-2015.  
Το 2015 η συγκεκριμένη κατηγορία πληρωμών αναλύ-
εται στις ακόλουθες 8 υποκατηγορίες πληρωμών: (α) 
Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 
(Κ.Α. 0100) που καλύπτει το 0,00% της συγκεκριμένης 
κατηγορίας δαπάνης, (β) Αμοιβές πολιτικών υπαλλή-
λων, τακτικοί και ΙΔΑΧ (Κ.Α. 0200) που καλύπτει το 
97,68% της κατηγορίας δαπάνης, (γ) Αμοιβές υπαλλή-
λων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ει-
δικών κατηγοριών (Κ.Α. 0300) που καλύπτει το 1,27% 
της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (δ) Αμοιβές 

στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. (Κ.Α. 
0400) που καλύπτει το 0,00% της συγκεκριμένης κατη-
γορίας δαπάνης, (ε) Πρόσθετες και παρεπόμενες πα-
ροχές (Κ.Α. 0500) που καλύπτει το 0,02% της συγκε-
κριμένης κατηγορίας δαπάνης, (στ) Συντάξεις Δημόσι-
ων λειτουργών (Κ.Α. 0600) που καλύπτει το 0,00% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (ζ) Πληρωμές για 
μετακινήσεις (Κ.Α. 0700) που καλύπτει το 0,01% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, και (η) Πληρωμές 
για λοιπές υπηρεσίες (Κ.Α. 0800) που καλύπτει το 
1,03% της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης. 

Πίνακας 1.20: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.151.585.828,00  85,25% -7,7 ▼ 3.988.857.634,73  88,72% -3,9 ▼ 3.881.088.476,13 89,79% -2,7 ▼ -6,5 ▼ 

0100 
Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώ-
σεις κ.λπ. 

  0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

0200 
Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & I 
.Δ.Α.Χ.) 3.989.005.778,53  96,08% -6,6 ▼ 3.906.157.044,46 97,93% -2,1 ▼ 3.791.082.185,53 97,68% -2,9 ▼ -5,0 ▼ 

0300 
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔ 
ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 

124.922.026,29 3,01% -33,0 ▼ 36.951.407,22 0,93% -70,4 ▼ 49.161.764,88  1,27% 33,0 ▼ -60,6 ▼ 

0400 
Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων 
ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. 

  0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 716.471,32 0,02% -32,4 ▼ 971.033,98 0,02% 35,5 ▲ 698.498,84  0,02% -28,1 ▼ -2,5 ▼ 

0600 Συντάξεις Δημόσιων λειτουργών   0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 324.476,05 0,01% -22,9 ▼ 465.706,22 0,01% 43,5 ▲ 218.817,15  0,01% -53,0 ▼ -32,6 ▼ 

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 36.617.075,81 0,88% 2,8 ▲ 44.312.442,85 1,11% 21,0 ▲ 39.927.209,73  1,03% -9,9 ▲ 9,0 ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015, σε 3 από τις 8 υποκατη-
γορίες της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στις υποκατηγορίες Κ.Α. 
0100 (Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις 
κλπ), Κ.Α. 0400 (Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργά-
νων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.) και Κ.Α. 0600 (Συντάξεις Δημόσι-
ων λειτουργών) καταγράφεται μηδενική δαπάνη. 
Την ίδια περίοδο σε 1 από τις 8 υποκατηγορίες πλη-
ρωμών της κατηγορίας Πληρωμές για υπηρεσίες του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Κ.Α. 
0800 (Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες) καταγράφεται 
αύξηση κατά 8,0% από 36,6 εκ.€ το 2013 σε 39,9 εκ.€ 
το 2015. Τέλος, την τριετία 2013-2015 στις υπόλοιπες 
4 από τις 8 υποκατηγορίες πληρωμών της κατηγορίας 
Πληρωμές για υπηρεσίες του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγρά-
φεται μείωση με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην 
υποκατηγορία Κ.Α. 0300 (Αμοιβές υπαλλήλων με σχέ-
ση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγο-
ριών) μείωση κατά -60,6%, ενώ κατά φθίνουσα σειρά 
μείωσης ακολουθούν οι υποκατηγορίες: Κ.Α. 0700 
(Πληρωμές για μετακινήσεις) μείωση -32,6%, Κ.Α. 
0200 (Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων τακτικοί & 
I.Δ.Α.Χ.) μείωση κατά -5,0% και Κ.Α. 0500 (Πρόσθετες 
και παρεπόμενες παροχές) κατά -2,5%. 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ στην κατηγορία πληρωμών 
Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) ανήλθαν στο 
ποσό των 377,6 εκ.€ και καλύπτουν το 8,74% του συ-
νόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ το συγκεκριμένο έτος. Η συγκε-
κριμένη κατηγορία δαπάνης καταγράφει ισχυρή μείω-
ση κατά -29,0% κατά τη διάρκεια της τριετίας 2013-
2015, από 532,0 εκ.€ το 2013 σε 377,6 εκ.€ το 2015.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 
2000) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη την περίοδο 2005-2015. 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018 

 69 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 1

ο
 

Α
Π

Ο
ΤΥΠ

Ω
ΣΗ

 ΤΩ
Ν

 Β
Α

ΣΙΚ
Ω

Ν
 Μ

ΕΓΕΘ
Ω

Ν
 

ΤΗ
Σ ΕΚ

Π
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ 

Γράφημα 1.36U: Σύνολο πληρωμών της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστι-
κές (Κ.Α. 2000) των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
σημαντική μείωση της κατηγορίας Πληρωμές Μετα-
βιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά -59,8% (526,8 εκ.€) από 
940,4 εκ.€ το 2005 σε 377,6 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πληρω-
μές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά 7,5% (70,6 εκ.€) 
από 940,4 εκ.€ το 2005 σε 1.011,0 εκ.€ το 2008, ενώ 
και το 2009 καταγράφεται αύξηση κατά 7,7% της κα-
τηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) με τι-
μή 1088,8 εκ.€, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της 
μεταβλητής κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2005-2015). Συνολικά κατά την τετραετία 2005-2009 
καταγράφεται συνολική αύξηση της κατηγορίας Πλη-
ρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά 15,8% (148,4 
εκ.€) από 940,4 εκ.€ το 2005 σε 1.088,8 εκ.€ το 2009.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 το σύνολο της 
κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κα-
ταγράφει σημαντικότατη μείωση κατά -62,6% (633,4 
εκ.€) από 1.088,8 εκ.€ το 2009 σε 377,6 εκ.€ το 2015, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της μεταβλητής 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2014. 
Από την ετήσια μεταβολή της κατηγορίας Πληρωμές 
Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) κατά την περίοδο αναφο-

ράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2009 (κατά 7,7% έναντι του προ-
ηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά 
28,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών της 
κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και ο επιμερισμός του σε βασικές κατηγο-
ρίες πληρωμών την περίοδο 2013-2015.  
Το 2015 η συγκεκριμένη κατηγορία πληρωμών αναλύ-
εται στις ακόλουθες 8 υποκατηγορίες: (α) Επιδοτήσεις, 
οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών 
διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κλπ (Κ.Α. 2100) 
που καλύπτει το 0,05% της συγκεκριμένης κατηγορίας 
δαπάνης, (β) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουρι-
στικούς οργανισμούς) (Κ.Α. 2200) που καλύπτει το 
0,04% της κατηγορίας δαπάνης, (γ) Επιχορηγήσεις σε 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και ορ-
γανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και 
λογαριασμούς) (Κ.Α. 2300) που καλύπτει το 0,91% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (δ) Επιχορηγή-
σεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημο-
νικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά 
ιδρύματα και οργανισμούς) (Κ.Α. 2400) που καλύπτει 
το 56,53% της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (ε) 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(Κ.Α. 2500) που καλύπτει το 28,84% της συγκεκριμένης 
κατηγορίας δαπάνης, (στ) Επιχορηγήσεις, εισφορές και 
συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες 
του εξωτερικού (Κ.Α. 2600) που καλύπτει το 4,20% της 
συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης, (ζ) Εισοδηματικές 
ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις (Κ.Α. 2700) που 
καλύπτει το 8,78% της συγκεκριμένης κατηγορίας δα-
πάνης, και (η) Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπι-
κού γενικά (Κ.Α. 2800) που καλύπτει το 0,65% της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης. 

Πίνακας 1.21: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2012-2014 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 531.985.684,22 13,90% -28,7 ▼ 426.657.740,19 9,49% -19,8 ▼ 377.636.719,31  8,74% -11,5 ▼ -29,0 ▼ 

2100 
Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελ-
λειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών λογαρια-
σμών κλπ 

85.401,99 0,02% -63,7 ▼ 82.052,46 0,02% -3,9 ▼ 178.905,38  0,05% 118,0 ▲ 109,5 ▲ 

2200 

Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γε-
ωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουρι-
στικούς οργανισμούς) 

46.000,00  0,01% -73,3 ▼ 225.802,00 0,05% 390,9 ▲ 144.160,00  0,04% -36,2 ▲ 213,4 ▲ 

2300 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, 
κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) 

 0,00% 0,0 ▬   0,00% 0,0 ▬ 3.427.500,00  0,91%        

2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, 
λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

288.818.174,86  54,29% -18,6 ▼ 244.569.259,40 57,32% -15,3 ▼ 213.496.469,69  56,53% -12,7 ▼ -26,1 ▼ 

2500 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου 

111.894.876,46  21,03% -13,0 ▼ 112.355.632,50 26,33% 0,4 ▲ 108.899.230,99  28,84% -3,1 ▼ -2,7 ▼ 

940,4 
987,7 1.008,6 1.011,0 

1.088,8 

873,0 

770,2 746,5 

532,0 

426,7 
377,6 

5,0% 2,1% 0,2% 
7,7% 

-19,8% 
-11,8% 

-3,1% 

-28,7% 
-19,8% 

-11,5% 
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Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2012-2014 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

2600 
Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διε-
θνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 

21.070.513,25  3,96% -1,9 ▼ 21.594.993,83 5,06% 2,5 ▲ 15.849.428,65  4,20% -26,6 ▼ -24,8 ▼ 

2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 44.497.000,00  8,36% 16,4 ▲ 47.095.000,00 11,04% 5,8 ▲ 33.173.024,60  8,78% -29,6 ▼ -25,4 ▼ 

2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά 65.573.717,66  12,33% -67,7 ▼ 735.000,00 0,17% -98,9 ▼ 2.468.000,00  0,65% 235,8 ▼ -96,2 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2012-2014, σε 1 από τις 8 υποκατη-
γορίες της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Κ.Α. 
2300 (Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, 
κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)) καταγρά-
φεται μέχρι το 2014 μηδενική δαπάνη, που αυξήθηκε 
κατά 3,4 εκ.€ το 2015. 
Την ίδια περίοδο σε 5 από τις 8 υποκατηγορίες της κα-
τηγορίας Πληρωμές Μεταβιβαστικές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ καταγράφεται μείωση με τη μεγαλύτερη να ση-
μειώνεται στην υποκατηγορία Κ.Α. 2800 (Επιχορηγή-
σεις για αποδοχές προσωπικού γενικά) μείωση -96,2% 
και ακολουθούν οι υποκατηγορίες: Κ.Α. 2400 (Επιχο-
ρηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επι-
στημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, 
λοιπά ιδρύματα & οργανισμούς) μείωση κατά -26,1%,  
Κ.Α. 2700 (Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μετα-
βιβάσεις) μείωση κατά -25,4%, Κ.Α. 2600 (Επιχορηγή-
σεις, εισφορές & συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς 
& κοινότητες του εξωτερικού) μείωση κατά -24,8% και 
Κ.Α. 2500 (Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού δικαίου) μείωση κατά -2,7%. 
Τέλος, την τριετία 2013-2015 στις υπόλοιπες 2 από τις 
8 υποκατηγορίες της κατηγορίας Πληρωμές Μεταβι-
βαστικές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται αύξηση με 

τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην υποκατηγορία 
Κ.Α. 2200 (Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσί-
ου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γε-
ωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστι-
κούς οργανισμούς) κατά 213,4% και στην υποκατηγο-
ρία Κ.Α. 2100 (Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, 
κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων ειδικών 
λογαριασμών κλπ) με αύξηση κατά 109,5%,  

Για την πληρέστερη απεικόνιση της κατανομής και της 
μεταβολής των πραγματοποιηθεισών πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ κατά την περίοδο 2013-2015, ακολουθεί 
ανάλυση της συνολικής δαπάνης κατά Ειδικό Φορέα. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Προσχολική εκπαίδευση 
(ISCED0), η Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου ε-
πιπέδου εκπαίδευση (ISCED 4) καθώς και η Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση (ISCED 3B ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ/ΣΕΚ) δεν κα-
ταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό ως Ειδικός 
Φορέας, αλλά η χρηματοδότησή τους ενσωματώνεται 
αντίστοιχα στις πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού 
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, που αντιστοιχούσαν στο 
99,26% του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού για 
την εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 4.322,3 εκ.€, 
και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015, κατέ-
γραψαν μείωση κατά -11,2% (ή 547,7 εκ.€).  

Πίνακας 1.22: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα) 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ % 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ % 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ % 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

4.869.962.480,40 100,00% -9,3 ▼ 4.495.794.808,67 100,00% -7,7 ▼ 4.322.300.206,40  100,00% -7,7 ▼ -15,8 ▼ 

110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 161.059.199,97 3,3% -5,9 ▼ 180.047.563,36 4,0% 11,8 ▲ 130.950.060,46  100,0% -27,3 ▼ -18,7 ▼ 

120 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 10.289.402,61 0,2% -4,3 ▼ 9.904.770,49 0,2% -3,7 ▼ 11.269.115,39€ 100,0% 13,8 ▲ 9,5 ▲ 

130 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗ 

0,00 0,0% 0,0 ▬ 34.265,94 0,0%     49.117,20 87,8% 43,3       

140 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

11.347.158,51 0,2% -40,2 ▼ 10.119.055,63 0,2% -10,8 ▼ 9.175.843,25 100,0% -9,3 ▼ -19,1 ▼ 

150 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0,00 0,0%   34.625,37 0,0%     57.909,52 74,5% 67,2       

170 
ΕΙΣΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

996.210,98 0,0% -9,5 ▼ 982.180,20 0,0% -1,4 ▼ 913.249,72 100,0% -7,0 ▼ -8,3 ▼ 

210 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.556.953.701,14 32,0% -7,2 ▼ 1.521.378.200,98  33,8% -2,3 ▼ 1.490.909.089,85  100,0% -2,0 ▼ -4,2 ▼ 

220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.782.065.776,97 36,6% -10,6 ▼ 1.565.884.663,91  34,8% -12,1 ▼ 1.517.917.471,85  100,0% -3,1 ▼ -14,8 ▼ 

230 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 195.527.693,82 4,0% -4,2 ▼ 194.893.792,70 4,3% -0,3 ▼ 193.031.970,68 100,0% -1,0 ▼ -1,3 ▼ 

240 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 252.636.204,39 5,2% -19,7 ▼ 0,00  0,0% -100,0 ▼ 0,00  0,0% 0,0  -100.0 ▼ 

250 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

717.255.160,01 14,7% -15,3 ▼ 912.776.049,24  20,3% 27,3 ▲ 873.923.179,67  96,7% -4,3 ▼ -9,9 ▼ 

610 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ 

11.420.894,42 0,2% 36,9 ▲ 6.590.496,79  0,1% -42,3 ▼ 5.172.808,47  100,0% -21,5 ▼ -54,7 ▼ 

620 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 0,00 0,0% -100,0 ▼ 0,00  0,0%     0,00  0,0% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

630 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 2.074.880,52 0,0% -31,0 ▼ 1.901.553,05  0,0% -8,4 ▼ 0,00  0,0% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ % 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ % 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ % 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

640 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 10.292.976,88 0,2% -36,0 ▼ 12.413.523,56 0,3% 20,6% ▲ 22.123.984,12  19,6% 78,2 ▲ 114,9 ▲ 

650 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

494.652,28 0,0% 58,8 ▲ 475.500,13 0,0% -3,9 ▼ 373.519,06  99,9% -21,4 ▼ -24,5 ▼ 

710 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ 

71.129.600,47 1,5% -25,5 ▼ 66.430.198,28 1,5% -6,6 ▼ 63.671.449,05  100,0% -4,2 ▼ -10,5 ▼ 

720 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ 

2.663.277,51 0,1% -49,0 ▼ 3.154.832,28 0,1% 18,5 ▲ 1.125.981,68  100,0% -64,3 ▼ -57,7 ▼ 

730 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1.318.263,39 0,0% -18,0 ▼ 1.250.606,83 0,0% -5,1 ▼ 1.130.712,80  97,0% -9,6 ▼ -14,2 ▼ 

740 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 597.419,15 0,0% -18,2 ▼ 527.940,75 0,0% -11,6 ▼ 504.743,63  100,0% -4,4 ▼ -15,5 ▼ 

790 
Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας 
της Ε.Ε. 

0,00 0,0%   59.226,18 0,0%     0,00  0,0% -100,0 ▬ 0,0 ▬ 

990 
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
ν.4093/2013 

81.840.007,38 1,7%   6.935.763,00  0,2% -91,5 ▼ 0,00  0,0% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

                  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Οι συγκεκριμένες πληρωμές, καθώς και οι παρατη-
ρούμενες μεταβολές των πληρωμών ανά Ειδικό Φορέα 
την τριετία 2013-2015, επιμερίζονται σε 21 Ειδικούς 
Φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, που καταγράφονται 
στον ακόλουθο πίνακα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στον ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό του Κράτους  
2014 για την εκπαίδευση ο Τεχνολογικός τομέας (Κ.Α. 
240) και ο Πανεπιστημιακός τομέας (Κ.Α. 250) της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ειδι-
κό φορέα με κωδικό Ανώτατη Εκπαίδευση (Κ.Α. 250), 
ενώ ο ειδικός φορέας Αρχή διασφάλισης της ποιότη-
τας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση (Κ.Α. 130) αντικατέστησε από το 2014 τον ειδικό 
φορέα Διεύθυνση σχολών εκπαίδευσης διδακτικού 
προσωπικού (Κ.Α. 130). Τέλος, από το 2014 ορίστηκαν 
δύο νέοι ειδικοί φορείς με κωδικό Εθνικός οργανισμός 
εξετάσεων (Κ.Α. 150) και  Δαπάνες για την ανάληψη 
της προεδρίας της Ε.Ε. (Κ.Α. 790). 
Συγκεκριμένα, το 2015 το 35,1% των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση (Κ.Α. 220), το 34,5% στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση (Κ.Α. 210), το 20,2% στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(Κ.Α. 250). Επομένως, το 89,8% του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καλύ-
πτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών βαθμίδων από την 
Πρωτοβάθμια μέχρι και την Ανώτατη Εκπαίδευση, ενώ 
το 4,5% του Τακτικού Προϋπολογισμού καλύπτει αντί-
στοιχες δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων (Κ.Α. 230), το 3,0% δαπάνες της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας (Κ.Α. 110) του ΥΠΑΙΘ και το 1,5% δαπάνες 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (Κ.Α. 
710) που μέχρι το 2009 καλύπτονταν από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης στο οποίο και υπαγόταν η συγκεκρι-
μένη Γενική Γραμματεία. 
Το υπολειπόμενο 1,2% του συγκεκριμένου Τακτικού 
Προϋπολογισμού επιμερίζεται στους ακόλουθους 15 
Ειδικούς φορείς, οι πληρωμές των οποίων αντιστοι-
χούν σε ποσοστά μικρότερα της μονάδας: στις Βιβλιο-
θήκες & Ιστορικά Αρχεία (Κ.Α. 120), στη Αρχή δια-
σφάλισης της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (Κ.Α. 130), στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού (Κ.Α. 140), 
στον Εθνικό οργανισμός εξετάσεων (Κ.Α. 150), στις 

Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(Κ.Α. 170), στην Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσί-
ες εξαρτώμενες από αυτήν (Κ.Α. 610), στο Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο (Κ.Α. 620 με μηδενική δαπάνη)6 F6F

7
, στη 

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Κ.Α. 630), στη Γενική 
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Κ.Α. 640), στην Αρχή 
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευ-
ση (Κ.Α. 650), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας (Κ.Α. 720), στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ε-
ρευνών (Κ.Α. 730) και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 
(Κ.Α. 740), ενώ στις Δαπάνες για την ανάληψη της 
προεδρίας της Ε.Ε. (Κ.Α. 790) και στην Εξόφληση λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2013 (Κ.Α. 990) κα-
ταγράφεται μηδενική δαπάνη. 
Την τριετία 2013-2015 σε 15 από τους 19 (μη μηδενι-
κούς κατά την τριετία) Ειδικούς Φορείς των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται μείωση του τα-
κτικού τους προϋπολογισμού, με τη μεγαλύτερη να 
καταγράφεται στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς (κατά -100,0% ή 1,9 εκ.€) και Εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2014 (κατά                     
-100,0% ή 81,8 εκ.€) και κατά φθίνουσα σειρά ακο-
λουθούν οι ειδικοί φορείς: Ελληνική Επιτροπή Ατομι-
κής Ενέργειας (κατά -57,7% ή 1,5 εκ.€),  Ακαδημία 
Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν 
(κατά -54,7% ή 6,2 εκ.€), Αρχή Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (κατά -24,5% ή 0,12 
εκ.€), Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτε-
ρικού (κατά -19,1% ή 2,2 εκ.€), Κεντρική Υπηρεσία 
(κατά -18,7% ή 30,1 εκ.€), Αστεροσκοπείο Αθηνών 
(κατά -15,5% ή 0,09 εκ.€), Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση (κατά -14,8% ή 264,1 εκ.€), Ελληνικό Κέντρο Θα-
λασσίων Ερευνών (κατά -14,2% ή 0,19 εκ.€), Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (κατά -10,5% ή 
7,5 εκ.€), Ανώτατη εκπαίδευση (κατά -9,9% ή 96,0 
εκ.€), Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (κατά -8,3% ή 0,08 εκ.€), Πρωτοβάθμια εκ-
                                                                 
7
 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) ως ειδικός φορέας του ΥΠΑΙΘ κα-

ταργήθηκε με τον Νόμο 3966 του 2011, με τον οποίο και ιδρύθηκε 
ως ΝΠΙΔ το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), φορέας στο 
οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του ΠΙ. Το ΙΕΠ το 2014 επι-
χορηγήθηκε με το ποσό των 0,42 εκ.€  από 0,39 εκ.€ το 2013 (κω-
δικός 2518). 
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παίδευση (κατά -4,2% ή 66,0 εκ.€) και Γενική Γραμμα-
τεία Θρησκευμάτων (κατά -1,3% ή 2,5 εκ.€).   
Την ίδια περίοδο συνολικά σε 4 από τους 21 Ειδικούς 
Φορείς των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατα-
γράφεται αύξηση του τακτικού τους προϋπολογισμού, 
με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον ειδικό φορέα 
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (κατά 114,9% ή 
11,8 εκ.€) και ακολουθεί ο ειδικός φορέας Βιβλιοθή-
κες & Ιστορικά Αρχεία (κατά 9,5% ή 0,98 εκ.€). Επι-
πλέον, αύξηση καταγράφουν το 2015 (από μηδενικές 
τιμές που κατέγραφαν το 2013) και οι ειδικοί φορείς: 
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
& Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κατά 49.117,20€) και 
Εθνικός οργανισμός εξετάσεων (κατά 57.909,52€). 

Μηδενικές τιμές, τέλος,  κατά την τριετή περίοδο α-
ναφοράς (2013-2015) καταγράφουν οι ειδικοί φορείς: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (καταργήθηκε) και Δαπάνες 
για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.. 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κα-
τανομή (χρονοσειρά) των πραγματοποιηθεισών πλη-
ρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε 16 από τους συ-
νολικά 21  Ειδικούς Φορείς την περίοδο 2005-2015, 
καθώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι οι ειδικοί 
φορείς  Τεχνολογικός και Πανεπιστημιακός τομέας ε-
νοποιούνται διαχρονικά στον ενιαίο ειδικό φορέα Α-
νώτατη εκπαίδευση. 

 
 
 

Γράφημα 1.37U U: Κατανομή των πραγματοποιηθεισών πληρωμών (σε εκ.€) του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ανά Ει-
δικό Φορέα (σε εκ.€) την περίοδο 2005-2015 καθώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την ίδια περίοδο 
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110.  Κεντρική υπηρεσία 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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120. Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

49,4 
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49,7 
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140. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 
1,1 

0,7 1,1 1,0 1,0 0,9 

-5,1% 3,1% 9,5% 0,8% 
-28,9% -37,0% 

56,9% 
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170. Εισιτήριες Εξετάσεις για την 
 τριτοβάθμια εκπαίδευσησία 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1.711,1 
1.816,4 

1.937,3 
2.073,3 

2.184,3 

1.996,6 
1.870,9 

1.677,9 
1.557,0 1.521,4 

1.490,9 
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210.  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

2.075,5 
2.187,2 

2.334,0 
2.527,1 

2.667,8 
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2.242,1 
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-3,1% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

220.  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

207,5 213,8 219,0 
235,7 240,5 

218,1 210,8 204,1 195,5 194,9 193,0 

3,0% 2,4% 7,6% 2,0% 
-9,3% -3,4% -3,2% -4,2% -0,3% -1,0% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

230. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1.183,1 
1.273,3 

1.359,4 1.409,8 
1.420,9 

1.233,8 
1.160,3 1.161,5 

969,9 912,8 873,9 

7,6% 6,8% 3,7% 0,8% 
-13,2% 

-6,0% 0,1% 

-16,5% 
-5,9% -4,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

250.  Ανώτατη εκπαίδευση 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

10,2 11,1 10,8 10,8 11,2 11,9 

6,0 
8,3 

11,4 

6,6 
5,2 

8,6% -3,2% 0,4% 4,1% 5,5% 

-49,7% 

39,9% 36,9% 

-42,3% 
-21,5% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

610. Ακαδημία Αθηνών & λοιπές 
υπηρεσίες εξαρτώμενες από αυτήν 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

3,7 4,0 4,4 4,6 4,1 3,7 
3,0 

2,1 1,9 

6,0% 10,8% 5,8% 
-12,8% -9,4% -18,1% -31,0% 

-8,4% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

630. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

5,3 4,7 4,6 5,0 4,4 

8,5 

14,0 
16,1 

10,3 
12,4 

22,1 

-11,0% -2,5% 8,9% 
-11,2% 

91,3% 65,7% 

14,7% 

-36,0% 

20,6% 

78,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

640.  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

0,06 

0,88 
0,75 0,78 

0,64 0,61 

0,31 
0,49 0,48 0,37 

1377,1% 

-13,9% 3,3% -18,1% -3,8% -49,2% 58,8% -3,9% -21,4% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

650.  Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη εκπαίδευση 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

82,0 
96,9 

105,4 
119,0 

109,4 
94,8 

79,9 
95,4 

71,1 66,4 63,7 

18,2% 8,7% 12,9% 
-8,0% -13,4% -15,7% 

19,4% 

-25,5% 
-6,6% -4,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

710.  Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

2,1 2,5 2,6 2,7 2,8 
2,0 1,8 

5,2 

2,7 3,2 

1,1 

20,4% 4,2% 4,2% 3,0% -28,8% -10,2% 

193,0% 

-49,0% 
18,5% 

-64,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

720.  Ελληνική Επιτρπή Ατομικής Ενέργειας 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,6 2,1 2,0 1,6 1,3 1,3 1,1 

-1,0% 0,6% -0,8% 
-10,2% 

-17,6% 
-6,3% 

-19,0% -18,0% 
-5,1% -9,6% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

730.  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 

-5,2% -0,5% -3,7% 
12,7% 

-15,6% -18,1% -19,0% -18,2% -11,6% 
-4,4% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

740.  Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2015) σε 
15 από τους 21 Ειδικούς Φορείς των Κεντρικών Υπη-
ρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται μείωση του τακτικού 
τους προϋπολογισμού, με τη μεγαλύτερη να κατα-
γράφεται στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς (κατά -100,0% ή 3,7 εκ.€) και Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο (κατά -100,0% ή 3,9 εκ.€), που κατά καταρ-
γήθηκαν με τη συγκριμένη νομική τους μορφή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, και κατά φθίνουσα σειρά πο-
σοστιαίας μεταβολής ακολουθούν οι ειδικοί φορείς: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 
(κατά -81,4% ή 40,2 εκ.€), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσί-
ων Ερευνών (κατά -61,0% ή 1,8 εκ.€), Αστεροσκοπείο 
Αθηνών (κατά -60,4% ή 0,77 εκ.€), Αρχή Διασφάλιση 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (κατά -51,6% 
ή 0,06 εκ.€), Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες 
εξαρτώμενες από αυτήν (κατά -49,4% ή 5,1 εκ.€), Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (κατά -45,6% ή 
0,9 εκ.€), Κεντρική Υπηρεσία (κατά -44,8% ή 106,4 
εκ.€), Εισιτήριες Εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (κατά -37,0% ή 0,54 εκ.€), Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (κατά -26,9% ή 557,6 εκ.€), Ανώτατη εκ-
παίδευση (κατά -26,1% ή 309,2 εκ.€), Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας & Τεχνολογίας (κατά -22,3% ή 18,3 
εκ.€), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά -12,9% ή 220,2 
εκ.€) και Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (μείωση 
κατά -7,0% ή 14,5 εκ.€).   
Την ίδια περίοδο σε 4 από τους 21 Ειδικούς Φορείς 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καταγράφεται 
αύξηση του τακτικού τους προϋπολογισμού, με τη με-
γαλύτερη να καταγράφεται στον ειδικό φορέα Γενική 
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (κατά 319,2% ή 18,3 
εκ.€) και ακολουθεί ο ειδικός φορέας Βιβλιοθήκες & 
Ιστορικά Αρχεία (κατά 14,3% ή 1,4 εκ.€). Επιπλέον, 
αύξηση καταγράφουν το 2015 (από μηδενικές τιμές 
που κατέγραφαν το 2005) και οι ειδικοί φορείς: Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια & 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κατά 0,37 εκ.€) και Ε-
θνικός οργανισμός εξετάσεων (κατά 0,06 εκ.€). 
Μηδενικές τιμές, τέλος,  κατά τα έτη 2005 και 2015 
καταγράφουν οι (έκτακτοι) ειδικοί φορείς Δαπάνες 
για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. (έγγραφες 
2014) και Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 
4093/2014 (εγγραφές 2013 & 2014). 
 
Στη συνέχεια της ενότητας αναλύονται οι πραγματο-
ποιηθείσες πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ. 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ-
ΠΑΙΘ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
– Περιφερειακές Ενότητες του ΥΠΑΙΘ ανήλθαν στο 
ποσό των 32,2 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών 
στις πληρωμές για το 2016 (καταχώρηση πληρωτέων 
έως και τον Σεπτέμβριο του 2016) ανακοίνωσε ετήσια 
πρόβλεψη για αύξηση των πληρωμών του συγκεκρι-

μένου Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 16,9% έναντι 
του 2015, που αντιστοιχεί σε 37,7 εκ.€. Τέλος, στον 
Προϋπολογισμό δαπανών του 2017 καταγράφεται ση-
μαντικότατη μείωση κατά -68,1% των δαπανών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση έναντι 
του 2016, που αντιστοιχεί σε 12,0 εκ.€, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη κατά 
την περίοδο 2005-2017. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.38U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
σημαντική μείωση των πληρωμών του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ κατά -67,9% (68,1 εκ.€) από 100,4 εκ.€ το 2005 
σε 32,2 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την τριετία 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά 43,6% (43,7 εκ.€) από 100,4 
εκ.€ το 2005 σε 144,1 εκ.€ το 2008, ενώ και το 2009 
καταγράφεται αύξηση κατά 16,5% των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών του ΥΠΑΙΘ. Συνολικά κατά την τετραετία 2005-
2009 καταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κατά 67,3% (67,6 εκ.€) από 
100,4 εκ.€ το 2005 σε 168,0 εκ.€ το 2009, που αποτε-
λεί και τη μέγιστη τιμή της μεταβλητής κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς (2005-2015). Την επόμενη πε-
ρίοδο 2009-2015 το σύνολο των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση 
κατά -80,8% (135,7 εκ.€) από 168,0 εκ.€ το 2009 σε 
32,2 εκ.€ το 2015, ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά 
τη συνολική περίοδο αναφοράς καταγράφεται το 2014 
(31,4 εκ.€). 

100,4 
114,5 118,2 

144,1 
168,0 

144,5 

55,5 
38,2 34,2 31,4 32,2 

14,0% 
3,2% 

22,0% 16,5% 

-14,0% 

-61,6% 

-31,1% 

-10,4% -8,3% 
2,8% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 22,0% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2011 (κατά -61,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους).  
 
Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, που αντιστοιχού-
σαν στο 0,74% του συνολικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού για την εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 32,4 
εκ.€, και κατά τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015, κα-
τέγραψαν μείωση κατά -5,8% (ή 2,0 εκ.€). Την ίδια 
χρονιά οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 

των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ επιμερίζο-
νται σε πέντε ειδικούς φορείς: (α) Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση (Κ.Α. 181) στην οποία αναλογεί το 29,7% του 
συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, (β) Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (Κ.Α. 182) στην οποία αναλογεί το 65,2% 
του συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, (γ) Επιμορφωτικά 
Κέντρα (Κ.Α. 183) στην οποία αναλογεί το 0,6% του 
συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, (δ) Εκκλησιαστική Εκ-
παίδευση (Κ.Α. 184) στην οποία αναλογεί το 0,6% του 
συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και (ε) Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Κ.Α. 185) στην οποία αναλογεί το 3,9% του 
συνόλου του Τακτικού Προϋπολογισμού των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ. 

 

 

Πίνακας 1.23: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων (Νομοί) – Ανάλυση ανά Ειδι-
κό Φορέα) 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

Ειδικοί Φορείς 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.220.989,02 100,0% -10,4 ▼ 31.366.506,56 100,0% -8,3 ▼ 32.233.199,26  100,0% 2,8% ▲ -5,8 ▼ 

181 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 10.901.772,57 31,9% 10,4 ▼ 7.478.906,09 23,8% -31,4 ▼ 9.557.463,25  29,7% 27,8 ▲ -12,3 ▼ 

182 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 21.720.260,35 63,5% -18,0 ▼ 22.157.245,90 70,6% 2,0 ▲ 21.022.048,56  65,2% -5,1 ▼ -3,2 ▼ 

183 Επιμορφωτικά Κέντρα 220.432,48 0,6% -18,1 ▼ 244.009,84 0,8% 10,7 ▲ 203.858,41  0,6% -16,5 ▼ -7,5 ▼ 

184 Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 164.785,54 0,5% 2,4 ▼ 189.178,05 0,6% 14,8 ▲ 189.923,95  0,6% 0,% ▲ 15,3 ▲ 

185 
Περιφερειακές διευθύνσεις  
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

1.213.738,08 3,5% -15,2 ▼ 1.297.166,68 4,1% 6,9 ▲ 1.259.905,09  3,9% -2,% ▼ 3,8 ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2013-2015 στους 3 από τους 5 Ειδικούς 
Φορείς των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κα-
ταγράφεται μείωση του τακτικού τους προϋπολογι-
σμού, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον ειδικό 
φορέα Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (κατά -12,3% ή 1,3 
εκ.€) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι ειδικοί 
φορείς: Επιμορφωτικά κέντρα (κατά -16,5% ή 0,20 
εκ.€) και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατά -3,2% ή 
0,70 εκ.€). Αντίθετα, τη συγκεκριμένη περίοδο αύξηση 
του τακτικού προϋπολογισμού καταγράφεται στον ει-
δικό φορέα Εκκλησιαστική εκπαίδευση (κατά 15,3% ή 
0,3 εκ.€) και Περιφερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθ-
μιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά 3,8% ή 
0,05 εκ.€).  

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των 
Γενικών Γραμματειών των Περιφερειών για την εκ-
παίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσι-

ος ρυθμός μεταβολής του οικονομικού δείκτη την πε-
ρίοδο 2005-2015.  

Γράφημα 1.39U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών 
Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση σε εκ. € και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών των 
Περιφερειών για την εκπαίδευση (Επιχορήγηση Ν.Α 
για δαπάνες εκπαίδευσης Κ.Α. 085) ήταν μηδενικές, 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

ενώ το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε μηδενικές 
πληρωμές και για το 2016 (καταχώρηση πληρωτέων 
έως και τον Σεπτέμβριο του 2016) και στον Προϋπολο-
γισμό δαπανών του 2017 στη συγκεκριμένη κατηγορία 
πληρωμών. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2013 
καταγράφεται σημαντική μείωση των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών 
των Περιφερειών για την εκπαίδευση κατά -100,0% 
(90,9 εκ.€) από 90,9 εκ.€ το 2005 σε 0,0 εκ.€ το 2013. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών 
των Περιφερειών για την εκπαίδευση κατά 52,1% 
(47,4 εκ.€) από 90,9 εκ.€ το 2005 σε 138,3 εκ.€ το 
2008, κατά πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης αύξησης 
του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (21,6%), ενώ και 
το 2009 καταγράφεται αύξηση των πληρωμών του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών 
των Περιφερειών για την εκπαίδευση κατά 12,8%, που 
διευρύνεται σε 61,3% το 2010. Συνολικά κατά την πε-
ρίοδο 2005-2010 καταγράφεται σημαντική αύξηση 
των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γε-
νικών Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαί-
δευση κατά 176,9% (160,8 εκ.€) από 90,9 εκ.€ το 2005 
σε 251,7 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τι-
μή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά την 
επόμενη περίοδο 2010-2013 το σύνολο των πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών 
Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση 
καταγράφει συνολική μείωση κατά -100,0% (251,7 
εκ.€) από 251,7 εκ.€ το 2010 σε 0,0 εκ.€ το 2013.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών των Περι-
φερειών για την εκπαίδευση κατά την περίοδο ανα-
φοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2010 (κατά 61,3% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κα-
τά -100,0% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Κατά τα οικονομικά έτη 2013-2015 το σύνολο των 
πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενι-
κών Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαί-
δευση είναι μηδενικό σε όλες τις διοικητικές περιφέ-
ρειες της χώρας, ενώ το 2011 το αντίστοιχο ποσό πλη-
ρωμών (76,0 εκ.€) είχε κατανεμηθεί στις διοικητικές 
περιφέρειες ως εξής: κατά 29,30% (22,3 εκ.€) και από 
κοινού στις διοικητικές περιφέρειες Ιονίων νήσων και 
Δυτικής Ελλάδας, κατά 25,41% (19,3 εκ.€) και από κοι-
νού στις διοικητικές περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονί-
ας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά 
11,99% (9,1 εκ.€) στη διοικητική περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, κατά 11,87% (9,02 εκ.€) στη διοικητική 
περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά 8,69% (6,6 εκ.€) 
στη διοικητική περιφέρειας Αττικής, κατά 3,58% (2,7 

εκ.€) και από κοινού στις διοικητικές περιφέρειες Νο-
τίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, και κατά 9,15% (7,0 
εκ.€) στη διοικητική περιφέρειας Κρήτης. Την ίδια 
χρονιά, σε 3 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της 
χώρας (Ηπείρου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου) οι 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού των Γενικών 
Γραμματειών των Περιφερειών για την εκπαίδευση 
ήταν μηδενικές, ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος 
(2010) οι συγκεκριμένες διοικητικές περιφέρειες είχαν 
επιχορηγηθεί με το ποσό των 11,9 εκ.€, 14,6 εκ.€ και 
27,6 εκ.€ αντίστοιχα. 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑ 

Η ανάλυση του Τακτικού Προϋπολογισμού των Κε-
ντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ολοκληρώνεται με την 
καταγραφή των αξιοσημείωτων διαφοροποιήσεων 
των πληρωμών που καταγράφονται κατά την τριετία 
2013-2015 επιμερισμένων ανά Ειδικό Φορέα και Υπο-
κατηγορία δαπάνης.  
Υπενθυμίζεται ότι το οικονομικό έτος 2015 οι πραγμα-
τοποιηθείσες συνολικές πληρωμές του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, 
που αντιστοιχούσαν στο 99,26% του συνολικού Τακτι-
κού Προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, ανήλθαν 
στο ποσό των 4.322,3 εκ.€, και κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2013-2015, κατέγραψαν μείωση κατά -11,2% 
(ή 547,7 εκ.€).  

Κατά την τριετία  2013-2015 το σύνολο των πραγμα-
τοποιηθεισών πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ επιμερίζε-
ται συνολικά σε 1.223 εγγραφές ανά Ειδικό φορέα και 
Υποκατηγορία δαπάνης, οι οποίες επιμερίζονται ως 
προς τη μεταβολή τους ως εξής: 

 666 εγγραφές (αντιστοιχούν στο 54,5% των συνολι-
κών εγγραφών) καταγράφουν μηδενική μεταβολή 
πληρωμών, 

  351 εγγραφές (αντιστοιχούν στο 28,7% των συνολι-
κών εγγραφών) καταγράφουν μείωση πληρωμών 
κατά -710,8 εκ.€, και 

 206 εγγραφές (αντιστοιχούν στο 16,8% των συνολι-
κών εγγραφών) καταγράφουν αύξηση πληρωμών 
κατά 163,1 εκ.€. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκε-
κριμένη κατηγορία εγγραφών έχουν συναθροιστεί 
73 νέες εγγραφές (συνολικού ποσού 56,1 εκ.€) που 
αντιστοιχούν στο 6,0% των συνολικών εγγραφών οι 
οποίες καταγράφουν μηδενικές τιμές το 2013 και μη-
μηδενικές το 2015, και 133 εγγραφές (συνολικού 
ποσού 107,0 εκ.€) που αντιστοιχούν στο 10,9% των 
συνολικών εγγραφών, οι οποίες καταγράφουν μη-
μηδενικές τιμές και το 2013. 

Η ανάλυση ανά Ειδικό φορέα και Υποκατηγορία δαπά-
νης που ακολουθεί δεν αφορά στο σύνολο των παρα-
πάνω εγγραφών, αλλά επικεντρώνεται σε υποκατηγο-
ρίες εκείνων που καταγράφουν: (α) ποσό διαφοράς 
πληρωμών κατά την τριετία 2013-2015 υψηλότερο 
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των 200.000,0€ και (β) ποσοστιαία μεταβολή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2013-2015) μεγα-
λύτερη του 10,0%. Οι υποκατηγορίες εγγραφών που 
πληρούν τα παραπάνω δύο κριτήρια αντιστοιχούν μό-
λις στο 3,6% των συνολικών εγγραφών  (44 εγγραφές 
συνολικού ποσού 507,1 εκ.€), αλλά καλύπτουν το 
92,6% της συνολικής μεταγραφόμενης μεταβολής του 
Τακτικού Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του ΥΠΑΙΘ την τριετία 2013-2015 που ήταν 547,7 εκ.€. 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται ανά Ειδικό Φο-
ρέα και Υποκατηγορία οι πληρωμές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και οι 
οποίες δεν είναι νέες και κατέγραψαν αξιοσημείωτη 
αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
(2013-2015).  

Πίνακας 1.24: Κωδικοί πληρωμών Τακτικού προϋπολογισμού με αξιοσημείωτη αύξηση την περίοδο 2013-2015 
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ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (*) 

Συνολική ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή σε € 

Τριετίας 
2013-2015 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

110 Κεντρική Υπηρεσία 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 9.028.143,79  19,6 ▲ 

  9000 9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 1.350.472,34  58,5 ▲ 

120 Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία 2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστι-
κά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

1.862.471,70  216,1 ▲ 

220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 300.794,80  1699,6 ▲ 

230 Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 59.215.231,69  45,8 ▲ 

  0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 575.494,74  18,1 ▲ 

640 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 2.295.238,19  117,8 ▲ 

  2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 9.642.200,00  118,7 ▲ 

650 
Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση 

0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) 244.341,57  355,7 ▲ 

ΣΥΝΟΛΟ 84.514.388,82   

 
(*) Υποκατηγορίες πληρωμών με ποσό υψηλότερο των 200.000,0€ οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από 10,0% κατά την τριετία 2013-2015 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
  

Την τριετία 2012-2014, 9 κωδικοί πληρωμών κατα-
γράφουν αξιοσημείωτη αύξηση (ποσό μεγαλύτερο 
των 200.000€ και ποσοστιαία μεταβολή υψηλότερη 
του 10,0%) με συνολικό ποσό της μεταβολής κατά 84,5 
εκ.€. Από τους συγκεκριμένους κωδικούς, οι 6 κωδικοί 
πληρωμών (συνολικού ποσού 71,7 εκ.€ που αντιστοι-
χεί στο 84,8% της συνολικής μεταβολής των πληρω-
μών του πίνακα) αναφέρονται στην κατηγορία Πλη-
ρωμές για Υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) και αφορούν στις 
δαπάνες μισθοδοσίας, ενώ 2 κωδικοί (συνολικού πο-
σού 11,5 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 13,6% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στην κατηγορία Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 
2000) και αφορούν στις επιχορηγήσεις και 1 κωδικός 
(συνολικού ποσού 1,4 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 1,6% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρεται στην κατηγορία Εξόφληση απλήρωτων 
υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 
9000). 
Ως προς τον επιμερισμό των κωδικών πληρωμών ανά 
Ειδικό φορέα, οι 2 κωδικοί (συνολικού ποσού 10,4 
εκ.€ που αντιστοιχεί στο 12,3% της συνολικής μεταβο-
λής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στην Κε-
ντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110), 1 κωδικός (συ-

νολικού ποσού 1,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 2,2% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρεται στις Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία (Κ.Α. 
120), 1 κωδικός (συνολικού ποσού 0,3 εκ.€ που αντι-
στοιχεί στο 0,36% της συνολικής μεταβολής των πλη-
ρωμών του πίνακα) αναφέρεται στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Κ.Α. 220), 2 κωδικοί (συνολικού ποσού 
59,8 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 70,8% της συνολικής με-
ταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρεται στη 
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Κ.Α. 230),  2 κω-
δικός (συνολικού ποσού 11,9 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
14,1% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του 
πίνακα) αναφέρεται στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης (Κ.Α. 640) και 1 κωδικός (συνολικού ποσού 
0,24 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 0,3% της συνολικής με-
ταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρεται στη 
Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση (Κ.Α. 650).  

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται ανά Ειδικό Φο-
ρέα και Υποκατηγορία οι πληρωμές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και 
είναι νέες εγγραφές που κατέγραψαν αξιοσημείωτη 
αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. 

Πίνακας 1.25: Κωδικοί νέων πληρωμών Τακτικού προϋπολογισμού με αξιοσημείωτη αύξηση την περίοδο 2013-2015 
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Περιγραφή ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ πληρωμών (*) 

Ποσό 
μεταβολής (σε €) 

την περίοδο  
2014-2015 

% 
αναλογία 

 

220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 9000 9100 
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού 265.542,84  0,8% ▲ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 
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Περιγραφή ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ πληρωμών (*) 

Ποσό 
μεταβολής (σε €) 

την περίοδο  
2014-2015 

% 
αναλογία 

 

250 Ανώτατη εκπαίδευση 0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 25.146.847,16  75,3% ▲ 

  2000 2300 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί   
υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς) 3.427.500,00  10,3% ▲ 

710 Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 9000 9200 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µμεταβιβαστικός πληρωµές 4.552.812,67  13,6% ▲ 

ΣΥΝΟΛΟ 33.392.702,67 €   

 
(*) Υποκατηγορίες πληρωμών με ποσό υψηλότερο των 200.000,0€ οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από 10,0% κατά την τριετία 2013-2015 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2013-2015, 4 κωδικοί νέων πληρωμών του 
πίνακα καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση (κατά πο-
σό μεγαλύτερο των 200.000€) με συνολικό ποσό της 
μεταβολής κατά 33,4 εκ.€. Από τους συγκεκριμένους 
κωδικούς, 1 κωδικός πληρωμών (συνολικού ποσού 
25,1 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 75,3% της συνολικής με-
ταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στην κατηγορία Πληρωμές για Υπηρεσίες (Κ.Α. 0000), 
1 κωδικός πληρωμών (συνολικού ποσού 3,4 εκ.€ που 
αντιστοιχεί στο 10,3% της συνολικής μεταβολής των 
πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στην κατηγορία 
Πληρωμές Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) και 2 κωδικοί 
πληρωμών (συνολικού ποσού 4,8 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 14,4% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 
του πίνακα) αναφέρονται στην κατηγορία Εξόφληση 
απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομι-
κών ετών (Κ.Α. 9000). 
Ως προς τον επιμερισμό των κωδικών έκτακτων πλη-
ρωμών ανά Ειδικό φορέα 1 κωδικός (συνολικού ποσού 

6,93 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 96,9% της συνολικής με-
ταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στον ειδικό φορέα Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κ.Α. 
220), 2 κωδικοί (συνολικού ποσού 28,6 εκ.€ που αντι-
στοιχεί στο 85,6% της συνολικής μεταβολής των πλη-
ρωμών του πίνακα) αναφέρονται στον ειδικό φορέα 
Ανώτατη εκπαίδευση (Κ.Α. 250) και 1 κωδικός (συνο-
λικού ποσού 4,6 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 13,6% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρονται στον ειδικό φορέα Γενική Γραμματεία Έ-
ρευνας & Τεχνολογίας (Κ.Α. 710). 
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται ανά Ειδικό Φο-
ρέα και Υποκατηγορία οι πληρωμές του Τακτικού 
Προϋπολογισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υ-
ΠΑΙΘ που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και οι 
οποίες κατέγραψαν αξιοσημείωτη μείωση κατά τη συ-
γκεκριμένη περίοδο αναφοράς (2013-2015).  

Πίνακας 1.26: Κωδικοί Πληρωμών Τακτικού προϋπολογισμού με αξιοσημείωτη μείωση κατά την τριετία 2013-2015 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (*) 

Συνολική ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή σε € 

Τριετίας 
2013-2015 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

110 Κεντρική Υπηρεσία 0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -571.378,90  -91,6 ▼ 

  0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες -21.548.950,37  -64,0 ▼ 

  2000 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις -11.323.975,40  -25,4 ▼ 

  9000 9100 
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξο-
πλισμού 

-849.402,12  -90,3 ▼ 

  9000 9900 
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατη-
γορίες 

-3.749.558,27  -99,8 ▼ 

120 Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρχεία 0000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες -211.820,18  -15,5 ▼ 

140 Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολι-
τιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

-1.744.500,01  -38,6 ▼ 

210 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -41.834.774,24  -60,7 ▼ 

220 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -229.559.684,36  -13,3 ▼ 

  0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -33.636.154,12  -65,0 ▼ 

  1000 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. -252.758,83  -100,0 ▼ 

  2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολι-
τιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -1.000.188,00  -14,1 ▼ 

230 Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολι-
τιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

-592.000,00  -50,0 ▼ 

  2000 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά -61.573.717,66  -100,0 ▼ 

250 Ανώτατη Εκπαίδευση 1000 1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. -20.460.346,23  -29,8 ▼ 

  2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολι-
τιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

-63.242.406,00  -26,3 ▼ 

  2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -6.579.328,21  -12,2 ▼ 

  2000 2800 Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά -1.532.000,00  -38,3 ▼ 

  9000 9100 
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξο-
πλισμού 

-20.771.057,92  -88,5 ▼ 

  9000 9200 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωµές -202.648,76  -100,0 ▼ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (*) 

Συνολική ΑΠΟΛΥΤΗ 
Μεταβολή σε € 

Τριετίας 
2013-2015 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

610 
Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώμενες 
από αυτήν 

2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολι-
τιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) -6.291.000,00  -89,9 ▼ 

630 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς  0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -1.679.879,82  -100,0 ▼ 

650 
Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση 

0000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών -373.185,89  -89,3 ▼ 

710 Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -473.052,56  -16,1 ▼ 

  2000 2400 
Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολι-
τιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς) 

-4.261.312,86  -15,5 ▼ 

  2000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου -3.500.265,26  -16,4 ▼ 

  2000 2600 
Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξω-
τερικού 

-3.658.146,15  -19,6 ▼ 

720 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2000 2600 
Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξω-
τερικού 

-1.444.777,39  -85,0 ▼ 

730 Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 0000 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.∆.Α.Χ.) -221.664,88  -16,8 ▼ 

990 
Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
ν.4093/2013 

9000 9200 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωµές -75.574.242,38  -100,0 ▼ 

  9000 9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες -6.265.765,00  -100,0 ▼ 

ΣΥΝΟΛΟ -624.979.959,49   

 
(*) Υποκατηγορίες πληρωμών με ποσό υψηλότερο των 200.000,0€ οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από 10,0% κατά την τριετία 2013-2015 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 
 

Την τριετία 2013-2015 31 κωδικοί πληρωμών του πί-
νακα καταγράφουν αξιοσημείωτη μείωση (ποσό με-
γαλύτερο των 200.000€ και ποσοστιαία μεταβολή υ-
ψηλότερη του 10,0%) με συνολικό ποσό της μεταβο-
λής κατά -625,0 εκ.€. Από τους συγκεκριμένους κωδι-
κούς, οι 10 κωδικοί πληρωμών (συνολικού ποσού με-
ταβολής κατά -330,1 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 52,8% 
της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) 
αναφέρονται στην κατηγορία Πληρωμές για υπηρεσί-
ες (Κ.Α. 0000) και αφορούν σε μισθοδοσία υπαλλή-
λων, 2 κωδικοί πληρωμών (συνολικού ποσού 20,7 εκ.€ 
που αντιστοιχεί στο 3,3% της συνολικής μεταβολής 
των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στην κατη-
γορία Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλι-
σμού (Κ.Α. 1000), 13 κωδικοί πληρωμών (συνολικού 
ποσού μεταβολής κατά -166,7 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 26,7% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 
του πίνακα) αναφέρονται στην κατηγορία Πληρωμές 
Μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) και αφορούν σε επιχορη-
γήσεις νομικών προσώπων, ενώ 5 κωδικοί (συνολικού 
ποσού μεταβολής κατά -107,4 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 17,2% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 
του πίνακα) αναφέρονται στην κατηγορία Εξόφληση 
απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομι-
κών ετών (Κ.Α. 9000).  
Ως προς τον επιμερισμό των κωδικών έκτακτων πλη-
ρωμών ανά Ειδικό φορέα, 5 κωδικοί (συνολικού πο-
σού -38,0 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 6,1% της συνολικής 
μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110), 1 κωδι-
κός (συνολικού ποσού -0,2 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 
0,03% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του 
πίνακα) αναφέρεται στις Βιβλιοθήκες & Ιστορικά Αρ-
χεία του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 120), 1 κωδικός (συνολικού πο-
σού -1,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 0,3% της συνολικής 
μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερι-

κού (Κ.Α. 140), 1 κωδικός (συνολικού ποσού μεταβο-
λής -41,8 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 6,7% της συνολικής 
μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρεται 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κ.Α. 210), 4 κωδικοί 
(συνολικού ποσού μεταβολής -264,4 εκ.€ που αντι-
στοιχεί στο 42,3% της συνολικής μεταβολής των πλη-
ρωμών του πίνακα) αναφέρονται στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Κ.Α. 220), 2 κωδικοί (συνολικού ποσού 
μεταβολής -62,2 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 10,0% της 
συνολικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) α-
ναφέρονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 
(Κ.Α. 230), 6 κωδικοί (συνολικού ποσού -112,8 εκ.€ 
που αντιστοιχεί στο 18,1% της συνολικής μεταβολής 
των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται στην Ανώτα-
τη εκπαίδευση (Κ.Α. 250), 1 κωδικός (ποσού μεταβο-
λής -6,3 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 1,0% της συνολικής 
μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στην Ακαδημία Αθηνών & λοιπές Υπηρεσίες εξαρτώ-
μενες από αυτήν (Κ.Α. 610), 1 κωδικός (ποσού μετα-
βολής -1,7 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 0,3% της συνολι-
κής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρο-
νται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Κ.Α. 630), 1 
κωδικός (ποσού μεταβολής -0,37 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 0,06% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 
του πίνακα) αναφέρονται στην Αρχή Διασφάλιση της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Κ.Α. 650), 1 
κωδικός (ποσού μεταβολής -11,9 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 1,9% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών του 
πίνακα) αναφέρεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
& Τεχνολογίας (Κ.Α. 710), 1 κωδικός (ποσού μεταβο-
λής -1,4 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 0,2% της συνολικής 
μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέρονται 
στο Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Κ.Α. 720), 
1 κωδικός (ποσού μεταβολής -0,2 εκ.€ που αντιστοιχεί 
στο 0,04% της συνολικής μεταβολής των πληρωμών 
του πίνακα) αναφέρονται στο Ελληνικό Κέντρο θα-
λασσίων Ερευνών (Κ.Α. 730) και 2 κωδικοί (συνολικού 
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ποσού -81,8 εκ.€ που αντιστοιχεί στο 13,1% της συνο-
λικής μεταβολής των πληρωμών του πίνακα) αναφέ-
ρονται στη Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
ν.4093/2013 (Κ.Α. 990).  
 
1.3.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευ-
σης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας σε εκατομ-
μύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2001-2015. 
Γράφημα 1.40U: Σύνολο πληρωμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2001-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τε-
χνολογίας ανήλθαν στο ποσό των 1.229,7 εκ.€, που 
αντιστοιχεί 22,0% της συνολικής δημόσιας δαπάνης 
για εκπαίδευση τη συγκεκριμένη χρονιά, ενώ το Υ-
πουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει πληρωμές 
του συγκεκριμένου κωδικού δαπάνης ύψους 1.110,0 
εκ.€ για το 2016 (καταχώρηση πληρωτέων έως και τον 
Σεπτέμβριο του 2015) προϋπολογίζοντας μείωση των 
πληρωμών κατά -9,7% έναντι του 2015. Τέλος, στον 
Προϋπολογισμό δαπανών του 2017 καταγράφεται μι-
κρή αύξηση κατά 2,3% των δαπανών του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση/ κα-
τάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία έναντι του 2016, με το 
ποσό να ανέρχεται σε 1.135,0 εκ.€.  

Συνολικά, κατά την περίοδο 2001-2015 καταγράφεται 
αύξηση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευ-
σης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας κατά 27,7% 
(ή κατά 201,2 εκ.€) από 963,1 εκ.€ το 2001 σε 1.229.7 
εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώ-
σεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2001-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης κατά 39,4% (379,2 εκ.€) 
από 963,1 εκ.€ το 2001 σε 1.342,3 εκ.€ το 2008, που 

αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της μεταβλητής κατά την 
περίοδο αναφοράς (2001-2015). Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η συγκεκριμένη αύξηση είναι χαμηλότερη της 
αύξησης του ΑΕΠ της χώρας την αντίστοιχη περίοδο 
(56,2%). Το 2009 καταγράφεται σημαντική μείωση των 
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης/κατάρτισης/ 
έρευνας & τεχνολογίας κατά -49,2% (660,3 εκ.€) από 
1.342,3 το 2008 σε 682,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή της μεταβλητής κατά την περίο-
δο αναφοράς (2001-2015), η οποία το 2010 εν μέρει 
ισοσκελίζεται από μια σημαντική αύξηση κατά 54,2% 
(369,3 εκ.€) από 682,0 εκ.€ το 2009 σε 1.051,4 εκ.€ το 
2010. Συνολικά κατά την περίοδο 2001-2010 κατα-
γράφεται αύξηση των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της 
εκπαίδευσης/κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας κα-
τά 2,2% (ή κατά 22,9 εκ.€) από 1.028,5 εκ.€ το 2005 σε 
1.051,4 εκ.€ το 2010. Κατά την επόμενη περίοδο 2010-
2014 το σύνολο των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της 
εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 17,0% (ή κατά 
178,4 εκ.€) από 1.051,4 εκ.€ το 2010 σε 1229,7 εκ.€ το 
2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τε-
χνολογίας κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2010 (κατά 54,2% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2009 (κατά -49,2% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
 
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τε-
χνολογίας επιμερίστηκαν σε δύο γενικές κατηγορίες: 
(α) σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από ε-
θνικούς πόρους (Κ.Α. 8200) που το συγκεκριμένο οι-
κονομικό έτος αντιστοιχούσαν στο 7,8% (ή 95,4 εκ.€) 
των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έ-
ρευνα & τεχνολογία, και (β) σε πληρωμές για έργα 
χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (Κ.Α. 
8300) που το συγκεκριμένο οικονομικό έτος αντιστοι-
χούσαν στο 92,2% (ή 1.134,3 εκ.€) των συνολικών 
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
για την εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του κράτους για την εκπαίδευση/ κατάρ-
τιση/ έρευνα & τεχνολογία για έργα χρηματοδοτούμε-
να από εθνικούς πόρους (Κ.Α. 8200) σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2015.  
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Γράφημα 1.41U: Σύνολο πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων του κράτους  (σε εκ. €) στον τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευ-
νας & τεχνολογίας για έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΘΝΙΚΟΥΣ πόρους (ΚΑ 
8200) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
σημαντική μείωση των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της 
εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας για 
έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους (Κ.Α. 
8200) κατά -60,2% (144,2 εκ.€) από 239,6 εκ.€ το 2005 
σε 95,4 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & 
τεχνολογίας για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνι-
κούς πόρους κατά 7,6% ή κατά 18,1 εκ.€) από 239,6 
εκ.€ το 2005 σε 257,7 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 κατα-
γράφεται μείωση των πληρωμών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας κατά -15,3% (ή κατά 39,4 εκ.€) από 257,7 
το 2008 σε 218,3 εκ.€ το 2009, ακολουθούμενη από 
μια αύξηση κατά 5,3% (ή κατά 11,6 εκ.€) το 2010 από 
218,3 το 2009 σε 229,9 εκ.€ το 2010. Συνολικά κατά 
την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται μείωση των 
πληρωμών της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά -4,0% 
(ή κατά 9,7 εκ.€) από 239,6 εκ.€ το 2005 σε 229,9 εκ.€ 
το 2010. Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 το σύ-
νολο των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της εκπαίδευ-
σης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας για έργα 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους καταγράφει 
σημαντική μείωση κατά -58,5% (ή κατά 134,5 εκ.€) 
από 229,9 εκ.€ το 2010 σε 95,4 εκ.€ το 2015. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή του δείκτη κατά 
την περίοδο αναφοράς (2005-2015) καταγράφεται το 
2006 (341,1 εκ.€), ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη τιμή του 
δείκτη καταγράφεται το 2013 (95,4 εκ.€).  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τε-
χνολογίας για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς 
πόρους κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 

συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2014 (κατά 65,8% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2013 (κατά -56,8% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους για την εκπαίδευση/ κατάρ-
τιση/ έρευνα & τεχνολογία για έργα χρηματοδοτούμε-
να από κοινοτικούς πόρους (Κ.Α. 8300) σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015. 

Γράφημα 1.42U: Σύνολο πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων του κράτους (σε εκ. €) στον τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευ-
νας & τεχνολογίας για έργα χρηματοδοτούμενα από ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ πόρους 
(ΚΑ 8300) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
σημαντική αύξηση των πληρωμών του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον τομέα της 
εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας για 
έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 
(Κ.Α. 8300) κατά 43,8% (ή κατά 345,4 εκ.€) από 788,9 
εκ.€ το 2005 σε 1.134,3 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση των πληρωμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & 
τεχνολογίας για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτι-
κούς πόρους κατά 37,5% (ή κατά 295,7 εκ.€) από 
788,9 εκ.€ το 2005 σε 1.084,6 εκ.€ το 2008, ενώ το 
2009 καταγράφεται σημαντική μείωση των πληρωμών 
της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά -57,2% (ή κατά 
620,8 εκ.€) από 1.084,6 το 2008 σε 463,8 εκ.€ το 2009, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή της μεταβλητής 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2014), ακολου-
θούμενη από μια σημαντική αύξηση το 2010 κατά 
77,1% (ή κατά 357,6 εκ.€) από 463,8 το 2009 σε 821,4 
εκ.€ το 2010. Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2010 
καταγράφεται μικρή αύξηση των πληρωμών της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας κατά 4,1% (ή κατά 32,5 εκ.€) 
από 788,9 εκ.€ το 2005 σε 821,4 εκ.€ το 2010. 
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Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 το σύνολο των 
πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτι-
σης/ έρευνας & τεχνολογίας για έργα χρηματοδοτού-
μενα από κοινοτικούς πόρους καταγράφει σημαντική 
αύξηση κατά 38,1% (ή κατά 312,9 εκ.€) από 821,4 εκ.€ 
το 2010 σε 1.134,3 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή της μεταβλητής κατά την περίοδο ανα-
φοράς (2005-2014),. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στον 
τομέα της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τε-
χνολογίας για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτι-
κούς πόρους κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2010 (κατά 77,1% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το 2009 καταγράφεται το υψηλότερο πο-

σοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -57,2% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Κατά το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους 
στον τομέα της εκπαίδευσης/κατάρτισης/ έρευνας & 
τεχνολογίας, ανήλθαν στο ποσό των 1.087,6 εκ.€, ανα-
λύονται στους ακόλουθες 4 τομείς: (α) στον τομέα Εκ-
παίδευση (Κ.Α. 920) στον οποίο αναλογεί το 47,9 (ή 
588,7 εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του κράτους, (β) στον τομέα Κατάρτιση 
(Κ.Α. 925) στον οποίο αναλογεί το 40,6% (ή 500,1 εκ.€) 
του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων του κράτους, (γ) στον τομέα Έρευνα & Τεχνολο-
γία (Κ.Α. 970) στον οποίο αναλογεί το 11,5% (ή 141,0 
εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του κράτους, και (δ) σε διάφορους άλλους 
τομείς στον οποίο κατά το συγκεκριμένο οικονομικό 
έτος αναλογούσαν μηδενικές πληρωμές. 

Πίνακας 1.27: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ανάλυση κατά Τομέα) 
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Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

927.658.625,07  100,00% 26,7 ▲ 1.087.594.630,00 100,00% 17,2 ▲ 1.229.712.465,59 100,00% 13,1 ▲ 32,6 ▲ 

920 Εκπαίδευση 336.984.342,55  36,33% -8,3 ▼ 425.242.231,23  39,10% 26,2 ▲ 588.689.110,52 47,87% 38,4 ▲ 74,7 ▲ 

925 Κατάρτιση 422.545.466,41  45,55% 45,% ▲ 562.094.969,67 51,68% 33,0 ▲ 500.061.319,45 40,66% -11,0 ▼ 18,3 ▲ 

970 Έρευνα & Τεχνολογία 168.128.816,11  18,12% 127,9 ▲ 100.257.429,10 9,22% -40,4 ▼ 140.962.035,62 11,46% -40,6 ▼ -16,2 ▼ 

- Διάφοροι άλλοι τομείς 0,00  0,00%  ▬ 0,00 0,00%  ▬ 0,00 0,00%  ▬ 0,0 ▬ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2013-2015 στους 2 από τους 3 μη μηδενι-
κούς τομείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων του κράτους στους τομείς της εκπαίδευσης/ κατάρ-
τισης/ έρευνας & τεχνολογίας καταγράφεται αύξηση 
των πληρωμών, με την υψηλότερη να καταγράφεται 
στον τομέα Εκπαίδευση με σημαντική αύξηση κατά 
74,7% (ή κατά 57,8 εκ.€) από 337,0 εκ.€ το 2013 σε 
588,7 εκ.€ το 2015 και ακολουθεί ο τομέας Κατάρτιση 
κατά 18,3% (ή κατά 77,5 εκ.€) από 422,5 εκ.€ το 2013 
σε 500,1 εκ.€ το 2015. Την ίδια περίοδο αναφοράς κα-
ταγράφεται μείωση κατά -16,2% (ή κατά 27,2 εκ.€) 
στον τομέα Έρευνα & τεχνολογία από 168,1 εκ.€ το 
2013 σε 141,0 εκ.€ το 2014 7F7F

8
. 

Το 2015, το συνολικό ποσό των πληρωμών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους για 
την εκπαίδευση/ έρευνα & τεχνολογία ήταν 1.229,7 
εκ. €, εκ των οποίων το 57,6% (ή 708,4 εκ.€) αφορού-
σε πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων για την εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τε-
                                                                 
8
 Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική μείωση κατά -40,4% των πληρω-

μών του φορέα την περίοδο 2013-2014 από 168,1 εκ.€ το 2013 σε 
100,3 εκ.€ το 2014 

χνολογία του ΥΠΑΙΘ, ενώ το υπόλοιπο 42,4% (521,3 
εκ.€) αφορούσε αντίστοιχες πληρωμές του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση/ κα-
τάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία άλλων φορέων/ Υ-
πουργείων. Όπως ήδη σημειώθηκε, κατά την περίοδο 
2013-2015, οι συνολικές πληρωμές του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του κράτους στους τομείς της 
εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας, κα-
τέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 32,6% (ή κατά 
302,0 εκ.€). Την ίδια περίοδο οι πληρωμές του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκπαίδευ-
ση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία του ΥΠΑΙΘ κατέ-
γραψαν σημαντικότατη αύξηση κατά 53,3% (ή κατά 
246,2 εκ.€) από 462,2 εκ.€ το 2013 σε 708,4 εκ.€ το 
2015, ενώ και οι πληρωμές του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων για την εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έ-
ρευνα & τεχνολογία άλλων φορέων/Υπουργείων κατέ-
γραψαν αύξηση κατά 12,0% (ή κατά 55,8 εκ.€) από 
465,5 εκ.€ το 2013 σε 521,5εκ.€ το 2015. 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του ΥΠΑΙΘ είναι 708,4 εκ.€, και επιμερίζονται στους 
ακόλουθες 4 τομείς ως εξής: (α) στον τομέα Εκπαί-
δευση (Κ.Α. 920) αναλογεί το 77,5% (ή 548,7 εκ.€) του 
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συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του ΥΠΑΙΘ, (β) στον τομέα Κατάρτιση (Κ.Α. 925) ανα-
λογεί το 2,7% (ή 18,7 εκ.€) του συνόλου του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, (γ) στον το-
μέα Έρευνα & Τεχνολογία (Κ.Α. 970) αναλογεί το 

19,9% (ή 141,0 εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, και (δ) σε διάφο-
ρους άλλους τομείς αναλογούσαν μηδενικές πληρω-
μές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
ΥΠΑΙΘ σε όλη την περίοδο 2013-2015. 

Πίνακας 1.28: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠΑΙΘ (ανάλυση κατά Τομέα) 

Κ
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠΑΙΘ 

462.194.874,50  100,00% 18,3 ▲ 502.063.534,61 100,00% 8,6 ▲ 708.399.842,59  100,00% 41,1 ▲ 53,3 ▲ 

920 Εκπαίδευση 293.534.479,88  63,51% -7,3 ▼ 389.104.989,07 77,50% 32,6 ▲ 548.694.851,77 77,46% 41,0 ▲ 86,9 ▲ 

925 Κατάρτιση 531.578,51  0,12% 89,1 ▲ 12.701.116,44 2,53% 2289,3 ▲ 18.742.955,20  2,65% 47,6 ▲ 3425,9 ▲ 

970 Έρευνα & Τεχνολογία 168.128.816,11  36,38% 127,9 ▲ 100.257.429,10 19,97% -40,4 ▼ 140.962.035,62  19,90% 40,6 ▼ -16,2 ▼ 

- Διάφοροι άλλοι τομείς 0,00  0,00%  ▬ 0,00 € 0,00%  ▬ 0,00  0,00%  ▬ 0,0 ▬ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2013-2015, στους 2 από τους 3 μη μηδενι-
κούς τομείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων του ΥΠΑΙΘ στους τομείς της εκπαίδευσης/ κατάρτι-
σης/ έρευνας & τεχνολογίας καταγράφεται αύξηση 
των πληρωμών, με την υψηλότερη να καταγράφεται 
στον τομέα Κατάρτιση κατά 3425,9% (ή κατά 18,2 
εκ.€) από 0,53 εκ.€ το 2013 σε 18,7 εκ.€ το 2015 και 
ακολουθεί ο τομέας Εκπαίδευση με σημαντική αύξη-
ση κατά 86,9% (ή κατά 255,2 εκ.€) από 293,5 εκ.€ το 
2013 σε 548,7 εκ.€ το 2015. Την ίδια περίοδο αναφο-
ράς καταγράφεται μείωση κατά -16,2% (ή κατά 27,2 
εκ.€) στον τομέα Έρευνα & τεχνολογία με αύξηση κα-
τά 35,9% (ή 27,2 εκ.€) από 168,1 εκ.€ το 2013 σε 141,0 
εκ.€ το 2015F. 

Το 2015, από το σύνολο των 708,4 εκ.€ των πληρωμών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
στους τομείς της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & 
τεχνολογίας του ΥΠΑΙΘ το 13,3% (ή 94,4 εκ.€) αφορά 
σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνι-
κούς πόρους (Κ.Α. 8200), ενώ το 86,7% (ή 614,0 εκ.€) 
αφορά σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από 
κοινοτικούς πόρους (Κ.Α. 8300). Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2013-2015, οι πληρωμές του ΠΔΕ στους το-
μείς της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνο-
λογίας του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους κατέγραψαν σημαντικότατη αύξηση 
κατά 154,3% (ή κατά 57,3 εκ.€)  από 37,1 εκ.€ το 2013 
σε 94,4 εκ.€ το 2015, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές του 
ΠΔΕ για έργα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούμενα από κοι-
νοτικούς πόρους κατέγραψαν σημαντική αλλά μικρό-
τερη αύξηση κατά 44,4% (ή κατά 188,9 εκ.€) από 425,1 
εκ.€ το 2013 σε 614,0 εκ.€ το 2015. 
Στο ακόλουθο γράφημα επιμερίζονται ανά τομέα οι 
πληρωμές του ΠΔΕ για εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευ-
να & τεχνολογία του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτού-
μενα από εθνικούς πόρους.  

Γράφημα 1.43U: Κατανομή των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΘΝΙΚΟΥΣ πόρους 
(ΚΑ 8200) ανά τομέα το έτος 2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 από τα 94,44 εκ.€ των συνολικών πληρωμών 
του ΠΔΕ για έργα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους, το 99,97% (ή 94.41 εκ.€) αφορά στον 
τομέα Εκπαίδευση, μόλις το 0,03% (ή 0,03 εκ.€) αφο-
ρά στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία, ενώ μηδενική 
τιμή καταγράφεται  στον τομέα Κατάρτιση. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο τομέας της Κατάρτισης για έργα 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους στο ΥΠΑΙΘ 
ήταν μηδενικός από το 2005 μέχρι και το 2011, ενώ το 
2014 καταγράφηκαν πληρωμές συνολικού ύψους 12,7 
εκ.€.  

 

Στο ακόλουθο γράφημα επιμερίζονται ανά τομέα οι 
πληρωμές του ΠΔΕ για εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευ-
να & τεχνολογία του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτού-
μενα από κοινοτικούς πόρους. 

  

Εκπαίδευση 

94,4 εκ.€ 

Έρευνα & 
Τεχνολογία 

0,03 εκ.€ 

Κατάρτιση 

0,0 εκ.€ 

2014-2015 

94,4 
εκατομμύρια €  
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Γράφημα 1.44U: Κατανομή των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων του ΥΠΑΙΘ για έργα χρηματοδοτούμενα από ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ πό-
ρους (ΚΑ 8300) ανά τομέα το έτος 2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά από τα 614,0 εκ.€ των συνολικών πλη-
ρωμών του ΠΔΕ για έργα του ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτούμε-
να από κοινοτικούς πόρους, το 74,0% (ή 454,3 εκ.€) 
αφορά στον τομέα Εκπαίδευση, το 23,0% (ή 140,9 
εκ.€) αφορά στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία, ενώ 
μόλις το 3,1% (ή 18,7 εκ.€)  αφορά στον τομέα Κατάρ-
τιση. Ο τομέας της Κατάρτισης για έργα χρηματοδο-
τούμενα από κοινοτικούς πόρους ήταν μηδενικός από 
το 2005 μέχρι και το 2009, ενώ το 2010 καταγράφηκαν 
πληρωμές συνολικού ύψους 5,0 εκ.€, οι οποίες όμως 
μειώθηκαν κατά 99,3% (κατά 4,72 εκ.€) την τριετία 
2011-2013 και τελικά μηδενίστηκαν το 2013 και παρέ-
μειναν μηδενικές το 2014. 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

άλλων Φορέων/Υπουργείων είναι 521,3 εκ.€, και ε-
πιμερίζονται στους ακόλουθες 3 τομείς ως εξής: (α) 
στον τομέα Εκπαίδευση (Κ.Α. 920) αναλογεί το 7,7% (ή 
40,0 εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων άλλων Φορέων/Υπουργείων, (β) στον το-
μέα Κατάρτιση (Κ.Α. 925) αναλογεί το 92,3% (ή 481,3 
εκ.€) του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων Ε-
πενδύσεων άλλων Φορέων/Υπουργείων, και (γ) μηδε-
νική αναλογία στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία (Κ.Α. 
970) επί του συνόλου του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων άλλων Φορέων/Υπουργείων, από 96,8 
εκ.€ που είχαν εγγραφεί στο συγκεκριμένο τομέα κατά 
το 2009.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και το 2009 η Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας υπαγόταν στο Υ-
πουργείο Ανάπτυξης, ενώ από το 2010 και μετά υπά-
γεται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου 2005-2009 κατέγραφε αντί-
στοιχα μηδενικές πληρωμές στον τομέα Έρευνα & Τε-
χνολογία. Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία στο 
ΥΠΑΙΘ εγγράφονται για πρώτη φορά το 2010 με το 
ποσό των 58,7 εκ.€, γεγονός που δηλώνει ότι με την 
μετακίνηση του εποπτεύοντος υπουργείου ο τομέας 
των πληρωμών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων για Έρευνα & Τεχνολογία του κράτους μειώθηκε 
σημαντικά κατά -39,4% (ή κατά 38,1 εκ.€) την περίοδο 
2009-2010. Ωστόσο, από το 2010 και μετά αυξάνονται 
Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
στον τομέα Έρευνα & Τεχνολογία στο ΥΠΑΙΘ κατα-
γράφοντας το 2013 τη μέγιστη τιμή του δείκτη (168,1 
εκ.€), για να μειωθούν στα 100,3 εκ.€ την αμέσως ε-
πόμενη χρονιά (2014) και να αυξηθούν στα 141,0 εκ.€ 
την μεθεπόμενη (2015). 

Πίνακας 1.29: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ άλλων Φορέων/Υπουργείων (ανάλυση κατά Τομέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
άλλων Φορέων/ Υπουργείων 

465.463.750,57 100,00% 36,5 ▲ 585.531.095,39 100,00% 25,8 ▲ 521.312.623,00  100,00% -11,0 ▼ 12,0 ▲ 

920 Εκπαίδευση 43.449.862,67 9,33% -14,2 ▼ 36.137.242,16 6,17% -16,8 ▼ 39.994.258,75 7,67% 10,7 ▲ -8,0 ▼ 

925 Κατάρτιση 422.013.887,90 90,67% 45,3 ▲ 549.393.853,23 93,83% 30,2 ▲ 481.318.364,25  92,33% -12,4 ▼ 14,1 ▲ 

970 Έρευνα & Τεχνολογία 0,00 0,00%  ▬ 0,00 0,00%  ▬ 0,00  0,00%  ▬ 0,0 ▬ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2013-2015, στους 2 μη μηδενικούς τομείς 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των άλλων 
Φορέων/Υπουργείων καταγράφεται διαφοροποιημένη 
μεταβολή των πληρωμών. Συγκεκριμένα, στον τομέα 
Κατάρτιση καταγράφεται αύξηση κατά 14,1% (ή κατά 
59,3 εκ.€) από 422,0 εκ.€ το 2013 σε 481,3 εκ.€ το 
2015, ενώ στον τομέα Εκπαίδευση καταγράφεται μεί-
ωση κατά -8,0% (ή κατά 3,4 εκ.€) από 43,4 εκ.€ το 
2013 σε 40,0 εκ.€ το 2015. 
Το 2015, από το σύνολο των 585,5 εκ.€ των πληρωμών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για 

την εκπαίδευση/ κατάρτιση/ έρευνα & τεχνολογία σε 
άλλους Φορείς/Υπουργεία μόλις το 0,2% (ή 0,93 εκ.€) 
αφορά σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους (Κ.Α. 8200), ενώ το 99,8% (ή 520,4 
εκ.€) αφορά σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμε-
να από κοινοτικούς πόρους (Κ.Α. 8300). Κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου 2013-2015, οι πληρωμές του ΠΔΕ 
στους τομείς της εκπαίδευσης/ κατάρτισης/ έρευνας & 
τεχνολογίας άλλων Φορέων/ Υπουργείων για έργα 
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους κατέγραψαν 
σημαντικότατη μείωση κατά -88,7% (ή κατά 7,3 εκ.€) 

Εκπαίδευση 

454,3 εκ.€ 

Κατάρτιση 

18,7 εκ.€ 

Έρευνα & 
Τεχνολογία 

141,0 εκ.€ 

2014-2015 

614,0 
εκατομμύρια €  
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από 8,2 εκ.€ το 2013 σε 0,93 εκ.€ το 2015, ενώ αντίθε-
τα οι πληρωμές του ΠΔΕ στους τομείς της εκπαίδευ-
σης/ κατάρτισης/ έρευνας & τεχνολογίας άλλων Φο-
ρέων/ Υπουργείων για έργα χρηματοδοτούμενα από 
κοινοτικούς πόρους κατέγραψαν αύξηση κατά 13,8% 
(ή κατά 63,1 εκ.€) από 457,2 εκ.€ το 2013 σε 520,4 εκ.€ 
το 2015. 
Το 2014 από τα 0,93 εκ.€ των συνολικών πληρωμών 
του ΠΔΕ για έργα άλλων Φορέων/Υπουργείων χρημα-
τοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, το 100,0% αφορά 
στον τομέα Εκπαίδευση. Ο τομέας της Κατάρτισης για 
έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους κατα-
γράφει πληρωμές 27,9 εκ.€ το 2010, ενώ την περίοδο 
2012-2015 καταγράφει μηδενικές πληρωμές. 
Την ίδια χρονιά από τα 520,4 εκ.€ των συνολικών πλη-
ρωμών του ΠΔΕ για έργα άλλων Φορέων/Υπουργείων 
χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, το 92,5% 
(481,3 εκ.€) αφορά στον τομέα Κατάρτιση και το 7,5% 
(39,1 εκ.€) αφορά στον τομέα Εκπαίδευση, ενώ δεν 
καταγράφονται πληρωμές στον τομέα Έρευνα & Τε-
χνολογία. Ο τομέας της Κατάρτισης για έργα χρημα-
τοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους την περίοδο 
2013-2015 καταγράφει αύξηση κατά 14,1% (ή κατά 
59,3 εκ.€) από 422,0 εκ.€ το 2013 σε 481,3 εκ.€ το 
2015. Την ίδια περίοδο ο τομέας της Εκπαίδευσης κα-
ταγράφει μικρότερη ποσοστιαία αύξηση κατά 10,9% 
(ή κατά 3,8 εκ.€) από 35,3 εκ.€ το 2013 σε 39,1 εκ.€ το 
2015. 

1.3.2.3 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο επιμερισμός των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης αφορά στις κα-
τηγορίες πληρωμών που το ΥΠΑΙΘ έχει ήδη εντάξει 
στον συγκεκριμένο ειδικό φορέα (Πρωτοβάθμια, Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστημιακός ή Τεχνολο-
γικός τομέας της Ανώτατης εκπαίδευσης) των Κεντρι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, ή και σε εκείνες των Περι-
φερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τις οποίες η διά-
κριση ανά βαθμίδα της εκπαίδευσης προκύπτει σα-
φώς από την περιγραφή της συγκεκριμένης δαπάνης. 
Αντίθετα, κατηγορίες πληρωμών, που δεν προκύπτει 
από την περιγραφή τους συγκεκριμένη βαθμίδα της 
εκπαίδευσης, όπως είναι για παράδειγμα οι πληρωμές 
για μετακίνηση των μαθητών χωρίς επιμερισμό σε 
πληρωμές μετακίνησης για μαθητές Πρωτοβάθμιας/ 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στις πληρωμές κάποιας βαθμίδας της εκπαίδευ-
σης. Ως εκ τούτου, η συνολική δαπάνη για τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης, ουσιαστικά είναι υψηλότερες 
από το άθροισμα των αναφερόμενων σε αυτές πλη-
ρωμών. Αξίζει, τέλος να αναφερθεί, ότι διάκριση ανά 
βαθμίδα της εκπαίδευσης αφορά μόνο στις πληρωμές 
του Τακτικού προϋπολογισμού του κράτους για την 
εκπαίδευση, αφού στις πληρωμές του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων δεν γίνεται διάκριση ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Στη συνέχεια, και για την περίοδο 2005-2015 αναλύο-
νται κατά κατηγορία δαπάνης οι τρεις Ειδικοί Φορείς 

των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ στους οποίους το 
2015 αντιστοιχεί το 89,9% του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και οι ο-
ποίοι επιμερίζονται στις πληρωμές των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ανώ-
τατη εκπαίδευση. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.45U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στο ποσό των 
1.500,5εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανα-
κοινώσει πληρωμές ύψους 1.423,3 εκ.€, του συγκε-
κριμένου ειδικού φορέα για το 2016 (καταχώρηση 
πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2016). Ας ση-
μειωθεί ότι και ο προϋπολογισμός του 2017 του συ-
γκεκριμένου ειδικού φορέα (1.523,6 εκ.€) προβλέπει 
επιπλέον αύξηση κατά 7,0% των πληρωμών για Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση. 

Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση κατά -13,5% (233,5 εκ.€) από 1.734,0 εκ.€ το 
2005 σε 1.500,5 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 23,1% (ή κατά 
401,3 εκ.€) από 1.734,0 εκ.€ το 2005 σε 2.135,3 εκ.€ το 
2008, ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω αύξηση 
των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά 5,0% από 2.135,3 το 2008 σε 2.241,1 εκ.€ το 

1.734,0 
1.862,7 

1.984,0 

2.135,3 
2.241,1 

2.050,7 

1.888,0 

1.687,7 
1.567,9 1.528,9 

1.500,5 

7,4% 6,5% 7,6% 5,0% 

-8,5% -7,9% -10,6% -7,1% 
-2,5% -1,9% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

2009. Συνολικά κατά την περίοδο 2005-2009 κατα-
γράφεται αύξηση των πληρωμών του συνολικού Τα-
κτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά 29,2% (ή κατά 507,0 εκ.€) 
από 1.734,0 εκ.€ το 2005 σε 2.241,1 εκ.€ το 2009, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο 
αναφοράς 2005-2015. Κατά την επόμενη περίοδο 
2009-2015 το σύνολο των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφει υψηλή μείωση κατά -33,3% 
(ή κατά 712,2 εκ.€) από 2.241,1 εκ.€ το 2009 σε 
1.500,5 εκ.€ το 2014, που αποτελεί και την ελάχιστη 
τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2005-2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2008 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2012 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -10,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους στους επιμέρους 
φορείς χρηματοδότησης του κράτους (κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες/ Νομοί) την περίοδο 2012-
2015.   

Πίνακας 1.30: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2013 2014 2015 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.567.855.473,71 100,0% -7,1 ▼ 1.528.857.107,07 100,0% -2,5% ▼ 1.500.466.553,10  100,0% -1,9 ▼ -4,3 ▼ 

210 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση –  

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 
1.556.953.701,14 99,3% -7,2 ▼ 1.521.378.200,98 99,5% -2,3% ▼ 1.490.909.089,85  99,4% -2,0 ▼ -4,2 ▼ 

181 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση -  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 
10.901.772,57 0,7% 10,4 ▲ 7.478.906,09 0,5% -31,4% ▼ 9.557.463,25  0,6% 27,8 ▲ -12,3 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που αντιστοιχού-
σαν στο 34,5% των συνολικών πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για την εκπαίδευ-
ση, ανήλθαν στο ποσό των 1.500,5 εκ.€, αναλύονται 
στους ακόλουθες 2 ειδικούς φορείς για την Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση: (α) τον φορέα των Κεντρικών Υ-
πηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση (Κ.Α. 210) στον οποίο αναλογεί το 99,4% (ή 1.490,9 
εκ.€) του συνόλου πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για εκπαίδευση, και (β) τον φο-
ρέα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κ.Α. 181) στον οποίο ανα-
λογεί το 0,6% (ή 9,6 εκ.€) του συνόλου πληρωμών του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για εκπαίδευ-
ση.  
Την τριετία 2013-2015, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μείωση των 

πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον 
φορέα των Περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ 
(Περιφερειακές ενότητες/Νομαρχίες) κατά -12,3% (ή 
1,3 εκ.€) από 10,9 εκ.€ το 2013 σε 9,6 εκ.€ το 2015, 
καθώς και στον φορέα των Κεντρικών υπηρεσιών του 
ΥΠΑΙΘ κατά -4,2% (ή 66,0 εκ.€) από 1.556,9 εκ.€ το 
2013 σε 1.490,9 εκ.€ το 2015.  
Το 2015οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση (1.490,9εκ.€) αναλύονται στις ακό-
λουθες 4 κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές για 
υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 100,0% 
(1.521,3 εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, (β) Προμήθειες αγαθών και κε-
φαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλο-
γεί το 0,00% (0,00 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές 
(Κ.Α. 2000) στην οποία αναλογεί το 0,002% (0,035 
εκ.€), και (δ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων πα-
ρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην οποία 
αναλογεί το 0,00% (0,0014 εκ.€). 

Πίνακας 1.31: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

210 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.556.953.701,14  100,0% -7,2 ▼ 1.521.378.200,98  100,0% -2,3 ▼ 1.490.909.089,85  100,0% -2,0 ▼ -4,2 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.556.906.844,81 100,0% -7,2 ▼ 1.521.308.884,68  100,0% -2,3 ▼ 1.490.873.270,84  100,00% -2,0 ▼ -4,2 ▼ 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

0,00 0,0% 0,0 ▬ 900,98  0,0%     0,00  0,00% -100,0 ▼ 0,0 ▬ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 46.000,00 0,0% -23,3 ▼ 67.000,00  0,0% 45,7 ▲ 35.000,00  0,002% -47,8 ▼ -23,9 ▼ 

9000 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

856,33 0,0% -96,8 ▼ 1415,32,00  0,0% 0,0 ▬ 0,00        0,0 ▬ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Κατά την τριετία 2013-2015 ο Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για 
Υπηρεσίες) για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώ-
θηκε κατά -4,2% (ή κατά 66,0 εκ.€) από 1.556,9 εκ.€ το 
2013 σε 1.490,9 εκ.€ το 2015. Την ίδια περίοδο, ο Κ.Α. 
1000 (Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακού εξοπλι-
σμού) είναι μηδενικός (αυξήθηκε σε 901,0€ το 2014 
και στην επόμενη χρονιά μηδενίστηκε), ο Κ.Α. 2000 
(Πληρωμές Μεταβιβαστικές) μειώθηκε κατά -23,9% (ή 
κατά 11.000,0€) από 46.000€ το 2012 σε 35.000,0€ το 
2015. Κατά την τριετία 2013-2015, τέλος, ο Κ.Α. 9000 
(Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονομικών ετών) εγγράφει μη μηδενικές αλλά χαμη-
λού ύψους τιμές το 2013 και το 2014, οι οποίες ουσι-
αστικά μηδενίζονται το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στον Κ.Α. 2000 (Πληρωμές μεταβιβαστικές) περιλαμ-
βάνεται κυρίως ο Κ.Α. 2224 ο οποίος αφορά σε επιχο-
ρήγηση στη Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και 
σχολικές εφορείες. Ο συγκεκριμένος κωδικός μειώθη-
κε κατά -11,7% (ή κατά 11.000€) κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2013-2015 από 46.000€ το 2013 σε 35.000€ το 
2015. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.46U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ΥΠΑΙΘ ανήλθαν στο 
ποσό των 1.538,9 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών 
έχει ανακοινώσει πληρωμές ύψους 1.565,5 εκ.€, του 
συγκεκριμένου ειδικού φορέα για το 2015 (καταχώρη-

ση πληρωτέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2016). Ας 
σημειωθεί ότι και ο προϋπολογισμός του 2017 του συ-
γκεκριμένου ειδικού φορέα (1.573,0εκ.€) προβλέπει 
οριακή αύξηση κατά -0,5% των πληρωμών για Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση κατά -28,4% (ή κατά 610,8 εκ.€) από 2.149,7 
εκ.€ το 2005 σε 1.538,9 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 
(προ κρίσης) καταγράφεται συνολική αύξηση των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 
21,2% (ή κατά 456,0 εκ.€) από 2.149,7 εκ.€ το 2005 σε 
2.605,8 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 καταγράφεται πε-
ραιτέρω αύξηση των πληρωμών του συνολικού Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για τη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση κατά 6,5% (ή κατά 169,2 εκ.€) από 
2.605,8 το 2008 σε 2.775,0 εκ.€ το 2009. Συνολικά κα-
τά την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 
29,1% (ή κατά 625,2 εκ.€) από 2.149,7 εκ.€ το 2005 σε 
2.775,0 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη την περίοδο αναφοράς 2005-2015. Κατά 
την επόμενη περίοδο 2009-2015 το σύνολο των πλη-
ρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει ιδιαί-
τερα σημαντική μείωση κατά -44,5% (ή κατά 1.236,0 
εκ.€) από 2.775,0 εκ.€ το 2009 σε 1.538,9 εκ.€ το 2015, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη την πε-
ρίοδο αναφοράς 2005-2015.Από την ετήσια μεταβολή 
των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την 
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 8,5% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 
2014 καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη (κατά -12,0% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους στους επιμέρους 
φορείς χρηματοδότησης του κράτους (κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες/ νομοί) την περίοδο 2013-
2015. 

Πίνακας 1.32: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για ΔΕΥ-

ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.803.786.037,32 100,0% -10,7 ▼ 1.588.041.909,81 100,0% -12,0 ▼ 1.517.917.471,85 100,0% -3,1 ▼ -14,7 ▼ 

2.149,7 
2.251,7 

2.402,2 

2.605,8 

2.775,0 

2.510,0 

2.277,9 

2.020,6 

1.803,8 

1.588,0 
1.538,9 

4,7% 6,7% 8,5% 6,5% 

-9,5% -9,2% -11,3% -10,7% -12,0% 
-3,1% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

220 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση –  
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 

1.782.065.776,97 98,8% -10,6 ▼ 1.565.884.663,91  98,6% -12,1 ▼ 1.517.917.471,85 98,6% -3,1 ▼ -14,8 ▼ 

182 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΑΙΘ 
21.720.260,35 1,2% -18,0 ▼ 22.157.245,90 1,4% 2,0 ▲ 21.022.048,56 1,4% -5,1 ▼ -3,2 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αντιστοιχού-
σαν στο 35,3% των συνολικών πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για την εκπαίδευ-
ση, ανήλθαν στο ποσό των 1.538,9 εκ.€, αναλύονται 
στους ακόλουθες 2 ειδικούς φορείς για τη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση: (α) τον φορέα των Κεντρικών Υ-
πηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση (Κ.Α. 220) στον οποίο αναλογεί το 98,6% (ή 1.517,9 
εκ.€) του συνόλου πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους, και (β) τον φορέα των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Κ.Α. 182) στον οποίο αναλογεί το 1,4% (ή 
22,2 εκ.€) του συνόλου πληρωμών του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του κράτους. Την τριετία 2013-2015 και 
στους 2 ειδικούς φορείς του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του κράτους για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
καταγράφεται μείωση των πληρωμών, με τη μεγαλύ-
τερη κατά -14,8% (ή κατά 264,1 εκ.€) να καταγράφεται 
στον φορέα των Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ 
από 1.782,1 εκ.€ το 2013 σε 1.517,9 εκ.€ το 2015, ενώ 
στον φορέα των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υ-

ΠΑΙΘ (Περιφερειακές ενότητες/Νομαρχίες) καταγρά-
φεται μείωση κατά -3,2% (ή 0,7 εκ.€) από 21,7 εκ.€ το 
2013 σε 21,0 εκ.€ το 2015. 
 
Το 2015 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση (1.517,9 εκ.€) αναλύονται στις ακό-
λουθες 7 κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές για 
υπηρεσίες (Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 99,4% 
(1.508,6 εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, (β) Προμήθειες αγαθών και κε-
φαλαιακού εξοπλισμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλο-
γεί το 0,00% (0,00 εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές 
(Κ.Α. 2000) στην οποία αναλογεί το 0,41% (6,2 εκ.€), 
(δ) Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιού-
μενα έσοδα (Κ.Α. 3000) στην οποία αναλογεί το 0,00% 
(0,00 εκ.€), (ε) Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 
κατηγορίες (Κ.Α. 5000) στην οποία αναλογεί το 0,17% 
(2,6 εκ.€), (στ) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δη-
μόσιας διοίκησης (Κ.Α. 6000) στην οποία αναλογεί το 
0,00%, (0,00€), και (ζ) Εξόφληση απλήρωτων υπο-
χρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) 
στην οποία αναλογεί το 0,02% (0,53 εκ.€).  

Πίνακας 1.33: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
2013 2014 2015 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

220 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.782.065.776,97  100,0% -10,6 ▼ 1.565.884.663,91 100,0% -12,1 ▼ 1.517.917.471,85 100,0% -3,1 ▼ -14,8 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.771.494.024,85 99,41% -10,6 ▼ 1.556.557.395,06 99,40% -12,1 ▼ 1.508.598.674,15  99,37% -3,1 ▼ -14,8 ▼ 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

266.533,49 0,01% 19,4 ▲ 15.138,44 0,00% -94,3 ▼ 0,00  0,00% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 7.083.188,00 0,40% 6,0 ▲ 6.343.802,00 0,41% -10,4 ▼ 6.192.160,00  0,41% -2,4 ▼ -12,6 ▼ 

3000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00 0,00% 0,0 ▬ 0,00  0,00% 0,0 ▬ 0,0 ▬ 

5000 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

2.768.139,20 0,16% -35,7 ▼ 2.646.000,08 0,17% -4,4 ▼ 2.598.238,22  0,17% -1,8 ▼ -6,1 ▼ 

6000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

10,53 0,00% -31,1 ▼ 0,00 0,00% -100,0 ▼ 0,00  0,00% 0,0 ▬ -100,0 ▼ 

9000 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 453.880,90 0,03% 18,8 ▲ 322.328,33 0,02% -29,0 ▼ 528.399,48  0,02% 63,9 ▲ 16,4 ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015 σε 4 από τις 5 οριακά μη-
μηδενικές κατηγορίες πληρωμών καταγράφεται μείω-
ση και συγκεκριμένα: ο Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για Υπη-
ρεσίες) για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε 
κατά -14,8% (ή κατά 262,9 εκ.€) από 1.771,5 εκ.€ το 
2013 σε 1.508,6 εκ.€ το 2015, ο Κ.Α. 1000 (Προμήθειες 
αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) μηδενίστηκε 
(μείωση κατά -100,0% ή κατά 0,267 εκ.€), ο Κ.Α. 2000 
(Πληρωμές Μεταβιβαστικές) μειώθηκε κατά -12,6% (ή 
κατά 0,9 εκ.€) από 7,1 εκ.€ το 2013 σε 6,2 εκ.€ το 2015 
και ο Κ.Α. 5000 (Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλ-
λες κατηγορίες) μειώθηκε κατά -6,1% (ή κατά 0,2 εκ.€) 

από 2,8 εκ.€ το 2012 σε 2,6 εκ.€ το 2015. Την ίδια πε-
ρίοδο αναφοράς στον Κ.Α. 9000 (Εξόφληση απλήρω-
των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών) 
καταγράφεται αύξηση κατά 16,4% (ή κατά 0,08 εκ.€) 
από 0,45 εκ.€ το 2012 σε 0,53 εκ.€ το 2014. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη τριετία σε 2 από τις 7 
κατηγορίες πληρωμών και συγκεκριμένα ο Κ.Α. 6000 
(Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης) 
όπως και ο Κωδικός 3000 (Πληρωμές που αντικρίζο-
νται από πραγματοποιούμενα έσοδα) παρέμειναν ου-
σιαστικά μηδενικοί.  
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Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον Κ.Α. 2000 
(Πληρωμές μεταβιβαστικές) περιλαμβάνεται επίσης 
και ο Κ.Α. 2427 ο οποίος αφορά σε επιχορήγηση στη 
Σιβιτανίδειο Σχολή. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 
2013-2015 ο συγκεκριμένος κωδικός πληρωμών μειώ-
θηκε κατά -14,5% (ή κατά 1,0 εκ.€) από 7,0 εκ.€ το 
2013 σε 6,0 εκ.€ το 2015. Τέλος, στον Κ.Α. 2000 (Πλη-
ρωμές μεταβιβαστικές) περιλαμβάνεται επίσης και ο 
Κ.Α. 2224 ο οποίος αφορά σε επιχορήγηση στη Επιχο-
ρήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορεί-
ες. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015 ο συγκε-
κριμένος κωδικός αυξήθηκε από μηδενική τιμή το 
2013 σε 0,11 εκ.€ το 2015. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εκατομμύρια € (εκ.€) κα-
θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2015.  
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον Ειδικό φορέα 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν στο ποσό των 
873,9 εκ.€, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανα-
κοινώσει πληρωμές ύψους 806,9 εκ.€ του συγκεκριμέ-
νου ειδικού φορέα για το 2016 (καταχώρηση πληρω-
τέων έως και τον Σεπτέμβριο του 2016) μειωμένες κα-
τά -3,9% έναντι του προηγούμενου έτους. Ας σημειω-
θεί ότι και ο προϋπολογισμός του 2017 του συγκεκρι-
μένου ειδικού φορέα (874,4 εκ.€) προβλέπει αύξηση 
κατά 4,1% των πληρωμών για Τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. 
Γράφημα 1.47U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
ισχυρή μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση κατά -26,1% (309,2 εκ.€) από 1.183,1 
εκ.€ το 2005 σε 873,9 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 
(προ κρίσης) καταγράφεται συνολική αύξηση των 

πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
19,2% (226,7 εκ.€) από 1.183,1 εκ.€ το 2005 σε 1.409,8 
εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω 
αλλά οριακή αύξηση των πληρωμών του συνολικού 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά 0,8% (11,1 εκ.€) από 1.409,8 
εκ.€ το 2008 σε 1.420,9 εκ.€ το 2009. Συνολικά κατά 
την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
20,1% (237,8 εκ.€) από 1.183,1 εκ.€ το 2005 σε 1.420,9 
εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του 
δείκτη κατά την περίοδο 2005-2015. Κατά την επόμενη 
περίοδο 2009-2015 το σύνολο των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει σημαντική 
μείωση κατά -38,0% (547,0 εκ.€) από 1.420,9 εκ.€ το 
2009 σε 873,9 εκ.€ το 2014, που αποτελεί και την ελά-
χιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο 2005-2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2006 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2013 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -16,5% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους).  
Κατά το οικονομικό έτος 2014 οι πραγματοποιηθείσες 
πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που αντιστοιχούσαν 
στο 20,1% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την εκπαίδευση, 
ανήλθαν στο ποσό των 873,9 εκ.€.  
Από το 2014 οι πληρωμές του συγκεκριμένου ειδικού 
φορέα δεν αναλύονται πλέον στους 2 ειδικούς φορείς 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, που αντιστοι-
χούν στους δύο παράλληλους και αλληλοσυμπληρού-
μενους τομείς της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: (α) τον 
Τεχνολογικό τομέα (Κ.Α. 240) στον οποίο το 2013 ανα-
λογούσε το 26,0% (ή 252,6 εκ.€) του συνόλου πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (969,9 εκ.€) και  ο οποίος 
αφορούσε στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα 
(Α.Τ.Ε.Ι.) και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και (β) τον Πανε-
πιστημιακό τομέα (Κ.Α. 250) στον οποίο το 2013 ανα-
λογούσε το 74,0% (ή 717,3 εκ.€) του συνόλου πληρω-
μών του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
την Τριτοβάθμια εκπαίδευση τη συγκεκριμένη χρονιά, 
και αφορούσε στα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.  
Από το 2014, οι δύο ειδικοί φορείς ενσωματώθηκαν σε 
έναν ενιαίο με την επωνυμία Ανώτατη εκπαίδευση 
(Κ.Α. 250). Για λόγους σύγκρισης, ωστόσο, και στην 
παρούσα έκθεση διατηρείται η διάκριση των ειδικών 
φορέων του Τεχνολογικού τομέα και του Πανεπιστη-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

μιακού τομέα όπως είχαν επιμεριστεί σε  αυτούς οι 
συνολικές πληρωμές για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-

τά την περίοδο αναφοράς 2005-2013. 

Πίνακας 1.34: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

2011 2012 2013 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2011-2013 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ πληρωμών  
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

για ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1.160.282.174,64 100,0% -6,0 ▼ 1.161.451.340,05 100,0% 0,1 ▲ 969.891.364,40 € 100,0% -16,5% ▼ -16,4% ▼ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 315.995.009,54 27,2% -2,3 ▼ 314.591.665,90 27,1% -0,4 ▼ 252.636.204,39 € 26,0% -19,7% ▼ -20,1% ▼ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 844.287.165,10 72,8% -7,2 ▼ 846.859.674,15 72,9% 0,3 ▲ 717.255.160,01 € 74,0% -15,3% ▼ -15,0% ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2011-2013, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται μείωση των 
πληρωμών, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στον 
Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(κατά -20,1% ή κατά 63,4 εκ.€) από 316,0 εκ.€ το 2011 
σε 252,6 εκ.€ το 2013, ενώ η μείωση στον Πανεπιστη-
μιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν μι-
κρότερη (κατά -15,0% ή κατά 127,0 εκ.€) από 844,3 
εκ.€ το 2011 σε 717,3 εκ.€ το 2013. Αξιοσημείωτη είναι 
η οριακή ετήσια αύξηση του Πανεπιστημιακού τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 0,3% (ή 2,6 εκ.€) 
το 2012 έναντι του προηγούμενου έτους αναφοράς, 
έναντι της οριακής μείωσης του Τεχνολογικού τομέα 
κατά -0,4% (ή 1,4 εκ.€) την ίδια χρονιά. 
  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον 
Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013.  
Γράφημα 1.48U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2013 καταγράφεται 
οριακή μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους για τον Τεχνολογι-
κό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά -19,4% 
(ή κατά 60,7 εκ.€) από 313,3 εκ.€ το 2005 σε 252,6 εκ.€ 
το 2013. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
τον Τεχνολογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά 22,3% (ή κατά 69,9 εκ.€) από 313,3 εκ.€ το 2005 
σε 383,2 εκ.€ το 2008. Κατά την επόμενη περίοδο 
2008-2013 το σύνολο των πληρωμών του συνολικού 
Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον Τεχνο-
λογικό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατα-
γράφει σημαντική μείωση κατά -34,1% (ή κατά 130,6 
εκ.€) από 383,2 εκ.€ το 2008 σε 252,6 εκ.€ το 2013, τι-
μή χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του οικονομι-
κού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για τον Τεχνολογικό το-
μέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 
αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 10,0% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2013 κα-
ταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη (κατά -19,7% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για τον 
Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013.  

Γράφημα 1.49U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2013 καταγράφεται 
μείωση των πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού του κράτους για τον Πανεπιστημιακό 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά -11,9% (ή 
κατά 423,4 εκ.€) από 869,8 εκ.€ το 2005 σε 717,3 εκ.€ 
το 2013. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των πληρωμών του συ-
νολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για 
τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά 18,0% (ή κατά 156,7 εκ.€) από 869,8 εκ.€ 
το 2005 σε 1.026,6 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 κατα-
γράφεται περαιτέρω μικρή αύξηση των πληρωμών 
του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού του κρά-
τους για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά 2,8% (ή κατά 28,5 εκ.€) από 1026,6 
εκ.€ το 2008 σε 1.055,1 εκ.€ το 2009. Συνολικά κατά 
την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 21,3% (ή κατά 185,3 εκ.€) 
από 869,8 εκ.€ το 2005 σε 1.055,1 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2013 το σύνολο των 
πληρωμών του συνολικού Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους για τον Πανεπιστημιακό τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά -32,0% (ή κατά 337,9 εκ.€) από 1.055,1 εκ.€ το 
2009 σε 717,3 εκ.€ το 2013, χαμηλότερη από την αντί-
στοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για τον Πανεπιστημιακό 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίο-
δο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 7,0% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2013 κα-
ταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη (κατά -15,3% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δημόσιων δαπανών για τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, των δημόσιων δαπανών του Τεχνο-
λογικού τομέα (Κωδ. 240) και των δημόσιων δαπα-
νών του Πανεπιστημιακού τομέα (Κωδ. 250) ανά φοι-
τητή ανά φοιτητή την περίοδο 2005-2012.  
Το 2013 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσαν σε 3.512,1€ 
ανά φοιτητή. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2013 
καταγράφεται μείωση των συνολικών δαπανών για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή κατά -8,4% (ή 
κατά 320,3€ ανά φοιτητή) από 3.832,4€ ανά φοιτητή 
το 2005 σε 3.512,1€ ανά φοιτητή το 2013. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφο-
νται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη.  

Γράφημα 1.50U U: Συνολικές δημόσιες δαπάνες για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά φοιτητή (συνολικά και ανά τομέα) την περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: α) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί των ετών 2007 έως και 2015   
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2005-2009 οι συνολι-
κές δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή 
καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 37,3% (ή κατά 
1.428,1€ ανά φοιτητή), από 3.832,4€ ανά φοιτητή το 
2005 σε 5.260,5€ ανά φοιτητή το 2009. Η συγκεκριμέ-
νη αύξηση οφείλεται στην αύξηση των συνολικών δη-
μόσιων δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(κατά 20,1%), σε συνδυασμό με την  μείωση του πλή-
θους του συνόλου των τακτικών φοιτητών της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (κατά -12,5%) την ίδια περίοδο. 
Την περίοδο 2009-2013, οι συνολικές δαπάνες για τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή καταγράφουν ση-
μαντική μείωση κατά -33,2% (ή κατά 1.748,4€ ανά 
φοιτητή), από 5.260,5 ανά φοιτητή το 2009 σε 3.512,1€ 
ανά φοιτητή το 2013. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλε-
ται στην μείωση των συνολικών δημόσιων δαπανών 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατά -31,7%), σε 
συνδυασμό με τη μικρή  αύξηση του πλήθους του συ-
νόλου των τακτικών φοιτητών της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (κατά 2,2%) την ίδια περίοδο. 
Τόσο η δημόσια δαπάνη για τον Τεχνολογικό τομέα 
ανά φοιτητή όσο και η δημόσια δαπάνη για τον Πα-
νεπιστημιακό τομέα ανά φοιτητή ακολουθούν την 
κατανομή της δημόσια δαπάνης συνολικά για την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή. Όμως, αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι σημαντικές διαφοροποιήσεις των 
τιμών του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη που 
προκύπτουν μεταξύ του Πανεπιστημιακού και του Τε-
χνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ο Πανεπι-
στημιακό τομέας υπερέχει σημαντικά σε αναλογία του 
συνόλου των δημοσίων δαπανών ανά φοιτητή έναντι 
των αντιστοιχών τιμών  του Τεχνολογικού τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφοντας σχεδόν 
διπλάσια δημόσια δαπάνη ανά φοιτητή (μέση τιμή 
192,1%) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Πιο συγκε-
κριμένα η μέση τιμή του παρατηρούμενου εύρους με-
ταξύ της ετήσιας δημόσιας δαπάνης ανά φοιτητή με-
ταξύ των δύο τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2013) είναι 
2.580,2€ ανά φοιτητή, που αντιστοιχεί στο 59,1% της 
μέσης τιμής της συνολικής δαπάνης για τριτοβάθμια 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

εκπαίδευση ανά φοιτητή (4.367,2€) κατά την περίοδο 
αναφοράς. Η μεγαλύτερη τιμή εύρους των τιμών του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη μεταξύ των τομέ-
ων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται το 
2007 (τιμή εύρους τομέων 3.113,1€) όπου η δαπάνη 
του Πανεπιστημιακού τομέα αντιστοιχεί στο 209,7% 
της αντίστοιχης τιμής του Τεχνολογικού τομέα. Αντίθε-
τα, η μικρότερη τιμή εύρους των τιμών του συγκεκρι-
μένου   δείκτη μεταξύ των τομέων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καταγράφεται το 2013 (τιμή εύρους το-
μέων 1.903,6€) όπου η δαπάνη του Πανεπιστημιακού 
τομέα αντιστοιχεί στο 181,0% της αντίστοιχης τιμής 
του Τεχνολογικού τομέα. Συνολικά, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς (2005-2013) καταγράφεται 
σημαντική μείωση κατά -32,2% (ή κατά 904,1€) του 
εύρους διαφοράς των τιμών της δημόσιας δαπάνης 
ανά φοιτητή μεταξύ των τομέων της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, που κυρίως αφορά στην περίοδο μετά το 
2007 (μείωση κατά -40,2 ή 1.209,5€% την περίοδο 
2007-2013), ενώ την προηγούμενη τριετία (2005-2007) 
το εύρος της τιμής του δείκτη μεταξύ των τομέων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψε αύξηση κατά 
10,9% (ή 305,4€). Τέλος, και ακριβώς επειδή ο υπολο-
γισμός του συγκεκριμένου δείκτη ανάγει την τιμή της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης των τομέων ανά φοιτη-
τή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συνολική πε-
ρίοδο αναφοράς (2005-2013) ο τακτικός φοιτητικός 
πληθυσμός του Πανεπιστημιακού τομέα κατέγραψε 
μικρή μείωση κατά -1,4% (ή κατά 2.450 φοιτητές/-
τριες), ενώ ο αντίστοιχος φοιτητικός πληθυσμός του 
Τεχνολογικού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

την ίδια περίοδο κατέγραψε σημαντικότερη μείωση 
κατά -21,9% (ή κατά 30.108 φοιτητές/-τριες). Αντίθε-
τα, την ίδια περίοδο (2005-2013) το σύνολο των δημο-
σίων δαπανών του Πανεπιστημιακού τομέα κατέγρα-
ψε μείωση κατά -17,5% (ή κατά 152,6 εκ.€), ενώ το 
αντίστοιχο σύνολο δημοσίων δαπανών του Τεχνολογι-
κού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ίδια πε-
ρίοδο κατέγραψε μείωση κατά -19,4% (ή κατά 60,7 
εκ.€). Οι δύο παραπάνω μεταβολές που μετέχουν στον 
υπολογισμό του δείκτη ερμηνεύουν την μείωση του 
παρατηρούμενου εύρους της τιμής του συγκεκριμένου 
δείκτη μεταξύ των τομέων της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. 
 
Το 2015 οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (873, εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες 6 
κατηγορίες πληρωμών: (α) Πληρωμές για υπηρεσίες 
(Κ.Α. 0000) στην οποία αναλογεί το 63,9% (583,2 εκ.€) 
των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, (β) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλι-
σμού (Κ.Α. 1000) στην οποία αναλογεί το 6,99% (63,8 
εκ.€), (γ) Πληρωμές μεταβιβαστικές (Κ.Α. 2000) στην 
οποία αναλογεί το 28,77% (262,6 εκ.€), (δ) Δαπάνες 
που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Κ.Α. 5000) 
στην οποία αναλογεί το 0,01% (0,09 εκ.€), (ε) Πληρω-
μές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας διοίκησης (Κ.Α. 
6000) στην οποία αναλογεί το 0,00% (0,0 εκ.€), και (στ) 
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων 
οικονομικών ετών (Κ.Α. 9000) στην οποία αναλογεί το 
0,33% (3,0 εκ.€). 

Πίνακας 1.35: Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης – Πληρωμές Τακτικού Προϋπολογισμού – Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 969.891.364,40 € 100,0% -16,5 ▼ 912.776.049,24 100,0% -5,9 ▼ 873.923.179,67 100,0% -4,3 ▼ -9,9 ▼ 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 578.728.000,97 59,67% -17,7 ▼ 583.229.320,25 63,90% 0,8 ▲ 592.069.687,71  64,87% 1,5 ▲ 2,3 ▲ 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

68.759.255,88  7,09% 6,4 ▲ 63.820.356,13 6,99% -7,2 ▼ 48.298.909,65  5,53% -24,3 ▼ -29,8 ▼ 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 298.678.777,95  30,80% -21,3 ▼ 262.593.940,86 28,77% -12,1 ▼ 230.842.497,13  26,02% -12,1 ▼ -22,7 ▼ 

5000 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

39.537,74  0,00% 89,1 ▲ 89.706,00 0,01% 126,9 ▲ 0,00  0,00% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

6000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 

0,00  0,00% -100,0 ▼ 50,25  0,00%     0,00  0,00% -100,0 ▼ 0,0 ▬ 

9000 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 23.685.791,86  2,44% 66,8 ▲ 3.042.675,75 0,33% -87,2 ▼ 2.712.085,18 0,31% -10,9 ▼ -88,5 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015, σε 4 από τις 6 επιμέρους 
κατηγορίες πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, καταγράφεται μείωση των αντί-
στοιχων πληρωμών. Συγκεκριμένα ο Κ.Α. 1000 (Προ-
μήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού) μειώ-
θηκε κατά -29,8% (ή κατά 20,5 εκ.€) από 68,8 εκ.€ το 
2013 σε 48,3 εκ.€ το 2014, ο Κ.Α. 2000 (Πληρωμές Με-
ταβιβαστικές) μειώθηκε κατά -22,7% (ή κατά 67,8 
εκ.€) από 298,7 εκ.€ το 2013 σε 230,8 εκ.€ το 2015, ο 
κωδικός Κ.Α. 5000 (Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε 
άλλες κατηγορίες) μηδενίστηκε το 2015 από 0,039 εκ.€ 

το 2013 και ο κωδικός Κ.Α. 9000 (Εξόφληση απλήρω-
των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών) 
μειώθηκε σημαντικά κατά -88,5% (ή κατά 21,0 εκ.€) 
από 23,7 εκ.€ το 2013 σε 2,7 εκ.€ το 2015.  
Αντίθετα, την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση στον 
Κ.Α. 0000 (Πληρωμές για Υπηρεσίες) για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση κατά 2,3% (ή κατά 13,3 εκ.€) από 
578,7 εκ.€ το 2013 σε 592,1 εκ.€ το 2015, ενώ ο Κ.Α. 
6000 (Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας 
πίστης) καταγράφει (οριακά) μηδενικές πληρωμές την 
τριετία 2013-2015. 
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, όπως αποτυπώνεται στον Τακτικό Προϋπολο-
γισμό του κράτους, σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.51U U: Σύνολο δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η πραγματοποιηθείσα μισθολογική δαπάνη 
που αποτυπώνεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε στο 
ποσό των 569,4 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 62,8% του 
συνολικού τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Παιδείας για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (907,1 
εκ.€)12F12F

9
 το συγκεκριμένο οικονομικό έτος.  Συνολικά, 

κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται μείωση 
της δαπάνης μισθοδοσίας της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά -19,3% (ή κατά 136,3 εκ.€) από 705,7 εκ.€ 
το 2005 σε 569,4 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια 
                                                                 
9
 Η δαπάνη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2015 (873,9 εκ.€) αυ-

ξάνεται κατά το ποσό (33,2 εκ.€) του Κ.Α 2754 του ειδικού φορέα 
Κεντρική Υπηρεσία (ΚΑ 110) του ίδιου έτους που αφορά σε «Εισο-
δηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά 
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» χωρίς διάκριση σε τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της δαπάνης μισθοδο-
σίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 18,5% (ή κα-
τά 130,9 εκ.€) από 705,7 εκ.€ το 2005 σε 836,6 εκ.€ το 
2008, ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω αλλά μι-
κρή αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση κατά 1,5% (ή κατά 12,6 εκ.€) από 
836,6 εκ.€ το 2008 σε 849,2 εκ.€ το 2009. Συνολικά κα-
τά την περίοδο 2005-2009 καταγράφεται αύξηση της 
δαπάνης μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά 20,3% (ή κατά 143,4 εκ.€) από 705,7 εκ.€ το 2005 
σε 849,2 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τι-
μή του δείκτη κατά την περίοδο 2005-2015. Κατά την 
επόμενη περίοδο 2009-2015 το σύνολο της δαπάνης 
μισθοδοσίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγρά-
φει σημαντική μείωση κατά -32,9% (ή κατά 279,8 
εκ.€), από 849,2 εκ.€ το 2009 σε 569,4 εκ.€ το 2015, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά 
την περίοδο 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης μισθοδοσίας 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο ανα-
φοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2007 (κατά 6,5% έναντι του προ-
ηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2013 καταγρά-
φεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του 
δείκτη (κατά -18,2% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Κατά το οικονομικό έτος 2013 η μισθολογική δαπάνη 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιστοιχούσε 
στο 60,08% των συνολικών πληρωμών του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ανήλθε στο ποσό των 582,7 εκ.€, αναλύε-
ται στους 2 ειδικούς φορείς του ΥΠΑΙΘ για την Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση: (α) στον Τεχνολογικό τομέα (Κ.Α. 
240) στον οποίο αναλογεί το 17,2% (ή 100,4 εκ.€) της 
συνολικής μισθολογικής δαπάνης της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, και (β) στον Πανεπιστημιακό τομέα (Κ.Α. 
250) στον οποίο αναλογεί το 82,8% (ή 482,3 εκ.€) της 
συνολικής μισθολογικής δαπάνης της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Πίνακας 1.36: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη μισθοδοσίας της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

2011 2012 2013 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2011-2013 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ  
Δαπάνης μισθοδοσίας 

της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
713.869.443,65  100,0% -5,8 ▼ 712.205.477,75 100,0% -0,2 ▼ 582.727.266,41 100,0% -18,2% ▼ -18,4 ▼ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 122.980.522,72  38,92% -2,9 ▼ 122.310.589,08 38,88% -0,5 ▼ 100.395.667,03 17,2% -17,9 ▼ -18,4 ▼ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 590.888.920,93 69,99% -6,4 ▼ 589.894.888,67 69,66% -0,2 ▼ 482.331.599,38  82,8% -18,2 ▼ -18,4 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2011-2013, και στους 2 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται ισοδύναμη 
μείωση της Μισθολογικής δαπάνης, τόσο στον Πανε-

πιστημιακό τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
τά -18,4% (ή κατά 108,6 εκ.€), από 590,9 εκ.€ το 2011 
σε 482,3 εκ.€ το 2013, όσο και στον Τεχνολογικό το-
μέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά -18,4% ή κα-
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758,0 
713,9 712,2 

582,7 584,0 569,4 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

τά 22,6 εκ.€), από 123,0 εκ.€ το 2011 σε 100,4 εκ.€ το 
2013. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης μισθοδοσίας του Τεχνολογικού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2013. 
Γράφημα 1.52U U: Σύνολο δαπάνης μισθοδοσίας του Τεχνολογικού τομέα της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2013 η δαπάνη μισθοδοσίας των ιδρυμάτων του 
Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(Κ.Α. 2422) είναι 100,4 εκ.€. Συνολικά, κατά την περίο-
δο 2005-2013 καταγράφεται μείωση της μισθολογικής 
δαπάνης του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά 19,4% (24,2 εκ.€) από 124,6 εκ.€ το 
2005 σε 100,4 εκ.€ το 2013. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βά-
ση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της μισθολογικής δαπά-
νης του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά 20,0% (ή κατά 25,0 εκ.€), από 124,6 εκ.€ 
το 2005 σε 149,6 εκ.€ το 2008. Κατά την επόμενη πε-
ρίοδο 2008-2013 το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, καταγράφει σημαντική μείωση κατά -32,9% (ή 
κατά 49,2 εκ.€), από 149,6 εκ.€ το 2008 σε 100,4 εκ.€ 
το 2013, χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του οι-
κονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή της μισθολογικής δαπάνης 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2013 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (κατά -17,9% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της μισθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκατομμύρια 

€ (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2013. 
Γράφημα 1.53U U: Σύνολο δαπάνης μισθοδοσίας του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2013 η δαπάνη μισθοδοσίας των ιδρυμάτων του 
Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (Κ.Α. 2421) είναι 482,3 εκ.€. Συνολικά, κατά την 
περίοδο 2005-2013 καταγράφεται μείωση της μισθο-
λογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού τομέα της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης κατά -17,5% (ή κατά 152,6 
εκ.€) από 581,1 εκ.€ το 2005 σε 483,3 εκ.€ το 2013. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της μισθολογικής δαπά-
νης του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης κατά 18,2% (ή κατά 106,0 εκ.€), από 581,1 
εκ.€ το 2005 σε 687,1 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 κατα-
γράφεται περαιτέρω αύξηση της μισθολογικής δαπά-
νης του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης κατά 3,0% (ή κατά 20,4 εκ.€), από 687,1 
εκ.€ το 2008 σε 707,5 εκ.€ το 2009. Κατά  την περίοδο 
2005-2009 καταγράφεται σημαντική αύξηση της μι-
σθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού τομέα της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 21,7% (ή κατά 126,3 
εκ.€), από 581,1 εκ.€ το 2005 σε 707,5 εκ.€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2013 το σύνολο της 
μισθολογικής δαπάνης του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική 
μείωση κατά -31,8% (ή κατά 225,1 εκ.€), από 707,5 
εκ.€ το 2008 σε 482,3 εκ.€ το 2013, τιμή χαμηλότερη 
από την αντίστοιχη του οικονομικού δείκτη το 2005.  
Από την ετήσια μεταβολή της μισθολογικής δαπάνης 
του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2007 (κατά 6,9% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ αντίστοιχα το 2013 καταγράφεται το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (-18,2% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 
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Το 2015 η μισθολογική δαπάνη της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (569,4 εκ.€) αναλύεται στις ακόλουθες κα-
τηγορίες πληρωμών: (α) Αμοιβές πολιτικών υπαλλή-
λων τακτικοί & Ι∆ΑΧ (Κ.Α. 0200) στην οποία αναλογεί 
το 99,6% (ή 566,9 εκ.€) των πληρωμών του ΥΠΑΙΘ για 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, (β) Αμοιβές υπαλλήλων με 

σχέση εργασίας Ι.∆. ορισμένου χρόνου και ειδικών κα-
τηγοριών (Κ.Α. 0300) στην οποία αναλογεί το 0,0% (ή 
0,0€) και (γ) Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μι-
σθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Κ.Α. 
2894) στην οποία αναλογεί το 0,4% (ή 2,5 εκ.€).  

Πίνακας 1.37: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη μισθοδοσίας της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 582.727.266,41 100,0% -16,5 ▼ 583.960.857,08 100,0% 0,2 ▲ 569.390.840,55 100,0% -2,5 ▼ -2,3 ▼ 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι∆ΑΧ) 578.727.203,41 99,31% -17,7 ▼ 583.225.857,08 99,87% 0,8 ▲ 566.922.840,55  64,87% -2,8 ▼ -2,0 ▼ 

0300 
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι∆ ορισμένου 
χρόνου και ειδικών κατηγοριών 

63,00  0,00%   0,00  0,00% -100,0 ▼ 0,00  0,00% 0,0 ▬ -100,0 ▼ 

2894 
Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτα-
κτου διδακτικού προσωπικού 4.000.000,00  0,69% -55,6 ▼ 735.000,00  0,13% -81,6 ▼ 2.468.000,00  0,282% 235,8 ▲ -38,3 ▼ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015 ο Κ.Α. 0200 (Αμοιβές πολι-
τικών υπαλλήλων τακτικοί & Ι∆ΑΧ) της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μειώθηκε ελαφρά κατά -2,0% (ή κατά 
11,8 εκ.€) από 582,7 εκ.€ το 2013 σε 566,9 εκ.€ το 
2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2013 ο Κ.Α. 0200 
(Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων τακτικοί & Ι∆ΑΧ) αντι-
στοιχεί σχεδόν στο σύνολο της δαπάνης μισθοδοσίας 
τόσο του Τεχνολογικού (στο 100,0%) όσο και του Πα-
νεπιστημιακού τομέα (υψηλότερο του 95,3%) της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια της περιό-
δου αναφοράς (2005-2013). Την ίδια περίοδο ο Κ.Α. 
0300 (Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι∆ ορι-
σμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών) παραμένει 
μηδενικός (από 0,63 εκ.€ το 2013). Τέλος, την συγκε-
κριμένη τριετία ο Κ.Α. 2894 (Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. 
για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού) που αφορά σε κατηγορία δαπάνης μόνο του 
Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης μειώθηκε σημαντικά κατά -38,3% (ή κατά 1,5 εκ.€) 
από 4,0 εκ.€ το 2013 σε 2,5 εκ.€ το 2015.  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των 
ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκα-
τομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Το 2015 η επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών 
συνολικά των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (άθροισμα των κωδικών αριθμών 2421 για τον 
Πανεπιστημιακό και 2422 για τον Τεχνολογικό τομέα) 
ανήλθε συνολικά στο ποσό των 120,7 εκ.€, που αντι-
στοιχεί στο 13,3% του συνολικού τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (907,1 εκ.€)12F12F

10
 το συγκεκριμένο οικονομικό 

έτος  

                                                                 
10

 Η δαπάνη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2015 (873,9 εκ.€) αυ-

ξάνεται κατά το ποσό (33,2 εκ.€) του Κ.Α 2754 του ειδικού φορέα 

 

Γράφημα 1.54U U: Σύνολο επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των ιδρυμά-
των της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται σημαντικότατη 
μείωση της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπα-
νών των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά -62,7% (ή κατά 203,2 εκ.€) από 324,0 εκ.€ το 
2005 σε 120,7 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βά-
ση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρί-
σης) καταγράφεται συνολική αύξηση της επιχορήγη-
σης των λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 23,4% (ή κατά 75,8 
εκ.€), από 324,0 εκ.€ το 2005 σε 399,7 εκ.€ το 2008, 
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά την 
περίοδο 2005-2014. Κατά την επόμενη περίοδο 2008-
2015 το σύνολο της επιχορήγησης των λειτουργικών 
δαπανών των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης καταγράφει σημαντική μείωση κατά -69,8% (ή κα-
τά 279,0 εκ.€), από 399,7 εκ.€ το 2008 σε 120,7 εκ.€ το 
                                                                                                    

Κεντρική Υπηρεσία (ΚΑ 110) του ίδιου έτους που αφορά σε «Εισο-
δηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά 
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» χωρίς διάκριση σε τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο 2005-2015.   
Από την ετήσια μεταβολή της επιχορήγησης των λει-
τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2006 (κατά 12,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ αντίστοιχα το 2013 καταγράφεται το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη (μείωση 
κατά -25,3% έναντι του προηγούμενου έτους). 
  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των 
ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015. 

Γράφημα 1.55U: Σύνολο επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών του Τεχνολογι-
κού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών 
των ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε συνολικά στο ποσό των 
33,4 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 27,7% της συνολικής ε-
πιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Την περίοδο 2005-2015 κατα-
γράφεται σημαντικότατη μείωση της επιχορήγησης 
των λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Τε-
χνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κα-
τά -73,0% (ή κατά 90,5 εκ.€), από 124,0 εκ.€ το 2005 
σε 33,3 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της επιχορήγησης των 
λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Τεχνολο-
γικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
29,1% (ή κατά 36,0 εκ.€), από 124,0 εκ.€ το 2005 σε 
160,0 εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά την περίοδο 2005-2015. Κατά την ε-
πόμενη περίοδο 2008-2015 το σύνολο της επιχορήγη-
σης των λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του 
Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση -79,1% (ή κα-
τά 126,6 εκ.€) από 160,0 εκ.€ το 2008 σε 33,4 εκ.€ το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο 2005-2015.  
Από την ετήσια μεταβολή της επιχορήγησης των λει-
τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Τεχνολογικού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίο-
δο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 18,3% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2013 
καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη (κατά -35,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των 
ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2005-2015. 

Γράφημα 1.56U U: Σύνολο επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών του Πανεπι-
στημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η επιχορήγηση των λειτουργικών δαπανών 
των ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε συνολικά στο ποσό 
των 87,3 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 72,3% της συνολι-
κής επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Την περίοδο 2005-2015 κα-
ταγράφεται σημαντική μείωση της επιχορήγησης των 
λειτουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Πανεπι-
στημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 
-56,3% (ή κατά 112,7 εκ.€), από 200,0 εκ.€ το 2005 σε 
87,3 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση της επιχορήγησης των λειτουργι-
κών δαπανών των ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 19,9% (ή 
κατά 39,7 εκ.€), από 200,0 εκ.€ το 2005 σε 239,7 εκ.€ 
το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο 2005-2015. Κατά την επόμενη περί-
οδο 2008-2015 το σύνολο της επιχορήγησης των λει-
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τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Πανεπιστημι-
ακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγρά-
φει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -63,6% (ή κατά 
152,4 εκ.€) από 239,7 εκ.€ το 2008 σε 87,3 εκ.€ το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο 2005-2015.  
Από την ετήσια μεταβολή της επιχορήγησης των λει-
τουργικών δαπανών των ιδρυμάτων του Πανεπιστημι-
ακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την 
περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 8,8% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 
2010 καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη (κατά -23,1% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της πραγματοποιηθείσας δαπάνης που αποτυπώνε-
ται στον Τακτικό Προϋπολογισμού του κράτους για την 
οικονομική στήριξη των φοιτητών, σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2015.  

Γράφημα 1.57U U: Σύνολο δαπάνης οικονομικής στήριξης των φοιτητών (σε 
εκ.€) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αποτυπώ-
νεται στον Τακτικό Προϋπολογισμού του κράτους για 
την οικονομική στήριξη των φοιτητών ανήλθε στο πο-
σό των 86,0 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 9,5% του συνο-
λικού τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παι-
δείας για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση (907,1 εκ.€)12F12 F

11
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 Η δαπάνη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2015 (873,9 εκ.€) αυ-

ξάνεται κατά το ποσό (33,2 εκ.€) του Κ.Α 2754 του ειδικού φορέα 
Κεντρική Υπηρεσία (ΚΑ 110) του ίδιου έτους που αφορά σε «Εισο-
δηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά 
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» χωρίς διάκριση σε τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών εν 
μέρει αποδίδει τη μέριμνα του κράτους για την οικο-
νομική στήριξη των φοιτητών, με τη μορφή ενισχύ-
σεων, υποτροφιών, ειδικών δανείων και άλλων παρο-
χών υποστήριξης, προκειμένου να συνεχίσουν και να 
ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 καταγράφεται 
μείωση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών κατά -27,1% (ή κατά 31,9 εκ.€) από 117,9 
εκ.€ το 2005 σε 86,0 εκ.€ το 20154. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 
(προ και κατά την έναρξη της κρίσης) καταγράφεται 
σημαντική μείωση της δαπάνης για οικονομική ενί-
σχυση των φοιτητών κατά -32,6% (ή κατά 38,4 εκ.€), 
από 117,9 εκ.€ το 2005, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο 2005-2015, σε 79,5 
εκ.€ το 2010, που αποτελεί αντίστοιχα την ελάχιστη 
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο 2005-2015. Κατά την 
επόμενη περίοδο 2010-2014 το σύνολο της δαπάνης 
για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών καταγράφει 
συνολική αύξηση κατά 24,6% (19,6 εκ.€), από 79,5 
εκ.€ το 2010 σε 99,1 εκ.€ το 2014, ενώ την επόμενη 
χρονιά (2015) καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση 
του δείκτη κατά -13,2% (ή κατά 13,1 εκ.€). Συνολικά 
κατά την περίοδο 2010-2015 καταγράφεται αύξηση 
του δείκτη κατά 8,2% (ή κατά 6,5 εκ.€) από 79,5 εκ.€ 
το 2010 σε 86,0 εκ.€ το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2012 (κατά 11,0% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 καταγράφε-
ται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη (κατά -13,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Κατά το οικονομικό έτος 2013 η συνολική δαπάνη για 
οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, ύψους 97,3 εκ.€, 
αναλύεται σε 3 ειδικούς φορείς του ΥΠΑΙΘ για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση: (α) στην Κεντρική υπηρεσία 
του ΥΠΑΙΘ (Κ.Α. 110) στην οποία αναλογεί το 45,71% 
(ή 44,5 εκ.€) της συνολικής δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών, (β) στον Τεχνολογικό τομέα 
(Κ.Α. 240) στον οποίο αναλογεί το 21,79% (ή 21,2 εκ.€) 
της συνολικής δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών, και (β) στον Πανεπιστημιακό τομέα (Κ.Α. 
250) στον οποίο αναλογεί το 32,50% (ή 31,6 εκ.€) της 
συνολικής δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοι-
τητών. 

Πίνακας 1.38: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των φοιτητών (ανάλυση κατά Ειδικό φορέα) 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2011 2012 2013 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2011-2013 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ  
της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

85.301.535,45 100,0% 7,3 ▲ 94.655.857,95 100,0% 11,0 ▲ 97.342.401,99 100,0% 2,8 ▲ 14,1 ▲ 

117,9 114,6 
107,1 

99,6 
92,1 

79,5 
85,3 

94,7 97,3 99,1 

86,0 

-2,8% 
-6,6% -7,0% -7,5% 

-13,7% 

7,3% 
11,0% 

2,8% 1,8% 

-13,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ
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Μ

Ο
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
2011 2012 2013 Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
Τριετίας 

2011-2013 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

110 
Κεντρική υπηρεσία 

 Υπουργείου Παιδείας 
41.789.600,00 48,99% 11,5 ▲ 38.218.000,00 40,38% -8,5 ▼ 44.497.000,00 45,71% 16,4 ▲ 6,5 ▲ 

240 Τεχνολογικός Τομέας 18.481.500,00 21,67% -10,5 ▼ 22.802.500,00 24,09% 23,4 ▲ 21.210.000,00 21,79% -7,0 ▼ 14,8 ▲ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας 25.030.435,45 29,34% 17,1 ▲ 33.635.357,95 35,53% 34,4 ▲ 31.635.401,99 32,50% -5,9 ▼ 26,4 ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2011-2013, και στους 3 ειδικούς φορείς 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται αύξηση της 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, με τη 
μεγαλύτερη να καταγράφεται στον Πανεπιστημιακό 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 26,4% (ή 
κατά 6,6 εκ.€) από 25,0 εκ.€ το 2011 σε 31,6 εκ.€ το 
2013, ενώ η αύξηση στον Τεχνολογικό τομέα της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν μικρότερη (κατά 14,8% ή 
κατά 2,7 εκ.€) από 18,5 εκ.€ το 2011 σε 21,2 εκ.€ το 
2013, κι ακόμα μικρότερη στην Κεντρική υπηρεσία 
του ΥΠΑΙΘ (κατά 6,5% ή κατά 2,7 εκ.€) από 41,8 εκ.€ 
το 2011 σε 44,5 εκ.€ το 2013. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013.  
Γράφημα 1.58U U: Σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2015  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2013 καταγράφεται 
οριακή μείωση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση 
των φοιτητών του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατά -7,8% (ή κατά 1,8 εκ.€), από 
23,0 εκ.€ το 2005 σε 21,2 εκ.€ το 2013. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της δαπάνης για οικο-
νομική ενίσχυση των φοιτητών του Τεχνολογικού το-
μέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 11,5% (ή κα-
τά 2,7 εκ.€), από 23,0 εκ.€ το 2005 σε 25,7 εκ.€ το 

2008. Κατά την επόμενη περίοδο 2008-2011 το σύνολο 
της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, καταγράφει σημαντική μείωση κατά -28,0% (ή 
κατά 7,2 εκ.€), από 25,7 εκ.€ το 2008 σε 18,5 εκ.€ το 
2011, υπολειπόμενη της αντίστοιχης τιμής του οικο-
νομικού δείκτη το 2005. Κατά το 2012 το σύνολο της 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του 
Τεχνολογικού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
καταγράφει εξισορροπητική αύξηση κατά 23,4% (ή 
κατά 4,3 εκ.€), προσεγγίζοντας με υστέρηση την αντί-
στοιχη τιμή του δείκτη το 2005, ενώ το 2013 η τιμή του 
δείκτη καταγράφει μείωση κατά -7,0 % υπολειπόμενη 
της τιμής του δείκτη το 2005. 
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών του Τεχνολογικού τομέα της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφο-
ράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη καταγράφεται το 2012 (κατά 23,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 κατα-
γράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του 
δείκτη (κατά -15,3% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013.  
Γράφημα 1.59U U: Σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών 
του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2013 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογι-
σμοί των ετών 2007 έως και 2015  
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2013 καταγράφεται 
αύξηση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των 
φοιτητών του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτοβάθ-
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20,7 
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2,2% 7,6% 
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μιας εκπαίδευσης κατά 16,2% (ή κατά 4,4 εκ.€), από 
27,2 εκ.€ το 2005 σε 31,6 εκ.€ το 2013. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές 
σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2007 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση της δαπάνης για οικο-
νομική ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού 
τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 14,0% (ή 
κατά 3,8 εκ.€), από 27,2 εκ.€ το 2005 σε 31,0 εκ.€ το 
2007, ενώ την περίοδο 2007-2010 καταγράφεται ση-
μαντική μείωση της δαπάνης για οικονομική ενίσχυση 
των φοιτητών του Πανεπιστημιακού τομέα της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά -31,0% (ή κατά 9,6 εκ.€), 
από 31,0 εκ.€ το 2007 σε 21,4 εκ.€ το 2010, τιμή χαμη-
λότερη της αντίστοιχης τιμής του 2005. Κατά την επό-
μενη περίοδο 2010-2013 το σύνολο της δαπάνης για 
οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημι-
ακού τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγρά-
φει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,1% (ή κατά 
10,3 εκ.€), από 21,4 εκ.€ το 2010 σε 31,6 εκ.€ το 2013. 
Από την ετήσια μεταβολή της δαπάνης για οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού τομέα 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο α-
ναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 34,4% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ αντίστοιχα το 2010 κατα-

γράφεται το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του 
δείκτη (κατά -16,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Το 2015 το σύνολο της δαπάνης για οικονομική ενί-
σχυση των φοιτητών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(86,0 εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες τρεις μη μηδε-
νικές κατηγορίες πληρωμών: (α) Επιχορήγηση σε εκ-
παιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέρι-
μνας (Κ.Α. 2425) στην οποία αναλογεί το 61,2% (ή 52,7 
εκ.€) της συνολικής δαπάνης για οικονομική ενίσχυση 
των φοιτητών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, (β) Ει-
σοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που 
σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 
(Κ.Α. 2754 μη επιμερισμένη κατηγορία στους τομείς 
της τριτοβάθμιας ενταγμένη στον ειδικό φορέα Κε-
ντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας) στην ο-
ποία αναλογεί το 38,6% (ή 33,2 εκ.€) της συνολικής 
δαπάνης για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και 
(γ) Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε 
φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές (Κ.Α. 2133 που 
αφορά στον πανεπιστημιακό φορέα) στην οποία ανα-
λογεί το 0,2% (0,179 εκ.€) της συνολικής δαπάνης για 
οικονομική ενίσχυση των φοιτητών. Σημειώνεται ότι 
δύο επιπλέον κωδικοί δαπάνης Επιχορήγηση σε λοιπά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες (Κ.Α. 
2429) και Χορηγούμενα δάνεια σε σπουδαστές (Κ.Α. 
6713), που το 2005 κατέγραφαν δαπάνες σχετικές με 
την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, μηδενίστηκαν μετά το 2007. 

Πίνακας 1.39: Πληρωμές ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δαπάνη για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ των φοιτητών (ανάλυση κατά Κατηγορία Δαπάνης) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
% 

Επί του ΣΥΝ 
ΦΟΡΕΑ 

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 97.342.401,99 100,0% 11,0 ▲ 97.342.401,99 100,0% 11,0 ▲ 97.342.401,99 100,0% 11,0 ▲ 4,6 ▲ 

2425 
Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες 
φοιτητικής μέριμνας 52.760.000,00 54,20% -6,1 ▼ 51.875.000,00 52,37% -1,7 ▼ 52.665.000,00 61,2% 1,5 ▲ -0,2 ▼ 

2754 
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που 
σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 

44.497.000,00 45,71% 16,4 ▲ 47.095.000,00 45,71% 5,8 ▲ 33.173.024,60 38,6% -29,6 ▼ -25,4 ▼ 

2133 
Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε 
φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές 85.401,99 0,09% -63,7 ▼ 82.052,46 0,89% -3,9 ▼ 178.905,38 0,2% 118,0 ▲ 109,5 ▲ 

                
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015) 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την τριετία 2012-2014, στις 2 από τις 3 μη-μηδενικές 
κατηγορίες δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του κράτους που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση 
των φοιτητών καταγράφεται μείωση, με τη μεγαλύτε-
ρη κατά -25,4% (ή κατά 11,3 εκ.€) να καταγράφεται 
στην κατηγορία Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών 
με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης 
κατοικίας τους (Κ.Α. 2754) από 44,5 εκ.€ το 2013 σε 
33,2 εκ.€ το 2015, ενώ μικρότερη μείωση κατά -0,2% 

(ή κατά 0,1 εκ.€) καταγράφεται στην κατηγορία Επιχο-
ρήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτη-
τικής μέριμνας (Κ.Α. 2425) από 52,8 εκ.€ το 2013 σε 
52,7 εκ.€ το 2015. Αντίθετα, κατά τη συγκεκριμένη τρι-
ετία, αύξηση κατά 109,5% (ή 0,09 εκ.€) κατέγραψε η 
κατηγορία Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορη-
γούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές (Κ.Α. 
2133) από 0,09 εκ.€ το 2013 σε 0,18 εκ.€ το 2015. 

 

1.3.3 Βασικοί δείκτες δημόσιας χρηματοδότησης  των βαθμίδων της εκπαίδευσης 

Οι δημόσιες δαπάνες για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτε-
ροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τρέ-
χουσες τιμές, αποτυπώνονται στον ετήσιο Κρατικό 
Προϋπολογισμό, ως στοιχεία πραγματοποιηθεισών 
(πληρωθείσες σε ετήσια βάση) ή υπό διαμόρφωση 

δαπανών (πληρωθείσες έως και 30 Σεπτεμβρίου) δύο 
χρόνια πριν (και ένα χρόνο πριν αντίστοιχα) κατά ειδι-
κό φορέα και κατηγορία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
στοιχεία του 2015 για το μαθητικό/φοιτητικό πληθυ-
σμό και το διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων 
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της εκπαίδευσης αφορούν το 2014, αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
δεν ανακοίνωσε νεώτερα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο 
του 2017. 

Πιο αναλυτικά, στις δαπάνες του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού 13F13F

12
 του ΥΠΑΙΘ  οι κωδικοί ανά βαθμίδα εκ-

παίδευσης αποτυπώνονται στα ακόλουθα επίπεδα 
διοίκησης: 
α) Στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με ιδιαίτερη ανάλυση ως 
προς τον Ειδικό Φορέα για την Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (κωδ:210), τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(κωδ:220) και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση αναλυμέ-
νη μέχρι και το 2013 σε δύο τομείς στον Τεχνολογικό 
(κωδ:240) και στον Πανεπιστημιακό (κωδ:250)

13
1 4F14Fτομέα. 

β) Στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΥΠΑΙΘ  (Νο-
μαρχίες/Περιφερειακές ενότητες) με ιδιαίτερη ανάλυ-
ση για την κατηγορία Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(κωδ:181), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κωδ:182), Ε-
πιμορφωτικά Κέντρα (κωδ:183), Εκκλησιαστική εκπαί-
δευση (κωδ:184) και Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρω-
τοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση (κωδ:185). 

και γ) Στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ επι-
χορήγηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Περιφερεια-
κές ενότητες) για δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης. 

Στους πίνακες των ενοτήτων που ακολουθούν κατα-
γράφεται το σύνολο των δημοσίων δαπανών, ο μαθη-
τικός/φοιτητικός πληθυσμός και το διδακτικό προσω-
πικό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Από τη συσχέτιση των 
παραπάνω μεταβλητών προκύπτουν ανά βαθμίδα εκ-
παίδευσης η δαπάνη ανά μαθητή/φοιτητή και η δα-
πάνη ανά διδάσκοντα σε ετήσια βάση. Ας σημειωθεί 
η αναγκαστική σχετικότητα της σύμβασης μεταξύ εκ-
παιδευτικού (σχολικού/ ακαδημαϊκού) έτους (από Σε-
πτέμβριο του έτους έως και τον Αύγουστο του επόμε-
νου έτους) και του Οικονομικού Έτους που συμπίπτει 
με το ημερολογιακό έτος. 

1.3.3.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
από το ΥΠΑΙΘ  καλύπτει το 34,5% (2015) του συνόλου 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Κατά 
τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015 καταγράφεται 
μείωση της δημόσιας δαπάνης για την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά -4,3%, από 1.567,9 εκ. € το 2013 σε 
1.500,5 εκ.€ το 2015. Το 99,9% των δαπανών του Υ-
ΠΑΙΘ  για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2015 κα-
λύπτει ουσιαστικά δαπάνη μισθοδοσίας (κωδ: 0000 – 
Πληρωμές για υπηρεσίες). Από τις συνολικές δαπάνες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων (νομαρχίες) το ποσοστό 
που αφορά σε πληρωμές για την Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση είναι 29,7%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
                                                                 
12

 Στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας 

η δαπάνη δεν εξειδικεύεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 
13

 Από το 2014 και μετά στον ΚΑ 250 αποτυπώνονται συνολικά οι 

δαπάνες για την Ανώτατη εκπαίδευση χωρίς διάκριση σε επιμέ-
ρους τομείς 

μέχρι και το 2012 δεν έχουν συμπεριληφθεί οι δαπά-
νες των Περιφερειών για την εκπαίδευση, οι οποίες 
κυρίως αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών, επειδή 
η δαπάνη δεν επιμερίζεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 
Από το 2013 και μετά η εγγραφή πληρωμών για την 
εκπαίδευση των Περιφερειών είναι μηδενική. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του συνόλου των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 0-1) ανά μαθητή και ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.60U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-1) ανά μαθητή 
ανήλθαν στο ποσό των 1.908,6€. Κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2014 καταγράφεται μείωση 
του συγκεκριμένου δείκτη κατά -13,1% (ή κατά 
286,65€ ανά μαθητή) από 2.195,2€ ανά μαθητή το 
2005 σε 1.908,6€ ανά μαθητή το 2014. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται 
σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 28,3% (ή κατά 
621,0€ ανά μαθητή) από 2.195,2€ ανά μαθητή το 2005 
σε 2.816,2€ ανά μαθητή το 2009, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς 2005-2015. Την αμέσως επόμενη περίοδο 
2009-2015 (εντός κρίσης) καταγράφεται σημαντική 
μείωση του δείκτη κατά -32,2% (ή κατά 907,6€ ανά 
μαθητή) από 2.816,2€ ανά μαθητή το 2009 σε 
1.908,6€ ανά μαθητή το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2005-20015. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-1) ανά μαθητή 
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 7,8% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-

2.195,2 € 

2.367,3 € 

2.531,6 € 

2.711,9 € 
2.816,2 € 

2.578,1 € 

2.359,1 € 

2.111,7 € 
1.968,1 € 

1.944,7 € 
1.908,6 € 

7,8% 6,9% 7,1% 3,8% 
-8,5% -8,5% -10,5% -6,8% 

-1,2% -1,9% 
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στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά -10,5% έναντι του προηγούμενου έτους) αντί-
στοιχα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του συνόλου των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για την Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 0-1) ανά διδάσκοντα (σε €) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.61U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά διδάσκοντα σε € και ρυθμός μεταβο-
λής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-1) ανά διδάσκο-
ντα ανήλθαν στο ποσό των 19.031,8€. Κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται μείω-
ση του συγκεκριμένου δείκτη κατά -17,8% (ή κατά 
4.121,1€ ανά διδάσκοντα) από 23.152,9 ανά διδάσκο-
ντα το 2005 σε 19.031,8€ ανά διδάσκοντα το 2015. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 17,1% (ή κατά 
3.955,6€ ανά διδάσκοντα) από 23.152,9€ ανά διδά-
σκοντα το 2005 σε 27.108,5€ ανά διδάσκοντα το 2009, 
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την αμέσως 
επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) καταγρά-
φεται μείωση του δείκτη κατά -29,8% (ή κατά 8.076,7€ 
ανά διδάσκοντα) από 27.108,5€ ανά διδάσκοντα το 
2009 σε 19.031,8€ ανά διδάσκοντα το 2015, που απο-
τελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-1) ανά διδάσκο-
ντα κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συ-
γκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 6,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2010 (κατά -10,4% έναντι του προηγούμενου έτους) 
αντίστοιχα.  

 

 Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους ανά φορέα χρη-
ματοδότησης (κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες/ 
Νομοί) την περίοδο 2013-2015, καθώς και οι αντίστοι-
χες αναλογίες των συνολικών πληρωμών ανά μαθητή 
και διδάσκοντα.  

 

Πίνακας 1.40: Χρηματοδότηση ΥΠΑΙΘ  – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά) την περίοδο 2013-2015 

Κωδ 
Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 2013  2014  2015(*)  

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

            
210 Χρηματοδότηση ΥΠΑΙΘ   1.556.953.701,14 € -7,2% ▼ 1.521.378.200,98 € -2,3% ▼ 1.490.909.089,85 € -2,0% ▼ 

181 Χρημ – ΝΟΜΟΙ / ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ  10.901.772,57 € 10,4% ▲ 7.478.906,09 € -31,4% ▼ 9.557.463,25 € 27,8% ▲ 

                   
 ΣΥΝΟΛΟ  1.567.855.473,71 € -7,1% ▼ 1.528.857.107,07 € -2,5% ▼ 1.500.466.553,10 € -1,9% ▼ 

                   
 Μαθητικός Πληθυσμός  796.619 -0,3% ▼ 786.159 -1,3% ▼ 786.159 0,0% ▬ 

 Διδακτικό Προσωπικό  79.410 -2,4% ▼ 78.840 -0,7% ▼ 78.840 0,0% ▬ 

                   
 Δαπάνη ανά μαθητή  1.968,1 € -6,8% ▼ 1.944,7 € -1,2% ▼ 1.908,6 € -1,9% ▼ 

 Δαπάνη ανά διδάσκοντα  19.743,8 € -4,9% ▼ 19.391,9 € -1,8% ▼ 19.031,8 € -1,9% ▼ 

            
(*)Τα στοιχεία του 2015 για τον μαθητικό/φοιτητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αφορούν στο 2014, αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ανακοίνωσε νεώ-
τερα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2017. 

Πηγή: : (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά μαθητή 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2013-
2015 είναι 1.940,5€. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 
2013-2015 καταγράφεται μείωση κατά -3,0% της δα-
πάνης ανά μαθητή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
από 1.968,1€ το 2013 σε 1.908,6€ το 2015. Η μείωση 
αυτή οφείλεται στη μείωση της συνολικής δημόσιας 

δαπάνης για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια περί-
οδο (κατά -4,3%), παρά τη μείωση (κατά -1,3%) του 
μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας 
την ίδια περίοδο. 
Αντίστοιχα, η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά 
διδάσκοντα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την 
τριετία 2013-2015 είναι 19.389,2€. Κατά τη διάρκεια 

23.152,9 € 

24.269,4 € 
24.781,6 € 

26.269,4 € 
27.108,5 € 

24.295,5 € 

22.483,4 € 
20.751,3 € 

19.743,8 € 
19.391,9 € 

19.031,8 € 

4,8% 2,1% 6,0% 3,2% 

-10,4% -7,5% -7,7% -4,9% -1,8% -1,9% 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

της τριετίας 2013-2015 καταγράφεται μείωση -3,6% 
της δαπάνης ανά διδάσκοντα στην Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, από 19.743,8€ το 2013 σε 19.031,8€ το 
2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συνο-
λικής δημόσιας δαπάνης για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση την ίδια περίοδο (κατά -4,3%), παρά τη μείωση (κα-
τά -0,7%) του διδακτικού προσωπικού της συγκεκριμέ-
νης βαθμίδας την ίδια περίοδο. 

1.3.3.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η χρηματοδότηση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
από το ΥΠΑΙΘ  καλύπτει το 35,3% (2015) του συνόλου 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Κατά 
τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015 καταγράφεται 
μείωση της δημόσια δαπάνης για Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση κατά -14,7%, από 1.804,8 εκ.€ το 2013 σε 
1.538,9 εκ.€ το 2015. Το 99,4% των δαπανών του Υ-
ΠΑΙΘ  για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2015 καλύ-
πτει ουσιαστικά δαπάνες μισθοδοσίας (Κωδικός: 0000 
– Πληρωμές για υπηρεσίες). Από τις συνολικές δαπά-
νες των Περιφερειακών Ενοτήτων (νομαρχίες) το πο-
σοστό που αφορά σε πληρωμές για τη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι 65,2%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  
μέχρι και το 2012 δεν έχουν συμπεριληφθεί οι δαπά-
νες των Περιφερειών για την εκπαίδευση, οι οποίες 
κυρίως αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών, επειδή 
η δαπάνη δεν επιμερίζεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 
Από το 2013 και μετά η εγγραφή πληρωμών για την 
εκπαίδευση των Περιφερειών είναι μηδενική. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του συνόλου των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για την Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 2-3) ανά μαθητή (σε €) καθώς και ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2015.  
Γράφημα 1.62U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή σε € και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2-3) ανά μαθητή 
ανήλθαν στο ποσό των 2.313,6€. Κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται μείωση 
του συγκεκριμένου δείκτη κατά -25,0% (ή κατά 769,3€ 

ανά μαθητή) από 3.083,0€ ανά μαθητή το 2005 σε 
2.313,6€ ανά μαθητή το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντι-
κές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου 
οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 30,3% 
(ή κατά 932,6€ ανά μαθητή) από 3.083,0€ ανά μαθητή 
το 2005 σε 4.015,6€ ανά μαθητή το 2009, που αποτε-
λεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2014. Την αμέσως επόμενη 
περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) καταγράφεται ι-
διαίτερα σημαντική μείωση του δείκτη κατά -42,4% (ή 
κατά 1.701,9€ ανά μαθητή) από 4.015,6€ ανά μαθητή 
το 2009 σε 2.313,6€ ανά μαθητή το 2015, που αποτε-
λεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2-3) ανά μαθητή 
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου δείκτη καταγράφεται το 2007 (κατά 8,2% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά -11,3% έναντι του προηγούμενου έτους) αντί-
στοιχα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του συνόλου των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για την Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 2-3) ανά διδάσκοντα (σε €) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.63U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά διδάσκοντα σε € και ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2-3) ανά διδά-
σκοντα ανήλθαν στο ποσό των 19.607,1€. Κατά τη συ-
νολική περίοδο αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται 
μείωση του συγκεκριμένου δείκτη κατά -12,4% (ή κα-
τά 2.786,5€ ανά διδάσκοντα) από 22.393,6 ανά διδά-
σκοντα το 2005 σε 19.607,1€ ανά διδάσκοντα το 2015. 
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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 20,3% (ή κατά 
4.551,7€ ανά διδάσκοντα) από 22.393,6€ ανά διδά-
σκοντα το 2005 σε 26.945,3€ ανά διδάσκοντα το 2009, 
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την αμέσως 
επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) καταγρά-
φεται μείωση του δείκτη κατά -27,2% (ή κατά 7.338,2€ 
ανά διδάσκοντα) από 26.945,3€ ανά διδάσκοντα το 
2009 σε 19.607,1€ ανά διδάσκοντα το 2015, που απο-
τελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2-3) ανά διδά-
σκοντα κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 
7,0% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφε-
ται το 2010 (κατά -11,7% έναντι του προηγούμενου 
έτους) αντίστοιχα. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους ανά φορέα 
χρηματοδότησης (κεντρικές και περιφερειακές υπηρε-
σίες/ Νομοί) την περίοδο 2013-2015, καθώς και οι α-
ντίστοιχες αναλογίες των συνολικών πληρωμών ανά 
μαθητή και διδάσκοντα.  

 

Πίνακας 1.41: Χρηματοδότηση ΥΠΑΙΘ  – Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ) την πε-
ρίοδο 2013-2015 

Κωδ 
Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 2013  2014  2015  

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

            
220 Χρηματοδότηση ΥΠΑΙΘ   1.782.065.776,97 € -10,6% ▼ 1.565.884.663,91 € -12,1% ▼ 1.517.917.471,85 € -3,1% ▼ 

182 Χρημ – ΝΟΜΟΙ / ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ  21.720.260,35 € -18,0% ▼ 22.157.245,90 € 2,0% ▲ 21.022.048,56 € -5,1% ▼ 

                     
 ΣΥΝΟΛΟ  1.803.786.037,32 € -10,7% ▼ 1.588.041.909,81 € -12,0% ▼ 1.538.939.520,41 € -3,1% ▼ 

                     
 Μαθητικός Πληθυσμός  689.831 -0,5% ▼ 665.163 -3,6% ▼ 665.163 0,0% ▬ 

 Διδακτικό Προσωπικό  88.191 -4,1% ▼ 78.489 -11,0% ▼ 78.489 0,0% ▬ 

                     
 Δαπάνη ανά μαθητή  2.614,8 € -10,3% ▼ 2.387,4 € -8,7% ▼ 2.313,6 € -3,1% ▼ 

 Δαπάνη ανά διδάσκοντα  20.453,2 € -7,0% ▼ 20.232,7 € -1,1% ▼ 19.607,1 € -3,1% ▼ 

            
(*)Τα στοιχεία του 2015 για τον μαθητικό/φοιτητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αφορούν στο 2014, αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ανακοίνωσε νεώ-
τερα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2017. 

Πηγή: : (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά μαθητή στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2013-
2015 είναι 2.438,6€, υψηλότερη κατά 25,7% (ή κατά 
498,1€) της αντίστοιχης μέσης ετήσιας αναλογίας στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριε-
τίας 2013-2015 καταγράφεται μείωση κατά -11,5% της 
δαπάνης ανά μαθητή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, από 2.614,8€ το 2013 σε 2.313,6€ το 2015. Η μεί-
ωση αυτή οφείλεται στη μείωση την ίδια περίοδο της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης για Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (κατά -14,7%), παρά τη μείωση του μαθητι-
κού πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας την ίδια 
περίοδο (κατά -3,6%). 
Αντίστοιχα, η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά 
διδάσκοντα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την 
τριετία 2013-2015 είναι 20.097,6€, υψηλότερη κατά 
3,7% (ή κατά 708,5€) της αντίστοιχης μέσης αναλογίας 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της 
τριετίας 2013-2015 καταγράφεται μείωση κατά -4,1% 
της δαπάνης ανά διδάσκοντα στη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, από 20.453,2€ το 2013 σε 19.607,1€ το 
2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συνο-
λικής δημόσιας δαπάνης για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση την ίδια περίοδο (κατά -14,7%), παρά την ταυ-

τόχρονη μείωση του διδακτικού προσωπικού της συ-
γκεκριμένης βαθμίδας την ίδια περίοδο (κατά -11,0%). 

1.3.3.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
το ΥΠΑΙΘ  καλύπτει το 20,1% (2015) του συνόλου του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Το 2013 
το 74,0% της χρηματοδότησης της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης αφορούσε στον Πανεπιστημιακό Τομέα και 
το 26,0% στον Τεχνολογικό Τομέα, ενώ από το 2014 η 
συγκεκριμένη δημόσια δαπάνη δεν επιμερίζεται ανά 
τομέα εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 
2013-2015 καταγράφεται μείωση της δημόσιας δαπά-
νης για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά -21,4%, από 
969,9 εκ.€ το 2013 σε 873,9€ το 2015. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του συνόλου των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 5-6) ανά φοιτητή (σε €) καθώς και ο ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον φοιτητικό 
πληθυσμό δεν περιλαμβάνεται η Ανώτερη Επαγγελμα-
τική & Εκκλησιαστική εκπαίδευση. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Γράφημα 1.64U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή σε € και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) ανά φοιτητή 
ανήλθαν στο ποσό των 3.196,0€. Κατά την περίοδο 
αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται μείωση του συ-
γκεκριμένου δείκτη κατά -16,6% (ή κατά 636,4€ ανά 
φοιτητή) από 3.832,4€ ανά φοιτητή το 2005 σε 
3.196,0€ ανά φοιτητή το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντι-
κές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου 
οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται σημαντικότατη αύξηση του δείκτη κατά 
37,3% (ή κατά 1.428,1€ ανά φοιτητή) από 3.832,4€ 
ανά φοιτητή το 2005 σε 5.260,5€ ανά φοιτητή το 2009, 
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την αμέσως 
επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) καταγρά-
φεται σημαντικότατη μείωση του δείκτη κατά -39,2% 
(ή κατά 2.064,5€ ανά φοιτητή) από 5.260,5€ ανά φοι-
τητή το 2009 σε 3.196,0 ανά φοιτητή το 2015, που α-
ποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συ-
νολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) ανά φοιτητή κα-
τά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου δείκτη καταγράφεται το 2007 (κατά 12,4% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2013 (κατά -16,8% έναντι του προηγούμενου έτους) 
αντίστοιχα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του συνόλου των πληρωμών του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του κράτους για την Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (ISCED 5-6) ανά διδάσκοντα (σε €) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πληθυσμό 
δεν περιλαμβάνονται οι διδάσκοντες στην Ανώτερη 
Επαγγελματική & Εκκλησιαστική εκπαίδευση. 

Γράφημα 1.65U U: Σύνολο πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού του κράτους 
για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά διδάσκοντα σε € και ρυθμός μεταβο-
λής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) ανά διδάσκοντα 
ανήλθαν στο ποσό των 62.347,4€. Κατά την περίοδο 
αναφοράς 2005-2015 καταγράφεται σημαντική αύξη-
ση του συγκεκριμένου δείκτη κατά 30,8% (ή κατά 
14.669,0€ ανά διδάσκοντα) από 47.648,4€ ανά διδά-
σκοντα το 2005 σε 62.347,4€ ανά διδάσκοντα το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη κατά 18,6% (ή κατά 
8.865,7€ ανά διδάσκοντα) από 47.648,4€ ανά διδά-
σκοντα το 2005, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-
2014, σε 56.514,1€ ανά διδάσκοντα το 2008. Την αμέ-
σως επόμενη περίοδο 2008-2010 (εντός κρίσης) κατα-
γράφεται μείωση του δείκτη κατά -14,1% (ή κατά 
7.984,9€ ανά διδάσκοντα) από 56.514,1€ ανά διδά-
σκοντα το 2008 σε 48.529,1€ ανά διδάσκοντα το 2010, 
ενώ την αμέσως επόμενη τετραετία 2010-2015 (εντός 
κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη 
κατά 34,2% (ή κατά 16.590,1€ ανά διδάσκοντα) από 
48.529,1€ ανά διδάσκοντα το 2010 σε 65.119,2€ ανά 
διδάσκοντα το 2014 που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-
2014. Τέλος, κατά το 2015 καταγράφεται μικρή  μείω-
ση του δείκτη κατά -4,3% (ή κατά 2.771,8€) από 
65.119,2€ το 2014 σε 62,347,4€ το 2015. Συνολικά κα-
τά την περίοδο 2008-2015 καταγράφεται αύξηση του 
δείκτη κατά 10,3% (ή κατά 5.833,3€ ανά διδάσκοντα) 
από 56.514,1€ ανά διδάσκοντα το 2008 σε 62.347,4€ 
ανά διδάσκοντα το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των πληρωμών του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του κράτους στον ειδικό φορέα 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) ανά διδάσκοντα 
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 23,4% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο πο-

3.832,4 € 
4.086,0 € 

4.593,7 € 

4.967,4 € 

5.260,5 € 

4.695,5 € 

4.138,1 € 
4.219,2 € 

3.512,1 € 
3.338,1 € 

3.196,0 € 

6,6% 
12,4% 8,1% 5,9% 

-10,7% -11,9% 

2,0% 

-16,8% 
-5,0% -4,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δαπάνες/φοιτητή Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

47.648,4 € 

50.929,0 € 

55.031,2 € 

56.514,1 € 

55.787,3 € 

48.529,1 € 
49.039,8 € 

60.523,8 € 

61.463,3 € 

65.119,2 € 

62.347,4 € 

6,9% 8,1% 2,7% -1,3% 
-13,0% 

1,1% 

23,4% 

1,6% 5,9% 
-4,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δαπάνες/φοιτητή Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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σοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2010 (κατά -13,0% έναντι του προηγούμενου έτους) 
αντίστοιχα.  

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και 
ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πληρωμών 
του Τακτικού Προϋπολογισμού για την Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους ανά τομέα (πανε-
πιστημιακός και τεχνολογικός) την περίοδο 2013-2015, 
καθώς και οι αντίστοιχες αναλογίες των συνολικών 
πληρωμών ανά φοιτητή και διδάσκοντα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στους πληθυσμούς δεν περιλαμβάνεται η 
Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική εκπαίδευση. 

Πίνακας 1.42: Χρηματοδότηση ΥΠΑΙΘ  – Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) την περίοδο 2013-2015 

Κωδ 
Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

 2013  2014  2015  

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

            
240 Τεχνολογικός Τομέας  252.636.204,39 € -19,7% ▼ 0,00 € -100,0% ▼ 0,00 €  ▬ 

250 Πανεπιστημιακός Τομέας   717.255.160,01 € -15,3% ▼ 912.776.049,24 € 27,3% ▲ 873.923.179,67 € -4,3% ▼ 

                     
 ΣΥΝΟΛΟ  969.891.364,40 € -16,5% ▼ 912.776.049,24 € -5,9% ▼ 873.923.179,67 € -4,3% ▼ 

                     
Φοιτητικός Πληθυσμός (τακτικοί φοιτητές)*  276.156 0,3% ▲ 273.441 -1,0% ▼ 273.441 0,0% ▬ 

 Διδακτικό Προσωπικό*  15.780 -17,8% ▼ 14.017 -11,2% ▼ 14.017 0,0% ▬ 

                     
 Δαπάνη ανά μαθητή  3.512,1 € -16,8% ▼ 3.338,1 € -5,0% ▼ 3.196,0 € -4,3% ▼ 

 Δαπάνη ανά διδάσκοντα  61.463,3 € 1,6% ▲ 65.119,2 € 5,9% ▲ 62.347,4 € -4,3% ▼ 

            

(*) Στους πληθυσμούς δεν περιλαμβάνεται η Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική εκπαίδευση. Επιπλέον, Τα στοιχεία του 2015 για τον μαθητικό/φοιτητικό πληθυσμό και το διδακτικό 
προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αφορούν στο 2014, αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ανακοίνωσε νεώτερα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2017. 
Πηγή: : (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά φοιτητή 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για την τριετία 2012-
2013 είναι 3.348,7€, υψηλότερη κατά 37,3% (ή κατά 
910,1€) της αντίστοιχης μέσης ετήσιας αναλογίας στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σημαντικά υψηλότε-
ρη κατά 72,6% (ή κατά 1.408,3€) της αντίστοιχης μέ-
σης ετήσιας αναλογίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015 παρατη-
ρείται μείωση κατά -9,0% της δαπάνης ανά φοιτητή 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, από 3.512,1€ ανά φοι-
τητή το 2013 σε 3.186,0€ ανά φοιτητή το 2015. Η μεί-
ωση αυτή οφείλεται στη μείωση της συνολικής δημό-
σιας δαπάνης για Τριτοβάθμια την περίοδο αναφοράς  
(κατά -9,9%), παρά την μικρή μείωση του φοιτητικού 
πληθυσμού της συγκεκριμένης βαθμίδας την ίδια πε-
ρίοδο (κατά -1,0%). 
Αντίστοιχα, η μέση ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά 
διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για την 
τριετία 2013-2015 είναι 62.976,6€, υψηλότερη κατά 
213,4% (ή κατά 42.879,0€) της αντίστοιχης μέσης ετή-
σιας αναλογίας για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
υψηλότερη κατά 224,8% (ή κατά 43.587,5€) της αντί-

στοιχης μέσης ετήσιας αναλογίας στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2013-2015 
παρατηρείται μικρή αύξηση κατά 1,4% της δαπάνης 
ανά διδάσκοντα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, από 
61.463,3€ το 2013 σε 62.347,4€ το 2014. Η αύξηση αυ-
τή οφείλεται στη μείωση την συγκεκριμένη περίοδο 
(κατά -11,2%) του διδακτικού προσωπικού της συγκε-
κριμένης βαθμίδας παρά τη μείωση (κατά -9,9%) της 
συνολικής δημόσιας δαπάνης για Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση την ίδια περίοδο. 

1.3.3.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 

Το 2015 η ανά μαθητή/φοιτητή συνολική ετήσια και 
κατηγοριοποιημένη ανά βαθμίδα εκπαίδευσης δημό-
σια δαπάνη για (τυπική) εκπαίδευση σε τρέχουσες 
τιμές είναι 2.268,9€. Η συγκεκριμένη κατά κεφαλή δη-
μόσια δαπάνη αντιστοιχεί στο 84,1% της δαπάνης ανά 
μαθητή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (αυξημένη κα-
τά 360,3€), στο 102,0% της δαπάνης ανά μαθητή στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μειωμένη κατά 44,7€) 
και στο 140,9% της δαπάνης ανά φοιτητή στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (μειωμένη κατά 927,1€). 

Πίνακας 1.43: Δαπάνες ανά μαθητή/φοιτητή ανά βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2012-2014 

Βαθμίδα 
Εκπαίδευσης 

 2013  2014  2015  

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

           
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (δαπάνες ανά μαθητή)  1.968,1 € -6,8% ▼ 1.944,7 € -1,2% ▼ 1.908,6 € -1,9% ▼ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (δαπάνες ανά μαθητή)  2.614,8 € -10,3% ▼ 2.387,4 € -8,7% ▼ 2.313,6 € -3,1% ▼ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (δαπάνες ανά φοιτητή)*  3.512,1 € -16,8% ▼ 3.338,1 € -5,0% ▼ 3.196,0 € -4,3% ▼ 
                    

Στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  2.463,1 € -10,6% ▼ 2.336,4 € -5,1% ▼ 2.268,9 € -2,9% ▼ 

(*) Στους πληθυσμούς δεν περιλαμβάνεται η Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική εκπαίδευση. Επιπλέον, Τα στοιχεία του 2015 για τον μαθητικό/φοιτητικό πληθυσμό και το διδακτικό 
προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αφορούν στο 2014, αφού η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ανακοίνωσε νεώτερα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2017. 
Πηγή: : (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Η συνολική (όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης) μέση 
ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά μαθητή/φοιτητή 
για την τριετία 2013-2015 είναι 2.356,1€. Κατά τη 
διάρκεια της τριετίας 2013-2015 καταγράφεται μείω-
ση της συνολικής δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση 
ανά μαθητή/φοιτητή κατά -17,6%, από 2.463,1€ το 
2013 σε 2.268,9€ το 2015. 

Την ίδια χρονιά (2015) η ανά διδάσκοντα συνολική ε-
τήσια και κατηγοριοποιημένη ανά βαθμίδα εκπαίδευ-

σης δημόσια δαπάνη για (τυπική) εκπαίδευση σε τρέ-
χουσες τιμές είναι 22.838,8€. Η συγκεκριμένη κατά 
κεφαλή δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στο 83,3% της 
δαπάνης ανά μαθητή στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(αυξημένη κατά 3.807,0€), στο 85,9% της δαπάνης ανά 
μαθητή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αυξημένη 
κατά 3.231,7€) και στο 273,0% της δαπάνης ανά φοι-
τητή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (μειωμένη κατά 
39.508,6€).

Πίνακας 1.44: Δαπάνες ανά διδάσκοντα κατά βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2012-2015 

Βαθμίδα 
Εκπαίδευσης 

 2013  2014  2015  

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 Ποσό 
Ετήσια 

ποσοστιαία 
μεταβολή 

 

           
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (δαπάνες ανά διδάσκοντα)  19.743,8 € -4,9% ▼ 19.391,9 € -1,8% ▼ 19.031,8 € -1,9% ▼ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (δαπάνες ανά διδάσκοντα)  20.453,2 € -7,0% ▼ 20.232,7 € -1,1% ▼ 19.607,1 € -3,1% ▼ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαίδευση (δαπάνες ανά διδάσκοντα)*  61.463,3 € 1,6% ▲ 65.119,2 € 5,9% ▲ 62.347,4 € -4,3% ▼ 
                    

Στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  23.674,9 € -6,4% ▼ 23.517,8 € -0,7% ▼ 22.838,8 € -2,9% ▼ 

(*) Στους πληθυσμούς δεν περιλαμβάνεται η Ανώτερη Επαγγελματική & Εκκλησιαστική εκπαίδευση 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί των ετών 2007 έως και 2016, (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί των ετών 2007 έως και 2016, (2) Ελληνική Στατιστική Αρχή - ΠΑΙΔΕΙΑ – Χρονοσειρές & Πίνακες (Στοιχεία Λήξης)  

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Η συνολική (όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης) μέση 
ετήσια αναλογία της δαπάνης ανά διδάσκοντα για την 
τριετία 2013-2015 είναι 23.343,8€. Κατά τη διάρκεια 
της τριετίας 2013-2015 καταγράφεται μείωση της συ-

νολικής δημόσιας δαπάνης για εκπαίδευση ανά διδά-
σκοντα κατά -9,7%, από 23.674,9€ το 2013 σε 22.838,8€ 
το 2015. 

 

1.3.4 Δαπάνες νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Η ετήσια δαπάνη που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για 
την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που 
αναλύεται στη συγκεκριμένη ενότητα αντιμετωπίζεται 
ως ιδιωτική πηγή χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.  
Η συγκεκριμένη δαπάνη αναγνωρίζεται από τα νοικο-
κυριά ως αναγκαία, επειδή καταβάλλεται: 

 είτε προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότε-
ρες τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της 
δημόσιας εκπαίδευσης (δαπάνες για φοίτηση σε ι-
διωτικά σχολεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθή-
ματα ξένων γλωσσών και γενικών μαθημάτων),  

 είτε επειδή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκει-
μένου να φοιτήσει το παιδί τους σε κάποια βαθμίδα 
της εκπαίδευσης, όπως, για παράδειγμα, είναι: (α) η 
καταβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στην Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, αφού μόλις το 2006 η φοίτηση 
στο νηπιαγωγείο θεσμοθετήθηκε ως υποχρεωτική 
για τα πεντάχρονα (και ως προαιρετική για τα τετρά-
χρονα νήπια) χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι ανα-
γκαίες υποδομές του δημοσίου για την πλειονότητα 
των νηπίων των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, 
(β) η φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και (γ) οι δαπάνες μετα-
κίνησης/διαβίωσης των μαθητών/ φοιτητών ηλικίας 
ανώτερης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όταν υπο-
χρεούνται να φοιτήσουν σε περιοχές μακριά από την 
έδρα της οικογένειας, και σε απόσταση που δεν τους 

επιτρέπει την καθημερινή μετακίνηση από και προς 
την εκπαιδευτική μονάδα. 
 

1.3.4.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η διαχρονική εξέ-
λιξη των Υποδεικτών Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
που αφορούν στα δίδακτρα για φοίτηση σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης, σε ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης (Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθ-
μιου επιπέδου εκπαίδευση) και σε Μεταπτυχιακά 
προγράμματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
προβλέπουν δίδακτρα. Σημειώνεται, ότι ως έτος ανα-
φοράς έχει οριστεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2009 (τιμή δεί-
κτη=100,0). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 η ΕΛΣΤΑΤ 
ανακοινώνει την κατάργηση δύο βασικών για υπηρε-
σίες εκπαίδευσης υποδεικτών: του Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή για δίδακτρα Φροντιστηρίων και του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα Ξένων γλωσσών, ενώ 
υιοθετεί ένα νέο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για 
δίδακτρα Προσχολικής εκπαίδευσης. 
Το 2015 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Προσχολικής εκπαίδευ-
σης, κατείχε οριακά ταυτόσημη τιμή (ελαφρά μικρότε-
ρη μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 και ελαφρά μεγα-
λύτερη για το υπόλοιπο τετράμηνο του 2015) της τιμής 
του ΔΤΚ για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
υπερέχοντας των ΔΤΚ για δίδακτρα Μεταδευτερο-
βάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Γράφημα 1.66U U: Υποδείκτες Τιμών Καταναλωτή για υπηρεσίες ΤΥΠΙΚΗΣ εκπαίδευσης (δίδακτρα εκπαιδευτηρίων) την περίοδο 2004-2015 (σε μηνιαία βάση) 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ              Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2004 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατέχει τη χαμηλότερη 
θέση μεταξύ των αντίστοιχων διδάκτρων για φοίτηση 
σε υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και με συ-
νεχή ανοδική εξέλιξη καταλαμβάνει τον Σεπτέμβριο 
του 2009 την υψηλότερη θέση μεταξύ των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης την οποία και διατηρεί μέχρι και τον 
Αύγουστο του 2014. Κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς (2004-2015) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 29,0% 
(ή 21,99 μονάδες) από τιμή δείκτη 75,86 το 2004 στην 
τιμή 97,71 το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις στη μεταβολή του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 
(προ της κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση της 
τιμής του ΔΤΚ για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κατά 31,8% (ή κατά 24,14 μονάδες) από τιμή δεί-
κτη 75,86 το 2004 στην τιμή 100,00 το 2009. Το 2010 
καταγράφεται αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη κατά 
4,2% και το 2011 περαιτέρω αύξηση κατά 0,8%. Συνο-
λικά την περίοδο 2004-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει σημαντική αύξη-
ση κατά 38,4% (ή κατά 29,13 μονάδες) από τιμή δείκτη 
75,86 το 2004 στην τιμή 104,99 το 2011. Κατά την ε-
πόμενη περίοδο 2011-2015 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ 
για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει 
μικρή μείωση κατά  -6,8% (ή κατά 7,14 μον.) από την 
τιμή 104,99 το 2011 στην τιμή 97,85 το 2015. Από την 
ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2009 (κατά 6,4% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2015 (κατά -4,8% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Το 2004 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Γενικό Λύ-
κειο και Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ), κατέχει απο-
λύτως εναρμονισμένη, αν και ελαφρά υψηλότερη, θέ-
ση ως προς τα δίδακτρα για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2009 διατηρεί μέχρι 
και τον Αύγουστο του 2014, μια ελαφρά χαμηλότερη 
θέση έναντι της τιμής των διδάκτρων για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση, ενώ το 2015 διατηρεί την υψηλότερη 
τιμή δείκτη διδάκτρων μεταξύ των βαθμίδων της εκ-
παίδευσης. Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2004-2015 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης καταγράφει αύξηση κατά 28,6% (ή κατά 
22,17 μονάδες) από τιμή δείκτη 77,54 το 2004 στην τι-
μή 99,71 το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές διαφο-
ροποιήσεις στη μεταβολή του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2009 
(προ της κρίσης) καταγράφεται συνολική αύξηση της 
τιμής του ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά 29,0% (ή κατά 22,46 μονάδες) από τιμή 
δείκτη 77,54 το 2004 στην τιμή 100,00 το 2009,  ενώ το 
2010 καταγράφεται αύξηση κατά 3,4% και το 2011 
περαιτέρω αύξηση κατά 0,8%. Συνολικά την περίοδο 
2004-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 34,5% 
(ή κατά 26,72 μονάδες) από την τιμή 77,54 το 2004 
στην τιμή 104,25 το 2011. Κατά την επόμενη περίοδο 
2011-2015 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει μικρή μείωση 
κατά -4,4% (ή κατά 4,54 μονάδες) από την τιμή 104,25 
το 2011 στην τιμή 99,71 το 2015. Από την ετήσια με-
ταβολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2005 (κατά 6,4% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
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κτη καταγράφεται το 2015 (κατά -2,3% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Το 2004 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια & ιδιω-
τικά ΙΕΚ), κατείχε την υψηλότερη, θέση ως προς τα δί-
δακτρα για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2009 διατηρεί μέ-
χρι και τον Δεκέμβριο του 2015, τη χαμηλότερη θέση 
έναντι της τιμής των διδάκτρων των υπόλοιπων τεσ-
σάρων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2004-2015 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε ελαφρά 
κατά -7,1% (ή κατά 6,27 μονάδες) από τιμή δείκτη 
88,02 το 2004 στην τιμή 81,75 το 2015. Ωστόσο, κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μεταβολή του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την 
περίοδο 2004-2009 (προ της κρίσης) καταγράφεται 
συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για δίδακτρα Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 13,6% (ή κατά 
11,98 μονάδες) από την τιμή 88,02 το 2004 στην τιμή 
100,00 το 2009, ενώ το 2010 η τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη παραμένει οριακά αμετάβλητη (100,02). Συνο-
λικά την περίοδο 2004-2010 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφει αύξηση 
κατά 13,6% (ή κατά 12,016,36 μονάδες) από τιμή δεί-
κτη 88,02 το 2004 στην τιμή 100,02 το 2010. Κατά την 
επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ 
για δίδακτρα Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κα-
ταγράφει ισχυρή μείωση κατά -18,3% (ή κατά 14,12 
μονάδες), που αποτελεί και την υψηλότερη μείωση 
μεταξύ των διδάκτρων όλων των βαθμίδων της εκπαί-

δευσης, από τιμή δείκτη 100,02 το 2010 στην τιμή 
81,75 το 2015, τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
τιμή του οικονομικού δείκτη το 2004 (88,02). Από την 
ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ για δίδακτρα Μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2008 (κατά 3,6% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2017 (κατά -7,3% 
έναντι του προηγούμενου έτους).  

Τέλος, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης (μεταπτυχιακών προγραμμά-
των), εισάγεται στο σύστημα καταγραφής το 2009 με 
τιμή δείκτη 100,00 (έτος αναφοράς). Κατά τον επόμε-
νο χρόνο (2010) καταγράφει αύξηση κατά 2,0% (ή κα-
τά 2,02 μονάδες), ενώ το 2011 καταγράφει οριακή 
μείωση κατά -0,3%. Κατά την επόμενη περίοδο 2011-
2015 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
καταγράφει μείωση κατά -5,1% (ή κατά 5,21 μονάδες) 
από τιμή δείκτη 101,69 το 2011 στην τιμή 96,48 το 
2015, που αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη 
για την περίοδο 2009-2015. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται η διαχρονική εξέ-
λιξη των Υποδεικτών Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
που αφορούν στα δίδακτρα για εξωσχολική υποστή-
ριξη των μαθητών σε φροντιστήρια, τόσο των ξένων 
γλωσσών, όσο και των γενικών μαθημάτων για την συ-
νολική περίοδο για την οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία (2004-2014). Σημειώνεται, ότι ως έτος ανα-
φοράς έχει οριστεί το 2009 (τιμή δείκτη=100,0). 

Γράφημα 1.67U U: Υποδείκτες Τιμών Καταναλωτή για υπηρεσίες ΑΤΥΠΗΣ Εκπαίδευσης (φροντιστήρια & ξένες γλώσσες) την περίοδο 2004-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2004 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για δίδακτρα 
Φροντιστηρίων (γενικών μαθημάτων), κατείχε απολύ-
τως εναρμονισμένη, αν και ελαφρά υψηλότερη, θέση 
ως προς τα δίδακτρα για φροντιστήρια Ξένων Γλωσ-
σών, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2012 διατηρεί μέχρι 
και τον Αύγουστο του 2014, μια χαμηλότερη θέση έ-
ναντι της τιμής των διδάκτρων για φροντιστήρια Ξέ-

νων Γλωσσών, η οποία επιδεινώθηκε εντονότερα το 
2013, κι ακόμα περισσότερο το 2014. Πιο συγκεκριμέ-
να, κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2014 ο 
ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρίων (γενικών μαθημά-
των) αυξήθηκε κατά 4,9% (ή κατά 4,04 μονάδες) από 
τιμή δείκτη 83,15 το 2004 στην τιμή 87,19 το 2014. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκ-
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δηλώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μεταβο-
λή του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκρι-
μένα την περίοδο 2004-2009 (προ της κρίσης) κατα-
γράφεται συνολική αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για δί-
δακτρα Φροντιστηρίων (γενικών μαθημάτων) κατά 
20,3% (ή κατά 16,85 μονάδες) από τιμή 83,15 το 2004 
στην τιμή 100,00 το 2009. Το 2010 η τιμή του δείκτη 
καταγράφει επιπλέον αύξηση κατά 1,8%, και το 2011 
οριακή αύξηση κατά 0,1%. Συνολικά την περίοδο 
2004-2011 ο ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρίων (γενι-
κών μαθημάτων) καταγράφει αύξηση κατά 22,6% (ή 
κατά 26,72 μονάδες) από την τιμή 83,15 το 2004 στην 
τιμή 101,93 το 2011.  Κατά την επόμενη περίοδο 2011-
2014 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντι-
στηρίων (γενικών μαθημάτων) καταγράφει μείωση 
κατά -14,5% (ή κατά 14,74 μονάδες) από τιμή δείκτη 
101,93 το 2011 στην τιμή 87,19 το 2014, χαμηλότερη 
από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 
2006 (89,14). Από την ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ για 
δίδακτρα Φροντιστηρίων (γενικών μαθημάτων) κατά 
την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 
4,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφε-
ται το 2013 (κατά -6,6% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2014 ο ΔΤΚ 
για δίδακτρα Φροντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) αυξή-
θηκε κατά 13,4% (ή κατά 10,97 μονάδες) από τιμή δεί-
κτη 81,75 το 2004 στη τιμή 92,72 το 2014. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μεταβολή του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την 
περίοδο 2004-2011 (προ της κρίσης) καταγράφεται ι-
σχυρή αύξηση της τιμής του ΔΤΚ για δίδακτρα Φρο-
ντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) κατά 22,6% (ή κατά 
18,78 μονάδες) από τιμή δείκτη 81,75 το 2004 στην τι-
μή 101,93 το 2011. Κατά την επόμενη περίοδο 2011-
2014 (εντός της κρίσης) ο ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντι-
στηρίων (Ξένων Γλωσσών) καταγράφει μικρότερης έ-
ντασης μείωση κατά -14,5% (ή κατά 14,74 μονάδες) 
από την τιμή 101,93 το 2011 στην τιμή 87,19 το 2014, 
χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του οικονομικού 
δείκτη το 2006 (89,14). Από την ετήσια μεταβολή του 
ΔΤΚ για δίδακτρα Φροντιστηρίων (Ξένων Γλωσσών) 
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κα-
τά 4,7% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται τα έτη 2013 και 2014 (κατά -3,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Όπως θα φανεί και σε επόμενες ενότητες της παρού-
σας μελέτης, οι δαπάνες για εξωσχολική υποστήριξη 
των μαθητών κυριαρχούν στις δαπάνες των νοικοκυ-
ριών για υπηρεσίες κυρίως της Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, αλλά ως δαπάνη υπηρεσιών υφίστανται 

και στην Πρωτοβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Το φαινόμενο δεν αποτελεί αποκλειστικό χα-
ρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος. «Κάθε χρόνο ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε όλη την 
Ευρώπη ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου 
να υποστηρίξουν την εξέλιξη των παιδιών τους μέσα 
στα σχολεία με εξωσχολική υποστήριξη, επιθυμώντας 
να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα ανταποκρι-
θούν με επάρκεια στις εξετάσεις, δουλειά ωστόσο που 
αποτελεί βασική ευθύνη του σχολείου. [..] Αυτή η ενι-
σχυτική υποστήριξη των μαθητών είναι ευρύτατα 
γνωστή ως σκιώδης εκπαίδευση (shadow education) 
και η μεταφορά αυτή χρησιμοποιείται ακριβώς επειδή 
οι μηχανισμοί εξωσχολικής υποστήριξης μιμούνται την 
εκπαίδευση. Έτσι, αν κάποια καινούρια δραστηριότητα 
ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε λίαν συντό-
μως εμφανίζεται και στη σκιώδη εκπαίδευση. Όσο α-
ναπτύσσεται, επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα, 
τόσο αναπτύσσεται και το σύστημα εξωσχολικής υπο-
στήριξης. [..] Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η εξωσχο-
λική υποστήριξη αποτελεί πλέον ένα σημαντικό τομέα 
επιχειρηματικής δραστηριότητας» 15F15F

14
. 

Ο κλάδος που παρέχει στην ελληνική αγορά υπηρεσίες 
εκπαίδευσης («σκιώδους» και μη) σε περιβάλλον βα-
θειάς οικονομικής ύφεσης και κρίσης αποδείχθηκε 
από τους ανθεκτικότερους κλάδους της αγοράς, κατα-
γράφοντας μειώσεις μόνο από το 2011 και μετά. Συ-
γκεκριμένα την περίοδο 2011-2015 καταγράφεται 
μείωση της τιμής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ κατά -11,5% (ή κατά 11,70 μονάδες) από 
τιμή δείκτη 101,88 το 2011 στην τιμή 90,18 το 2015, 
έναντι ισχυρής αύξησης κατά 25,1% την περίοδο 2004-
2011 (από τιμή δείκτη 81,45 το 2004 στην τιμή 101,88 
το 2011). 

 

1.3.4.2 ΈΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Τα στοιχεία για τις (μηνιαίες και -με αναγωγή- ετήσιες) 
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης προέρχονται από την Έρευνα Οι-
κογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), η οποία μέχρι 
το 2008 πραγματοποιούνταν ανά τετραετία και από το 
2008 και μετά σε ετήσια βάση από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο σχε-
διασμός η δομή και η διενέργεια της Έρευνας Οικογε-
νειακών Προϋπολογισμών είναι κοινή σε όλες τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ. Στη συγκεκριμένη 
έρευνα αναλύεται το σύνολο δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε μηνιαία 
βάση.  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες 
δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολι-
κά) των νοικοκυριών σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
                                                                 
14

 NESSE (2011), The challenge of shadow education: Private tutoring 

and its implications for policy makers in the European Union, Euro-
pean Commission: Brussels 
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οδο 2004-2014. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοι-
χεία βασίζονται στις αντίστοιχες Έρευνες Οικογενεια-
κών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 2004, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, 
ενώ για τα έτη του μεσοδιαστήματος 2005, 2006 και 
2007 έχει γίνει αναγωγή των δαπανών με βάση την 
ετήσια συνολική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή.  

Γράφημα 1.68U: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών (συνολι-
κά) των νοικοκυριών (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίο-
δο 2004-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2014 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2004-2015 το πλήθος των νοικοκυ-
ριών στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 3,5% (ή 
κατά 141.517 νοικοκυριά) από 3.992.964 νοικοκυριά 
το 2004 σε 4.134.481 νοικοκυριά το 2015. 
Το 2015 το σύνολο των δαπανών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών (συνολικά) των νοικοκυριών ανήλθε 
στο ποσό των 70.430,2 εκ.€. Κατά την περίοδο 2004-
2015 καταγράφεται ισχυρή μείωση των συνολικών 
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών (γενικά) κατά -18,0% (ή κατά 15.447,8 εκ.€) 
από 85.878,0 εκ.€ το 2004 σε 70.432,2 εκ.€ το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα την περί-
οδο 2004-2008 (προ κρίσης) καταγράφεται αύξηση 
των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών (γενικά) κατά 20,5% (ή κατά 
17.604,4 εκ.€) από 85.878,0 εκ.€ το 2004 σε 103.482,4 
εκ.€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-
2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αύξηση 
(20,5%) είναι ελαφρά  χαμηλότερη της αντίστοιχης αύ-
ξησης του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο (21,6%). 
Κατά την επόμενη περίοδο 2008-2015 οι συνολικές 
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών (γενικά) καταγράφουν σημαντική μείωση κατά 
-31,9% (ή κατά 33.052,2 εκ.€) από 103.482,4 εκ.€ το 
2008 σε 70.430,2 το 2015, που αποτελεί και την ελάχι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς 2004-2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών 
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
(γενικά) κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 

συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά 7,0% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2012 (κατά -9,9% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η δαπάνη των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκ-
παίδευσης, ως ποσοστό επί των συνολικών δαπανών 
του νοικοκυριού την περίοδο από το 1974 έως και το 
2015, όπως αυτή ανακοινώνεται από τα αντίστοιχα 
Δελτία Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ και από τα αναλυτικά στοι-
χεία των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
από το 2004 και μετά, καθώς και ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 1974-2015. Για την 
ετήσια μεταβολή των δαπανών για τα έτη του μεσοδι-
αστήματος 2004-2008 έχουν εκτιμηθεί με βάση την 
ετήσια συνολική εξέλιξη του Υποδείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή για την Εκπαίδευση. 
Γράφημα 1.69U U: Ποσοστό των δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
εκπαίδευσης στο σύνολο των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών και ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 1974-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 1974-2015 
η δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών εκπαίδευσης, ως ποσοστό επί των συνολι-
κών αγορών των νοικοκυριών, σχεδόν υπερδιπλασιά-
στηκε (αύξηση κατά 152,9%) από 1,3% το 1974 σε 
3,3% το 2015, ενώ στην ετήσια μεταβολή του συγκε-
κριμένου δείκτη δεν καταγράφεται μείωση την περίο-
δο 2004-2014, με εξαίρεση το 2013 όπου καταγράφε-
ται ετήσια μείωση κατά -3,9% έναντι της τιμής του 
δείκτη κατά το προηγούμενο έτος και το 2015 όπου 
καταγράφεται ετήσια μείωση κατά -5,6% έναντι της 
τιμής του δείκτη κατά το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις στο ρυθμό αύξησης του συ-
γκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα, κατά 
την περίοδο 1974-2004 καταγράφεται ιδιαίτερα ση-
μαντική αύξηση κατά 120,0% του δείκτη από 1,3% το 
1974 σε 2,86% το 2004,

 
τιμή που διατηρείται οριακά 

σταθερή μέχρι και το 2007 (περίοδος προ κρίσης). 
Στην περίοδο 2008-2012 (εντός κρίσης) το ποσοστό 
των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης αυξάνεται κατά 14,5% από 
3,06% το 2008 σε 3,5% το 2012, που αποτελεί και τη 
μέγιστη του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
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ράς (1974-2015). Τέλος, την περίοδο 2013-2015 κατα-
γράφεται μικρή μείωση κατά 5,7% του δείκτη από 
3,5% το 2012 σε 3,3% το 2015. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2015 οι πραγματοποιη-
θείσες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης ήταν 2.316,0 εκ.€ και α-
ντιστοιχούσαν στο 3,30% των συνολικών δαπανών των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που 
τη συγκεκριμένη χρονιά ανήλθε στα 70.430,2 εκ.€. 
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των δαπανών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ (κωδ.10) η συνολική δαπάνη αποτυπώνεται 
σε 23 διαφορετικούς κωδικούς δαπανών και διακρίνο-
νται συνολικά σε 6 ομάδες δαπανών ανά βαθμίδα εκ-
παίδευσης: Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθ-
μια, Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου, 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, και Εκπαίδευση που δεν 
μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τη βαθμίδα/ επίπεδο.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών με βάση 
τους 23 κωδικούς δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2004-2015. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι τα στοιχεία βασίζονται στις αντίστοιχες 
Έρευνες Οικογενειακών της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 2004, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, ενώ για 
τα έτη του μεσοδιαστήματος 2005, 2006 και 2007 έχει 
γίνει αναγωγή των δαπανών με βάση την ετήσια συ-
νολική μεταβολή του Υποδείκτη Τιμών Καταναλωτή 
για την εκπαίδευση.  
Γράφημα 1.70U: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης των νοικοκυριών (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2015 καταγράφεται 
μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά -5,9% (ή κα-
τά 146,2 εκ.€) από 2.462,1 εκ.€ το 2004 σε 2.316,0 εκ.€ 
το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. Συγκεκριμένα 
την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) καταγράφεται 
συνολική αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 

28,6% (ή κατά 705,3 εκ.€) από 2.462,1 εκ.€ το 2004 σε 
3.167,4 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 καταγράφεται πε-
ραιτέρω αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά 4,2% 
(131,5 εκ.€) από 3.167,4 το 2008 σε 3.298,9 εκ.€ το 
2009. Συνολικά κατά την περίοδο 2004-2009 κατα-
γράφεται σημαντική αύξηση των δαπανών των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης κατά 34,0% (ή κατά 836,8 εκ.€) από 2.462,1 εκ.€ 
το 2004 σε 3.298,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική αναφοράς  
2004-2015. Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2014 οι 
δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης καταγράφουν σημαντική μείωση 
κατά -29,8% (ή κατά 982,9 εκ.€) από 3.298,9 εκ.€ το 
2009 σε 2.316,0 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική  περίοδο 
αναφοράς 2004-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης 
κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κα-
τά 14,2% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2013 (κατά -11,0% έναντι του προη-
γούμενου έτους).  

Με βάση τα στατιστικά δεδομένα της Έρευνας Οικογε-
νειακών Προϋπολογισμών του 2004 και 2008 το ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ ανακοίνωσε σχετικές μελέτες (2006 και 
2010), στις οποίες απομόνωσε όλες τις άμεσες και έμ-
μεσες δαπάνες (κωδικούς δαπανών) για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, τόσο στην τυπική, 
όσο και στην άτυπη μορφή της, και κατέληξε σε 31 συ-
νολικά κωδικούς δαπάνης για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 8 δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στους 23 κωδικούς δαπάνης για 
την εκπαίδευση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι επιπλέον κωδικοί δα-
πάνης αφορούν σε αγορές για: Βιβλία, παιδικά βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και σχολικά εγχειρίδια (Κ.Α. 
951102), Βοηθητικά σχολικά βιβλία & άτλαντες (Κ.Α. 
951103), Γραφική ύλη και είδη σχεδιάσεως (Κ.Α. 
954101), Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς, 
παιδοκόμων (Κ.Α. 954101), Υπηρεσίες παροχής κατα-
λύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. (Κ.Α. 
1121104), Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές 
ανάγκες (Κ.Α. 1241102), Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές σε άλλα νοικοκυριά, στο εσωτερικό (Κ.Α. 
1281103), και Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές 
σε άλλα νοικοκυριά, στο εξωτερικό (Κ.Α. 1281104). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι και οι 31 κωδικοί δαπανών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ομαδοποιούνται συνολικά σε 7 ομάδες 
κωδικών δαπάνης. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών, με βάση 
τους 31 κωδικούς δαπανών του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκα-
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τομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι τα στοιχεία βασίζονται στις αντίστοι-
χες Έρευνες Οικογενειακών της ΕΛ.ΣΤΑΤ των ετών 
2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 
2015, ενώ για τα έτη του μεσοδιαστήματος 2005, 2006 
και 2007 έχει γίνει αναγωγή των δαπανών με βάση την 
ετήσια συνολική μεταβολή του Υποδείκτη Τιμών Κατα-
ναλωτή για την εκπαίδευση.  
Γράφημα 1.71U U: Σύνολο δαπανών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης των νοικοκυριών (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την πε-
ρίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Σύμφωνα με την ομαδοποίηση 31 κωδικών δαπάνης 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ το 2015 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες 
των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
εκπαίδευσης ήταν 3.305,3 εκ.€ και αντιστοιχούσαν 
στο 5,60% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, που την ίδια χρονιά 
ανήλθε στα 70.430,2εκ.€.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2004-2015 καταγράφεται 
μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης κατά -24,7% (ή 
κατά 1.081,7 εκ.€) από 4.386,9 εκ.€ το 2004 σε 3.305,3 
εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώ-
σεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης κατά 19,5% (ή κατά 855,2 εκ.€) από 4.386,9 
εκ.€ το 2004 σε 5.242,2 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 κα-
ταγράφεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης κατά 5,5% (ή κατά 289,2 εκ.€) από 5.242,2 το 
2008 σε 5.531,4 εκ.€ το 2009. Συνολικά κατά την περί-
οδο 2004-2009 καταγράφεται ισχυρή αύξηση των δα-
πανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης κατά 26,1% (ή κατά 1.144,5 εκ.€) 
από 4.386,9 εκ.€ το 2004 σε 5.531,4 εκ.€ το 2009, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνο-
λική  περίοδο αναφοράς 2004-2015. Κατά την επόμενη 
περίοδο 2009-2015 οι δαπάνες των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης καταγρά-

φουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -40,2% (ή κα-
τά 2.226,1 εκ.€) από 5.531,4 εκ.€ το 2009 σε 3.305,3 
εκ.€ το 2015, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική  περίοδο ανα-
φοράς 2004-2015. Από την ετήσια μεταβολή των δα-
πανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2008 (κατά 6,1% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη  καταγράφεται το 2013 (κατά -14,2% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι ετήσιες δαπάνες των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκ-
παίδευσης (3.305,3 εκ.€) επιμερίζονται στις ακόλου-
θες δέκα κατηγορίες δαπανών: (α) Αγορά βιβλίων, 
βοηθημάτων, γραφικής ύλης σχεδίου κλπ στην οποία 
αναλογεί το 5,3% (ή 176,6 εκ.€) των συνολικών δαπα-
νών για εκπαίδευση των νοικοκυριών, (β) Υπηρεσίες 
παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδοκόμων στην 
οποία αναλογεί το 1,5% (ή 44,1 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών, (γ) Δίδακτρα σε ιδιωτική εκπαίδευση (αλλά 
και δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ όπου υπάρχουν) στην οποία αναλογεί το 
24,0% (ή 792,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (δ) Δί-
δακτρα για ξένες γλώσσες στην οποία αναλογεί το 
18,8% (ή 621,2 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) Δί-
δακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα στην οποία αναλογεί 
το 7,8% (ή 258,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (στ) 
Δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαίδευσης στην οποία 
αναλογεί το 15,0% (ή 495.1 εκ.€) των συνολικών δα-
πανών (συνολικά και στις δύο παραπάνω κατηγορίες 
εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών/φοιτητών α-
ντιστοιχεί το 22,8% (ή 753,6 εκ.€) των συνολικών δα-
πανών), (ζ) Δίδακτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ 
στην οποία αναλογεί το 5,6% (ή 184,1 εκ.€) των συνο-
λικών δαπανών, (η) Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερικό στην ο-
ποία αναλογεί το 16,8% (ή 554,7 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών (στη συγκεκριμένη κατηγορία εκτός των φοι-
τητών των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που σπουδάζουν σε 
άλλη πόλη του εσωτερικού από εκείνη της έδρας της 
οικογένειας, συνυπολογίζονται και οι μαθητές/ σπου-
δαστές της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και της Με-
ταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαί-
δευσης οι οποίοι μετοικούν σε άλλη πόλη από εκείνη 
της έδρας της οικογένειας προκειμένου να φοιτήσουν 
σε σχολές/ειδικότητες της επιλογής τους), (θ) Οικονο-
μικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά 
στο εξωτερικό (για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές στην πλειοψηφία τους) στην οποία αναλογεί 
το 4,7% (ή 155,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών, και (ι) 
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) στην 
οποία αναλογεί το 0,6% (ή 18,9 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών.
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Πίνακας 1.45: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2013-2015 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.935.228.941 100,0% -14,2 ▼ 3.772.814.925 € 100,0% -4,1 ▼ 3.305.269.491  100,0% -12,4 ▼ -16,0 ▼ 

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ κλπ 

275.755.656  7,0% -0,2 ▼ 253.624.016  6,7% -8,0 ▼ 176.625.028  5,3% -30,4 ▼ -35,9 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ,  
ΜΠΕΙΜΠΙ-ΣΙΤΕΡΣ & ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

94.258.297  2,4% 4,8 ▲ 66.508.054 1,8% -29,4 ▼ 48.125.359  1,5% -27,6 ▼ -48,9 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 951.607.700  24,2% -8,0 ▼ 973.520.698 25,8% 2,3 ▲ 792.331.939  24,0% -18,6 ▼ -16,7 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 711.950.966  18,1% -13,8 ▼ 660.117.251 17,5% -7,3 ▼ 621.164.425  18,8% -5,9 ▼ -12,8 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 256.703.447  6,5% -26,8 ▼ 270.995.503 7,2% 5,6 ▲ 258.487.752  7,8% -4,6 ▼ 0,7 ▲ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 500.872.546  12,7% -1,1 ▼ 500.795.719 13,3% -0,02 ▼ 495.145.445  15,0% -1,1 ▼ -1,1 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η/Υ 186.009.724  4,7% -16,5 ▼ 186.619.614 4,9% 0,3 ▲ 184.067.094  5,6% -1,4 ▼ -1,0 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

815.179.037  20,7% -20,2 ▼ 683.444.703 18,1% -16,2 ▼ 554.681.971  16,8% -18,8 ▼ -32,0 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

118.324.245  3,0% -48,4 ▼ 150.883.943 4,0% 27,5 ▲ 155.787.244  4,7% 3,2 ▲ 31,7 ▲ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
(μουσεία, θέατρο κλπ.) 

24.567.322  0,6% -12,8 ▼ 26.305.424 0,7% 7,1 ▲ 18.853.233  0,6% -28,3 ▼ -23,3 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015 στις 8 από τις 10 κατηγο-
ρίες δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών εκπαίδευσης καταγράφεται μείωση, με τη 
μεγαλύτερη να σημειώνεται στην κατηγορία δαπάνης 
Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδοκό-
μων (κατά -48,9% ή κατά 46,1 εκ.€), και κατά φθίνου-
σα σειρά ακολουθούν οι κατηγορίες δαπανών: Αγορά 
βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης σχεδίου κλπ 
(κατά -35,9% ή κατά 99,1 εκ.€), Οικονομικές μεταβι-
βάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό 
(κατά -31,7% ή κατά 37,5 εκ.€), Οικονομικές μεταβι-
βάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο εσωτερι-
κό (κατά -33,1% ή κατά 338,7 εκ.€), Εκπαιδευτικές εκ-
δρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) (κατά -23,3% ή κατά 5,7 
εκ.€), Δίδακτρα σε ιδιωτική εκπαίδευση (κατά -16,7% 
ή κατά 159,3 εκ.€), Δίδακτρα για ξένες γλώσσες (μείω-
ση κατά -12,8% ή κατά 90,8 εκ.€), Δίδακτρα για φρο-
ντιστήρια εκπαίδευσης (κατά -1,1% ή κατά 5,7  εκ.€), 
Δίδακτρα για μαθήματα Τέχνης και Η/Υ (κατά -1,0% ή 
κατά 1,9 εκ.€) και Ιδιαίτερα μαθήματα (κατά -0,7% ή 

κατά 1,8 εκ.€). Στο ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον 
της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς, η ποσοστιαία 
μεταβολή της τριετίας αποτυπώνει τις προτεραιότητες 
των νοικοκυριών στην απόφαση τους για μείωση δα-
πανών που αφορούν στην αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών εκπαίδευσης, με τις υψηλότερες μειώσεις να 
αφορούν στις Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς 
και παιδοκόμων και τις Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές σε άλλα νοικοκυριά (στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό), ενώ οι μικρότερες μειώσεις δαπανών α-
φορούν στα Δίδακτρα για φροντιστήρια εκπαίδευσης 
και τα Ιδιαίτερα μαθήματα. 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η ετήσια κα-
τανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κα-
τηγορία δαπάνης (σύμφωνα με την ταξινόμησή τους 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και 
ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2004-2015. 

Γράφημα 1.72U U: Κατανομή των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης 
και αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Από τη διαχρονική εξέλιξη των επιμέρους κατηγοριών 
δαπάνης αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι ακό-
λουθες μεταβολές: 

 Η σημαντικά διαφοροποιημένη εξέλιξη της κατηγο-
ρίας δαπανών Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα 
νοικοκυριά για σπουδές στο Εξωτερικό, που κατα-
γράφει σημαντική μείωση (κατά -39,5%) το 2008, η 
μετέπειτα σταθεροποίησή τους ανεξάρτητα από την 
μείωση του ΑΕΠ που επακολούθησε μέχρι και το 

2012 και η σημαντικότατη αυξομείωσης τους που 
επακολούθησε (μείωση κατά -48,4% το 2013 και αύ-
ξηση κατά 27,5% το 2014), έναντι της αντίστοιχης 
κατηγορίας δαπανών Οικονομικές μεταβιβάσεις σε 
άλλα νοικοκυριά για σπουδές στο Εσωτερικό, που 
καταγράφει εξέλιξη αντίστοιχη της μεταβολής του 
ΑΕΠ μετατοπισμένη κατά ένα έτος, όπου οι υψηλό-
τερες τιμές μείωσης της τιμής της συγκεκριμένης κα-
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Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

140,3 146,1 151,8 158,0 
130,1 

146,6 
170,0 

85,6 89,9 94,3 
66,5 

48,1 

4,1% 3,9% 4,1% 
-17,7% 

12,7% 16,0% 

-49,6% 

5,0% 4,8% 

-29,4% -27,6% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπι-σιτερς και παιδοκόμων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

355,7 370,3 384,7 400,6 
438,1 445,3 

389,2 

332,6 

276,3 275,8 
253,6 

176,6 

4,1% 3,9% 4,1% 9,4% 
1,6% 

-12,6% -14,5% -16,9% 

-0,2% 
-8,0% 

-30,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Αγορές βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης, ειδών σχεδίου  

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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τηγορίας καταγράφεται το 2010 (κατά -13,6%), το 
2013 (κατά -22,2%) και το 2015 (κατά -18,6%).  

 Οι κοινές αυξομειώσεις που καταγράφονται μέχρι το 
2012 στις κατηγορίες δαπανών Δίδακτρα για φρο-
ντιστήρια (γενικών) μαθημάτων  (και συγκεκριμένα η 
μείωση κατά -15,2% το 2010 και κατά -13,4% το 
2012 έναντι αυξήσεων κατά τα προηγούμενα έτη) 
και Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα (αντίστοιχα 
μείωση κατά -8,3% το 2010, κατά -10,7% το 2012 και 
κατά -26,8% το 2014 έναντι αυξήσεων κατά τα προ-
ηγούμενα έτη). Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το 
2011 και οι δύο κατηγορίες δαπανών καταγράφουν 
αύξηση τιμής κατά 4,8% και 4,4% αντίστοιχα. Ωστό-
σο, το 2013 η κατηγορία δαπάνης Δίδακτρα για φρο-
ντιστήρια γενικών μαθημάτων καταγράφει μικρή 
μείωση κατά -1,1%, έναντι μείωσης κατά -26,8% της 
κατηγορίας δαπάνης Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθή-
ματα. Την επόμενη χρονιά (2014) η κατηγορία δαπά-
νης Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα καταγράφει 
αύξηση (κατά 5,6%) έναντι οριακά μηδενικής μετα-
βολής της κατηγορίας δαπάνης Δίδακτρα για φρο-
ντιστήρια (γενικών) μαθημάτων, ενώ το 2015 και οι 
δύο κατηγορίες καταγράφουν μείωση κατά -1,1%  η 
κατηγορία δαπάνης Δίδακτρα για φροντιστήρια (γε-
νικών) μαθημάτων και κατά -4,6%  η κατηγορία δα-
πάνης Δίδακτρα για ιδιαίτερα μαθήματα. 

 Η κατηγορία δαπάνης Δίδακτρα για ξένες γλώσσες 
καταγράφει αύξηση μέχρι και το 2010 ενώ η υψηλό-
τερη ετήσια αύξηση καταγράφεται το 2008 (κατά 
13,5%) έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ την ε-
πόμενη περίοδο καταγράφονται σταθερά ετήσιες 
μειώσεις ενώ η υψηλότερη ετήσια μείωση κατα-
γράφεται το 2013 (κατά -13,8%) έναντι του προη-
γούμενου έτους.  

 Τέλος, η σημαντική μείωση (κατά 49,6%) που κατα-
γράφουν το 2011 οι δαπάνες για Υπηρεσίες παιδα-
γωγών, μπέιμπυ-σίτερς και παιδοκόμων (από 170,0 
εκ.€ το 2010 σε 85,6 εκ.€ το 2011), ενώ για τα επό-
μενα δύο χρόνια η συγκεκριμένη κατηγορία κατα-
γράφει αύξηση κατά 4,9% το 2012 και κατά 4,8% το 
2013, που ακολουθείται από ισχυρές μειώσεις κατά 
-29,4% το 2014 και κατά -27,6% το 2015. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται ενοποιημένες 
οι δύο κατηγορίες δαπανών για Δίδακτρα εξωσχολι-
κής υποστήριξης (γενικά μαθήματα) των μαθητών 
(Φροντιστήρια και Ιδιαίτερα μαθήματα) σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2004-2015, λόγω της υψηλής 
τιμής που καταγράφουν διαχρονικά (το 2015 κατέχουν 
την 2

η
 υψηλότερη θέση σε ύψος δαπάνης μετά την κα-

τηγορία Δίδακτρα για ιδιωτική εκπαίδευση και Μετα-
πτυχιακά προγράμματα). 
Το οικονομικό έτος 2015 τα νοικοκυριά κατέβαλαν για 
Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήριξης μαθημάτων (σε 
φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ανεξαρτήτως 
της βαθμίδα φοίτησης των μαθητών/-τριων) συνολικά 
το ποσό των  753,6 εκ.€, ποσό μειωμένο κατά -2,4% (ή 

κατά 18,2 εκ.€) έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Συ-
νολικά, κατά την περίοδο 2004-2015 καταγράφεται 
μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για Δίδακτρα 
εξωσχολικής υποστήριξης (γενικά μαθήματα) των 
μαθητών (Φροντιστήρια και Ιδιαίτερα μαθήματα)  κα-
τά -10,4% (ή κατά 87,3 εκ.€) από 840,9 εκ.€ το 2004 σε 
753,6 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Γράφημα 1.73U U: Σύνολο δαπανών για Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήριξης των 
μαθητών (γενικά μαθήματα) σε εκ. € και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά Δίδακτρα εξωσχολικής υποστήρι-
ξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) κατά 25,2% (ή 
κατά 212,1 εκ.€) από 840,9 εκ.€ το 2004 σε 1.053,1 
εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 καταγράφεται περαιτέρω 
αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά Δί-
δακτρα εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών (γενι-
κά μαθήματα) κατά 1,5% (ή κατά 15,3 εκ.€) από 
1.053,1 το 2008 σε 1.068,4 εκ.€ το 2009. Συνολικά κα-
τά την περίοδο 2004-2009 καταγράφεται αύξηση των 
δαπανών των νοικοκυριών για δίδακτρα εξωσχολικής 
υποστήριξης των μαθητών (γενικά μαθήματα) κατά 
27,0% (ή κατά 227,4 εκ.€) από 840,9 εκ.€ το 2004 σε 
1.068,4 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-
2015. Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 οι δαπά-
νες των νοικοκυριών για αγορά Δίδακτρα εξωσχολικής 
υποστήριξης (γενικά μαθήματα) των μαθητών (Φρο-
ντιστήρια και Ιδιαίτερα μαθήματα)  καταγράφουν ι-
σχυρή μείωση κατά -28,4% (ή κατά 299,4 εκ.€) από 
1.068,4 εκ.€ το 2009 σε 753,6 εκ.€ το 2015, που αντί-
στοιχα αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά 
τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2015. Θα πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί ότι κατά το 2011 ο δείκτης κα-
ταγράφει αύξηση κατά 4,6% (ή 43,3 εκ.€) έναντι του 
προηγούμενου έτους.  
Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για δίδακτρα εξωσχολικής υποστήριξης (γενικά 
μαθήματα) των μαθητών (Φροντιστήρια και Ιδιαίτερα 
μαθήματα) κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
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το 2008 (κατά 11,2% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2010 (κατά -12,3% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Το 2015 οι ετήσιες συνολικές δαπάνες των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης 
επιμερίζονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: (α) 
Προσχολική εκπαίδευση στην οποία αναλογεί 6,7% (ή 
220,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (β) Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση στην οποία αναλογεί το 10,8% (ή 357,2 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (γ) Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση στην οποία αναλογεί το 36,4% (ή 1.204,6 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (δ) Μεταδευτεροβάθ-
μια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση στην ο-

ποία αναλογεί το 4,2% (ή 138,4 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών, (ε) Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία α-
ναλογεί το 6,4% (ή 212,8 εκ.€) των συνολικών δαπα-
νών, (στ) Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί 
με βάση το επίπεδο στην οποία αναλογεί το 30,1% (ή 
994,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών (σημειώνεται ότι 
στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες 
για οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές στο εσωτε-
ρικό και εξωτερικό, που στην πλειονότητά τους αφο-
ρούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και οι δαπά-
νες για μαθήματα Τέχνης, Η/Υ και γυμναστηρίων), και 
(ζ) Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης σχεδί-
ου κλπ στην οποία αναλογεί το 5,3% (ή 176,6 εκ.€) των 
συνολικών δαπανών για εκπαίδευση των νοικοκυριών. 

Πίνακας 1.46: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2012-2015 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.935.228.941 100,0% -14,2 ▼ 3.772.814.925 100,0% -4,1 ▼ 3.305.269.491  100,0% -12,4 ▼ -16,0 ▼ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 354.471.361,4 9,0% -12,2 ▼ 324.102.680,3 8,6% -8,6 ▼ 220.781.285,4  6,7% -31,9 ▼ -37,7 ▼ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 391.573.031,5 10,0% -14,7 ▼ 375.720.871,3 10,0% -4,0 ▼ 357.219.158,4  10,8% -4,9 ▼ -8,8 ▼ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.323.627.148,8 33,6% -10,8 ▼ 1.282.017.187,1 34,0% -3,1 ▼ 1.204.622.384,2  36,4% -6,0 ▼ -9,0 ▼ 

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

147.403.932,5 3,7% -5,1 ▼ 174.211.394,8 4,6% 18,2 ▲ 138.422.423,9  4,2% -20,5 ▼ -6,1 ▼ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 208.070.176,8 5,3% 14,1 ▲ 235.776.161,0 6,2% 13,3 ▲ 212.843.081,9  6,4% -9,7 ▼ 2,3 ▲ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ 

1.234.327.634,2 31,4% -24,1 ▼ 1.127.362.614,0 29,9% -8,7 ▼ 994.756.128,6  30,1% -11,8 ▼ -19,4 ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 275.755.656,0 7,0% -0,2 ▼ 253.624.016,4 6,7% -8,0 ▼ 176.625.028,3  5,3% -30,4 ▼ -35,9 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2012-2014, σε 6 από τις 7 συνολικά 
κατηγορίες δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης (ως προς τη βαθ-
μίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορούν) καταγράφε-
ται μείωση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην 
κατηγορία δαπάνης Προσχολική εκπαίδευση (μείωση 
κατά -37,7% ή κατά 79,6 εκ.€) και κατά φθίνουσα σει-
ρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι κατηγορίες δα-
πάνης: Αγορά βιβλίων, βοηθημάτων, γραφικής ύλης 
σχεδίου κλπ (κατά -35,9% ή κατά 99,1 εκ.€), Εκπαί-
δευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επί-
πεδο (κατά -19,4% ή κατά 239,6 εκ.€), Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (κατά -9,0% ή κατά 119,0 εκ.€), Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση (κατά -8,8% ή κατά 34,4,9 εκ.€) 
και Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου 
εκπαίδευση (μείωση κατά -6,1% ή κατά 9,0 εκ.€). Α-
ντίθετα, την ίδια περίοδο καταγράφεται αύξηση στην 
κατηγορία Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 2,3% (ή  κα-
τά 4,8 εκ.€). 

Στις επόμενες ενότητες, όπου επιχειρείται να προσεγ-
γισθούν οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, εκτός 
των  κωδικών που συμπεριλαμβάνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ σε αυ-
τές, έχουν αναλογικά συνυπολογισθεί στις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και οι 5 κατηγορίες δαπανών που 
αφορούσαν στην κατηγορία Εκπαίδευση που δεν μπο-

ρεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο και είναι: Οι-
κονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (Κ.Α. 1281103), Οικονομικές με-
ταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟ (Κ.Α. 1281104), Υπηρεσίες παροχής καταλύμα-
τος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α και Δίδακτρα 
για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Α. 
1241102), καθώς και η κατηγορία δαπανών Γενικές 
Αγορές (αφορά σε αγορά βιβλίων, εγχειριδίων βοηθη-
μάτων, λεξικών, γραφική ύλη και είδη σχεδιάσεως). 
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις κατηγορίας δαπανών 
ο επιμερισμός ανά βαθμίδα εκπαίδευσης έχει γίνει 
αναλογικά προς τον μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό 
των βαθμίδων, στις οποίες κυρίως αναφέρεται.  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης, 
με βάση 6 σχετικούς κωδικούς δαπανών που επέλεξε 
το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2004-2015.  
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Προσχολι-
κής εκπαίδευσης ήταν 236,9 εκ.€ και αντιστοιχούσαν 
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στο 7,2% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που 
την ίδια χρονιά ανήλθε στα 3.305,3 εκ.€. Κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς 2004-2015 καταγράφεται μείωση 
των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης κατά -4,8% (ή 
15,2 εκ.€) από 364,9 εκ.€ το 2004 σε 236,9 εκ.€ το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές σε ετήσια βάση αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 

Γράφημα 1.74U: Σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2004-2014 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Προσχο-
λικής εκπαίδευσης κατά 14,2% (ή κατά 51,8 εκ.€) από 
364,9 εκ.€ το 2004 σε 416,7 εκ.€ το 2008, ενώ το 2009 
καταγράφεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Προ-
σχολικής εκπαίδευσης κατά 27,1% (ή κατά 113,0 εκ.€) 
και κατά 11,4% (ή κατά 60,1 εκ.€) το 2010. Συνολικά 
κατά την περίοδο 2004-2010 καταγράφεται ιδιαίτερα 
σημαντική αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευ-
σης κατά 61,7% (ή κατά 225,1 εκ.€) από 364,9 εκ.€ το 
2004 σε 590,0 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-

ράς 2004-2015. Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 
οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης καταγράφουν 
σημαντική μείωση κατά -43,2% (ή κατά 179,8 εκ.€) 
από 590,0 εκ.€ το 2010 σε 236,9 εκ.€ το 2015, που α-
ποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συ-
νολική περίοδο αναφοράς 2004-2015. Από την ετήσια 
μεταβολή των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης κα-
τά την περίοδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κα-
τά 27,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2015 (κατά -31,8% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 
Το 2015 οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης 
αναλύονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες δαπανών: 
(α) Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-σίτερς, παιδοκό-
μων στην οποία αναλογεί το 20,3% (ή 48,1 εκ.€) των 
συνολικών δαπανών, (β) Υπηρεσίες τροφών, δίδακτρα 
βρεφονηπιακών σταθμών ηλικίας έως και 3 ετών στην 
οποία αναλογεί το 21,2% (ή 50,1 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών, (γ) Δίδακτρα παιδικού σταθμού για παιδιά 
ηλικίας άνω των 3 ετών στην οποία αναλογεί το 35,0% 
(ή 82,9 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (δ) Δίδακτρα 
Νηπιαγωγείου στην οποία αναλογεί το 16,8% (ή 39,7 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) Δίδακτρα για σχο-
λεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά) στην ο-
ποία αναλογεί το 0,1% (ή 0,18 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών και (στ) Γενικές Αγορές (αναλογικά) στην ο-
ποία αναλογεί το 6,6% (ή 15,9 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 76,4% (ή 181,1 
εκ.€) των συνολικών ετήσιων δαπανών για υπηρεσίες 
Προσχολικής εκπαίδευσης αφορά σε βρέφη & νήπια 
ηλικίας μικρότερης των 4-5 ετών, δηλαδή ηλικιακές 
ομάδες για τις οποίες δεν υφίσταται ενιαία παιδαγω-
γική καθοδήγηση και εποπτεία των εκπαιδευτικών 
τους μονάδων από το ΥΠΑΙΘ, αλλά ασκείται από τους 
επιμέρους δήμους. 

Πίνακας 1.47: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών/υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2012-2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  380.127.580 100,0% -11,5 ▼ 347.360.814 100,0% -8,6 ▼ 236.895.041 100,0% -27,6 ▼ -37,7 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΜΠΕΙΜΠΥ-ΣΙΤΕΡΣ, 
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

94.258.297 24,8% 4,8 ▲ 66.508.054 19,1% -29,4 ▼ 48.125.359  20,3% -27,6 ▼ -48,9 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΕΤΩΝ 

73.200.592 19,3% -19,0 ▼ 86.361.204 24,9% 18,0 ▲ 50.109.910  21,2% -42,0 ▼ -31,5 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ 

132.864.089 35,0% -13,1 ▼ 118.126.245 34,0% -11,1 ▼ 82.854.999  35,0% -29,9 ▼ -37,6 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 54.148.383 14,2% -23,1 ▼ 53.107.177 15,3% -1,9 ▼ 39.691.018  16,8 -25,3 ▼ -26,7 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (αναλογικά) 

466.779 0,1% -26,7 ▼ 398.922 0,1% -14,5 ▼ 194.486  0,1% -51,2 ▼ -58,3 ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (αναλογικά) 25.189.439 6,6% 0,3 ▲ 22.859.212  6,6% -9,3 ▼ 15.919.269  6,7% -30,4 ▼ -36,8 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015     Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

364,9 380,4 395,5 412,3 416,7 

529,7 

590,0 

486,5 
429,4 

380,1 
347,4 

236,9 

4,2% 4,0% 4,2% 1,1% 

27,1% 
11,4% 

-17,5% 
-11,7% -11,5% -8,6% 

-31,8% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



118 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Κατά την τριετία 2012-2015, και στις 6 κατηγορίες δα-
πανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης καταγράφεται 
μείωση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη κατη-
γορία δαπάνης Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες (κατά -58,3% ή 0,27 εκ.€) και κατά φθί-
νουσα σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι κατη-
γορίες δαπάνης: Υπηρεσίες παιδαγωγών, μπέιμπυ-
σίτερς, παιδοκόμων (κατά -48,9% ή 46,1 εκ.€), Δίδα-
κτρα παιδικού σταθμού για παιδιά ηλικίας άνω των 3 
ετών (κατά -37,6% ή 50,0 εκ.€), Γενικές Αγορές (μείω-

ση κατά -36,8% ή 9,3 εκ.€), Υπηρεσίες τροφών, δίδα-
κτρα βρεφονηπιακών σταθμών ηλικίας έως & 3 ετών 
κατά -31,5% (ή 23,1 εκ.€) και Δίδακτρα Νηπιαγωγείου 
(κατά -26,7% ή 14,6 εκ.€).  
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης 
ανά κατηγορία δαπάνης σε εκατομμύρια € (εκ.€) κα-
θώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2004-2015. 

Γράφημα 1.75U: Κατανομή των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών (σε εκ.€) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Προσχολικής εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
δαπάνης και αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2014 

 

 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015      Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
για υπηρεσίες Προσχολικής εκπαίδευσης αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 133,0% (ή κατά 
109,5 εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπάνης 
Δίδακτρα παιδικού σταθμού για παιδιά ηλικίας άνω 
των 3 ετών κατά την περίοδο 2004-2010 και η σημα-
ντική μείωση κατά -56,8% ή κατά 109,0 εκ.€) κατά 

την περίοδο 2010-2015 που το 2015 επανέφερε ορι-
ακά την τιμή της συγκεκριμένης δαπάνης στα επίπε-
δα του 2004. 

 Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 102,2% (ή 63,2 
εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπάνης Υπηρε-
σίες τροφών, δίδακτρα βρεφονηπιακών σταθμών 
ηλικίας έως και 3 ετών κατά την περίοδο 2004-2010 
και η σημαντική μείωση κατά -59,9% ή κατά 74,8 
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Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

61,8 64,3 66,8 69,6 66,9 

99,2 

124,9 
113,5 

90,4 
73,2 

86,4 

50,1 
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48,4% 
25,9% 

-9,1% 
-20,3% -19,0% 

18,0% 

-42,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Υπηρεσίες τροφών, δίδακτρα βρεφονηπιακών σταθμών 
ηλικίας έως και 3 ετών 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

82,3 85,7 89,1 92,7 
118,4 

178,7 
191,9 

177,7 
152,9 

132,9 
118,1 

82,9 

4,1% 3,9% 4,1% 

27,6% 
51,0% 
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-7,4% -14,0% -13,1% -11,1% 

-29,9% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δίδακτρα παιδικού σταθμού για παιδιά ηλικίας 
άνω των 3 ετών 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

52,9 55,1 57,2 59,6 
64,5 65,7 68,1 

78,7 
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39,7 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δίδακτρα Νηπιαγωγείου 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

0,46 0,48 0,49 0,52 
0,60 

0,39 
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0,19 
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Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(αναλογικά) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

27,1 28,7 30,1 31,8 
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Γενικές αγορές αγαθών (βιβλία, γραφική ύλη κ.α.) 
αναλογικά 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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εκ.€) κατά την περίοδο 2010-2015 που το 2015 έφε-
ρε την τιμή της συγκεκριμένης δαπάνης σε επίπεδα 
χαμηλότερα του 2004. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι και οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες δαπά-
νης την τετραετία 2004-2008 διατήρησαν σχετικά 
χαμηλές απόλυτες τιμές, οι οποίες αυξήθηκαν ση-
μαντικά το 2009, κατά 51,0% η πρώτη κατηγορία και 
κατά 48,4% η δεύτερη αντίστοιχα.  

 Τέλος, Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 48,7% (ή 
κατά 25,8 εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπά-
νης Δίδακτρα Νηπιαγωγείου κατά την περίοδο 2004-
2011 και η εντονότερη μείωση κατά -49,5% ή κατά 
39,0 εκ.€) κατά την περίοδο 2010-2015 που το 2015 
έφερε την τιμή της συγκεκριμένης δαπάνης σε επί-
πεδα χαμηλότερα του 2004. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με βάση 7 σχετικούς κωδικούς δαπανών που επέ-
λεξε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2004-2015.  
Γράφημα 1.76U: Σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ήταν 420,7 εκ.€ και αντιστοι-
χούσαν στο 12,7% των συνολικών δαπανών των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης, που την ίδια χρονιά ανήλθε στα 3.305,3 εκ.€. Κα-
τά την περίοδο αναφοράς 2004-2015 καταγράφεται 

μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-
γαθών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά -29,4% (ή κατά 175,4 εκ.€) από 596,1 εκ.€ το 
2004 σε 420,7 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βά-
ση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρί-
σης) καταγράφεται σημαντική συνολική αύξηση των 
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 27,7% 
(165,4 εκ.€) από 596,1 εκ.€ το 2004 σε 761,5 εκ.€ το 
2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κα-
τά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2014. Κατά 
την επόμενη περίοδο 2008-2015 οι δαπάνες των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης καταγράφουν ιδιαίτερα σημα-
ντική μείωση κατά -44,8% (ή κατά 340,8 εκ.€) από 
761,5 εκ.€ το 2010 σε 420,7 εκ.€ το 2015, που αποτε-
λεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2004-2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2008 (κατά 13,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά -13,9% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Το 2015 οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης αναλύονται στις ακόλουθες επτά κατηγορίες δα-
πανών: (α) Δίδακτρα Δημοτικού στην οποία αναλογεί 
το 34,6% (ή 145,3 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (β) 
Δίδακτρα φροντιστηρίων στην οποία αναλογεί το 1,2% 
(ή 5,0 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (γ) Υπηρεσίες ι-
διαίτερων μαθημάτων στην οποία αναλογεί το 4,5% (ή 
18,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (δ) Υπηρεσίες και 
δίδακτρα για ξένες γλώσσες στην οποία αναλογεί το 
43,9% (ή 184,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) Εκ-
παιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) στην 
οποία αναλογεί το 0,8% (ή 3,5 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών,  (στ) Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες (αναλογικά) στην οποία αναλογεί το 0,4% 
(ή 1,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών,  και (ζ) Γενικές 
Αγορές (αναλογικά) στην οποία αναλογεί το 14,7% (ή 
61,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών. 

Πίνακας 1.48: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών/υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2012-2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  490.724.565 100,0% -12,4 ▼ 467.800.278 100,0% -4,7 ▼ 420.651.607 € 100,0% -10,1 ▼ -14,3 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
172.974.002 35,2% -16,0 ▼ 154.358.244 33,0% -10,8 ▼ 145.368.352 € 34,6% -5,8 ▼ -16,0 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
5.515.113 1,1% 38,0% ▲ 6.452.274 1,4% 17,0 ▲ 4.961.377 € 1,2% -23,1 ▼ -10,0 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
8.021.983 1,6% -58,8 ▼ 9.926.575 2,1% 23,7 ▲ 18.853.233 € 4,5% 89,9 ▲ 135,0 ▲ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 198.042.698 40,4% -10,5 ▼ 197.538.846 42,2% -0,3 ▼ 184.563.232 € 43,9% -6,6 ▼ -6,8 ▼ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
(μουσεία, θέατρο κλπ.) 7.019.235 1,4% -14,3 ▼ 7.444.931 1,6% 6,1 ▲ 3.472.964 € 0,8% -53,4 ▼ -50,5 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (αναλογικά) 

3.877.125 0,8% -26,7 ▼ 3.313.493 0,7% -14,5 ▼ 1.615.424 € 0,4% -51,2 ▼ -58,3 ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (αναλογικά) 95.274.409 19,4% -0,6 ▼ 88.806.930 19,0% -6,8 ▼ 61.817.024 € 14,7% -30,4 ▼ -35,1 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015, σε 6 από τις 7 κατηγορίες 
δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υ-
πηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται 
μείωση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην κατη-
γορία δαπάνης Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες κατά -38,9% (ή κατά 2,0 εκ.€) και κατά 
φθίνουσα σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι 
κατηγορίες δαπάνης: Εκπαιδευτικές εκδρομές  μου-
σεία, θέατρο κλπ. (κατά -6,9% ή 3,5 εκ.€), Γενικές Αγο-
ρές (κατά -35,1% ή 33,5 εκ.€), Δίδακτρα Δημοτικού 
σχολείου (κατά -16,0% ή 27,6 εκ.€), Δίδακτρα φροντι-
στηρίων κατά -10,0% (ή 0,53 εκ.€) και Υπηρεσίες και 

δίδακτρα για ξένες γλώσσες (-6,9% ή 13,5 εκ.€),) και. 
Αντίθετα, την ίδια περίοδο καταγράφεται ιδιαίτερα 
σημαντική αύξηση στην κατηγορία δαπανών Υπηρεσί-
ες ιδιαίτερων μαθημάτων κατά 135,0% (ή κατά 10,8 
εκ.€). 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ανά κατηγορία δαπάνης σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015.  

Γράφημα 1.77U U: Κατανομή των ετήσιων συνολικών δαπανών (σε εκ.€) των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 
κατηγορία δαπάνης και αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015      Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 50,5% (ή κατά 
84,6 εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπάνης Δί-
δακτρα Δημοτικού κατά την περίοδο 2004-2010, που 
διατήρησε την τιμή της στο επίπεδο της μέγιστης τι-
μής την τριετία 2008-2010, αλλά και η ιδιαίτερα ση-
μαντική μείωση (κατά -42,4% ή 107,0 εκ.€) που κα-
τέγραψε την περίοδο 2010-2015, παραμένοντας την 
τελευταία χρονιά σε τιμή χαμηλότερη του 2004. 

 Η μείωση κατά -25,8% (ή κατά 64,3 εκ.€) που κατα-
γράφει η κατηγορία δαπάνης Υπηρεσίες και δίδα-
κτρα για ξένες γλώσσες κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς (2004-2015), που υπερέχει κατ’ έτος σε 
απόλυτη τιμή της αντίστοιχης ετήσιας απόλυτης τι-
μής της κατηγορίας Δίδακτρα Δημοτικού καθ’ όλη 
την περίοδο αναφοράς (2004-2015). Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η ετήσια μέση τιμή κατά την περίοδο 
αναφοράς της κατηγορίας Δίδακτρα Δημοτικού 
(199,2 εκ.€) αντιστοιχεί στο 80,6% της αντίστοιχης 
ετήσιας μέσης τιμής της κατηγορίας Υπηρεσίες και 
δίδακτρα για ξένες γλώσσες (247,0 εκ.€). 

 Η σημαντική μείωση κατά -81,6% που κατέγραψε το 
2008 η κατηγορία Δίδακτρα φροντιστηρίων (από 
15,6 εκ.€ το 2007, σε 2,9 εκ.€), αλλά και η αυξητική 
της πορεία μετά το 2009 έως και το 2015 (αύξηση 
κατά 151,2% ή 3,0 εκ.€), παραμένοντας ωστόσο σε 
τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή 
του 2007. 

 Τέλος, η σημαντική μείωση κατά -34,1% (ή 9,8 εκ.€) 
που καταγράφει η κατηγορία δαπάνης Υπηρεσίες ι-
διαίτερων μαθημάτων κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2004-2015. Η μείωση της τιμής της συ-
γκεκριμένης δαπάνης καταγράφεται κατεξοχήν την 
περίοδο 2008-2015 (μείωση κατά -60,4% ή 28,8 εκ. 
€, από 47,6 εκ.€ το 2008, σε 9,9 εκ.€ το 2015). Αξίζει 
επιπλέον να σημειωθεί η  ετήσια αύξηση κατά 
23,7% (ή κατά 1,9 εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία 
το 2015 ύστερα από μια πενταετία ετήσιων μειώσε-
ων με τις υψηλότερες μειώσεις να καταγράφονται 
το 2011 ( κατά -42,6%), το 2012 (κατά -24,7%) και το 
2013 (κατά -58,8%). 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, με βάση 8 σχετικούς κωδικούς δαπανών που 
επέλεξε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκατομμύρια € (εκ.€) κα-
θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2004-2015. 
Γράφημα 1.78U: Σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης ήταν 1.315,4 εκ.€ και αντιστοι-
χούσαν στο 39,8% των συνολικών δαπανών των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευ-
σης, που την ίδια χρονιά ανήλθε στα 3.305,3 εκ.€. Κα-
τά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2015 καταγρά-
φεται μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά -15,9% (ή κατά 249,1 εκ.€) από 1.564,5 
εκ.€ το 2004 σε 1.315,4 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 28,7% (449,5 εκ.€) από 
1.564,5 εκ.€ το 2004 σε 2.014,0 εκ.€ το 2008, ενώ το 
2009 καταγράφεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών 
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των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 2,5% (50,8 εκ.€) 
από 2.014,0 εκ.€ το 2008 σε 2.064,8 εκ.€ το 2009. Συ-
νολικά κατά την περίοδο 2004-2009 καταγράφεται αύ-
ξηση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κα-
τά 32,0% (500,3 εκ.€) από 1.564,5 εκ.€ το 2004 σε 
2.064,8 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-
2014. Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 οι δαπά-
νες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφουν ση-
μαντική μείωση κατά -36,3% (ή 749,4 εκ.€) από 
2.064,8 εκ.€ το 2009 σε 1.315,4 εκ.€ το 2015, που απο-
τελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς 2004-2014.  
Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2008 (κατά 14,4% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-

σης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -10,7% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

Το 2015 οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης αναλύονται σε οκτώ κατηγορίες δαπανών: (α) 
Δίδακτρα Γυμνασίου/ Γενικού Λυκείου/ Επαγγελματι-
κού Λυκείου & ΕΠΑΣ στην οποία αναλογεί το 10,3% (ή 
134,9 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (β) Δίδακτρα 
φροντιστηρίων στην οποία αναλογεί το 36,4% (ή 478,3 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (γ) Υπηρεσίες ιδιαίτε-
ρων μαθημάτων στην οποία αναλογεί το 18,2% (ή 
239,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (δ) Υπηρεσίες και 
δίδακτρα για ξένες γλώσσες στην οποία αναλογεί το 
25,9% (ή 340,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (ε) Εκ-
παιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) στην 
οποία αναλογεί το 0,9% (ή 11,4 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών,  (στ) Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές 
σε άλλα νοικοκυριά, στο εσωτερικό στην οποία ανα-
λογεί το 3,4% (ή 44,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών,  
(ζ) Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(αναλογικά) στην οποία αναλογεί το 0,04% (ή 0,59 
εκ.€) των συνολικών δαπανών,  και (η) Γενικές Αγορές 
(αναλογικά) στην οποία αναλογεί το 5,0% (ή 65,8 εκ.€) 
των συνολικών δαπανών. 

Πίνακας 1.49: Ετήσιες δαπάνες νοικοκυριών για αγορά αγαθών/υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2012-2015 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 
ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  1.494.446.490 100,0% -10,7 ▼ 1.431.429.573 100,0% -4,2% ▼ 1.315.356.441  100,0% -8,1 ▼ -12,0 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΕΠΑΓΓ. ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΣ 

166.456.141 11,1% -9,0 ▼ 158.825.203 11,1% -4,6% ▼ 134.949.460  10,3% -15,0 ▼ -18,9 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 484.828.581 32,5% -0,4 ▼ 481.935.226 33,7% -0,6% ▼ 478.276.762  36,4% -0,8 ▼ -1,4 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 248.681.464 16,6% -24,9 ▼ 261.068.928 18,2% 5,0% ▲ 239.634.519  18,2% -8,2 ▼ -3,6 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ  
ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

408.619.745 27,3% -12,4 ▼ 364.305.310 25,5% -10,8% ▼ 340.350.476  25,9% -6,6 ▼ -16,7 ▼ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
(μουσεία, θέατρο κλπ.) 

15.041.218 1,0% -11,4 ▼ 15.882.520 1,1% 5,6% ▲ 11.411.168  0,9% -28,2 ▼ -24,1 ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

63.093.993 4,4% -20,4 ▼ 53.762.331 3,8% -17,4% ▼ 44.374.558  3,4% -17,5 ▼ -31,8 ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (αναλογικά) 

1.409.863 0,1% -26,7 ▼ 1.204.907 0,1% -14,5% ▼ 587.427  0,04% -51,2 ▼ -30,8 ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (αναλογικά) 104.315.484 7,0% -0,5 ▼ 94.445.149 6,6% -9,5% ▼ 65.772.072  5,0% -30,4 ▼ -13,5 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την τριετία 2012-2014, και στις 8 κατηγορίες δα-
πανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται 
μείωση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη κατη-
γορία δαπάνης Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδι-
κές ανάγκες κατά -58,3% (ή 0,82 εκ.€) και κατά φθί-
νουσα σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι κατη-
γορίες δαπάνης: Γενικές Αγορές (κατά -36,9% ή 38,5 
εκ.€), Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά, στο εσωτερικό (κατά -31,8% ή 20,7 εκ.€), 
Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) μείω-
ση κατά -24,1% (ή 3,61 εκ.€), Δίδακτρα Γυμνασίου/ Γε-

νικού Λυκείου/ Επαγγελματικού Λυκείου & ΕΠΑΣ (κα-
τά -18,9% ή 31,5 εκ.€), Υπηρεσίες και δίδακτρα για ξέ-
νες γλώσσες (κατά -16,7% ή 68,3 εκ.€), Υπηρεσίες ι-
διαίτερων μαθημάτων (κατά -3,6% ή 9,0 εκ.€) και Δί-
δακτρα φροντιστηρίων (κατά -1,4% ή 6,6 εκ.€). 
  
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015. 
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Γράφημα 1.79U: Κατανομή των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών (σε εκ.€) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά 
κατηγορία δαπάνης και αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015 

 

 

 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 
Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
για υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,5% (ή 98,3 
εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπάνης Δίδα-
κτρα Γυμνασίου/ Γενικού Λυκείου/ Επαγγελματικού 
Λυκείου & ΕΠΑΣ κατά την περίοδο 2004-2009, αλλά 

και η ιδιαίτερα σημαντική μείωση (κατά -54,6% ή 
162,3 εκ.€) που καταγράφει την περίοδο 2009-2015, 
ενώ το 2015 καταγράφεται η ελάχιστη τιμή του δεί-
κτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2015. 

 Η μείωση κατά -1,9% (ή 6,4 εκ.€) που καταγράφει η 
κατηγορία δαπάνης Υπηρεσίες και δίδακτρα για ξέ-
νες γλώσσες κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 

198,9 207,1 215,1 224,0 
264,1 

297,2 

254,8 
233,5 

182,8 166,5 158,8 
134,9 

4,1% 3,9% 4,1% 17,9% 12,5% 
-14,3% -8,4% -21,7% -9,0% -4,6% -15,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δίδακτρα Γυμνασίου/ Γενικού Λυκείου/ 
Επαγγελμαιτκού Λυκείου & ΕΠΑΣ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

346,8 
361,1 

375,1 
390,6 

463,1 
476,9 481,9 

468,5 466,6 

408,6 

364,3 
340,4 

4,1% 3,9% 4,1% 
18,6% 

3,0% 1,0% -2,8% -0,4% 
-12,4% -10,8% -6,6% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Υπηρεσίες και δίδακτρα για ξένες γλώσσες 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

503,7 
524,5 

544,9 
567,4 

643,3 
620,1 

533,4 
566,6 

486,6 484,8 481,9 478,3 

4,1% 3,9% 4,1% 
13,4% 

-3,6% 
-14,0% 

6,2% 

-14,1% 
-0,4% -0,6% -0,8% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δίδακτρα φροντιστηρίων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

258,9 269,6 280,1 291,6 

352,5 365,8 
331,2 

366,9 
331,2 

248,7 261,1 
239,6 

4,1% 3,9% 4,1% 

20,9% 

3,8% 
-9,5% 

10,8% 

-9,7% 
-24,9% 

5,0% 
-8,2% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Υπηρεσίες ιδιαίτερων μαθημάτων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

39,6 41,3 42,9 44,6 

28,5 31,1 
26,8 

19,9 17,0 15,0 15,9 
11,4 

4,1% 3,9% 4,1% 

-36,2% 

9,2% 

-13,9% 
-25,6% 

-14,7% -11,4% 
5,6% 

-28,2% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

80,2 83,5 86,7 90,3 93,7 
102,0 

89,8 88,3 
81,8 

65,1 

53,8 
44,4 

4,1% 3,9% 4,1% 3,8% 8,9% 

-12,0% 
-1,7% -7,4% 

-20,4% -17,4% -17,5% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (αναλογικά) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

1,38 1,44 1,50 1,56 
1,82 

1,17 

1,83 
2,14 

1,92 

1,41 
1,20 

0,59 

4,1% 3,9% 4,1% 17,1% 

-35,9% 

56,9% 
16,5% 

-10,0% 
-26,7% -14,5% 

-51,2% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δίδακτρα για σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(αναλογικά) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

135,1 140,5 146,1 152,1 
166,9 170,4 

150,0 

126,0 

104,9 104,3 
94,4 

65,8 

4,0% 4,0% 4,1% 9,8% 
2,1% 

-12,0% -16,0% -16,8% 

-0,5% 
-9,5% 

-30,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Γενικές αγορές αγαθών (βιβλία, γραφική ύλη κ.α.) 
αναλογικά 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

(2004-2015), που διατήρησε την πενταετία 2008-
2012 ελαφρά μειωμένη την τιμή της από τη μέγιστη 
τιμή της περιόδου αναφοράς που καταγράφηκε το 
2010 (479,9 εκ.€). Ας σημειωθεί ότι την περίοδο 
2004-2010 καταγράφεται σημαντική αύξηση του 
δείκτη κατά 39,0% (ή κατά 135,1 εκ.€), ενώ την επό-
μενη περίοδο 2010-2015 καταγράφεται μείωση κα-
τά -29,4% (ή κατά 141,5 εκ.€). Επιπλέον, θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δαπα-
νών υπερέχει κατ’ έτος (σε απόλυτη τιμή) της αντί-
στοιχης ετήσιας απόλυτης τιμής της κατηγορίας Δί-
δακτρα Γυμνασίου/Γενικού Λυκείου/ΤΕΕ καθ’ όλη 
την περίοδο αναφοράς (2004-2015). Πιο συγκεκρι-
μένα η ετήσια μέση τιμή κατά την περίοδο αναφο-
ράς 2004-2015 της κατηγορίας Δίδακτρα Γυμνασί-
ου/Γενικού Λυκείου/ΤΕΕ (211,5 εκ.€) αντιστοιχεί στο 
51,3% της κατηγορίας Υπηρεσίες και δίδακτρα για 
ξένες γλώσσες (412,0 εκ.€), ενώ το 2015 καταγράφε-
ται η ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική πε-
ρίοδο αναφοράς 2004-2015. 

 Η σημαντική μείωση κατά -14,0% και -14,1% που 
κατέγραψε το 2010 και 2012 αντίστοιχα η κατηγορία 
Δίδακτρα φροντιστηρίων (από 620,1 εκ.€ το 2009, 
σε 486,6 εκ.€ το 2012), που μειώθηκε οριακά  τις 
επόμενες χρονιές κατά -0,4% το 2013, κατά -0,6  το 
2014 και κατά -0,8% το 2015, όπου και καταγράφει 
την ελάχιστη τιμή του δείκτη (478,3 εκ.€) κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2015. 

 Η μείωση κατά -7,4% (ή κατά 19,3 εκ.€) που κατα-
γράφει η κατηγορία δαπάνης Υπηρεσίες ιδιαίτερων 
μαθημάτων κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2004-2015. Η μείωση της τιμής της συγκεκριμένης 
δαπάνης καταγράφεται κατεξοχήν την τριετία 2011-
2013 (μείωση κατά -32,2% ή 118,2 εκ. €, από 366,9 
εκ.€ το 2011, σε 248,7 εκ.€ το 2013, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή της συνολικής περιόδου ανα-
φοράς 2004-2015. 

 Τέλος, η ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -44,6% (ή 
35,8 εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπάνης Οι-
κονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά, στο εσωτερικό  (αναλογικά) κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2004-2015. Η μείωση της τιμής 
της συγκεκριμένης δαπάνης καταγράφεται κατεξο-
χήν την περίοδο 2009-2015 (ιδιαίτερα σημαντική 
μείωση κατά -56,5% ή κατά 57,6 εκ. €, ενώ το 2015 
καταγράφεται η ελάχιστη τιμή του δείκτη (44,4 εκ.€) 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-2015. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, με βάση 5 σχετικούς κωδικούς δαπανών 
που επέλεξε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκατομμύρια € (εκ.€) 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2004-2014. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη 

συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης δεν κατα-
γράφονται δαπάνες στις κατηγορίες Δίδακτρα φροντι-
στηρίων, Υπηρεσίες ιδιαίτερων μαθημάτων και Υπη-
ρεσίες και δίδακτρα για ξένες γλώσσες.  
Γράφημα 1.80U U: Σύνολο δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε εκ. €) και ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 156,5 εκ.€ και αντι-
στοιχούσαν στο 4,7% των συνολικών δαπανών των 
νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαί-
δευσης, που την ίδια χρονιά ανήλθε στα 3.305,3 εκ.€. 
Κατά την περίοδο αναφοράς 2004-2015 καταγράφεται 
οριακή μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για α-
γορά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά -2,0% (ή κατά 9,6 εκ.€) από 159,7 
εκ.€ το 2004 σε 156,5 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε 
ετήσια βάση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2007 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 13,6% (ή κατά 21,7 
εκ.€) από 159,7 εκ.€ το 2004 σε 181,4 εκ.€ το 2007, την 
οποία ακολούθησε μία μείωση κατά -2,3% το 2008, 
καθώς και μία μεγαλύτερη μείωση κατά -9,2% το 
2009. Συνολικά την περίοδο 2004-2009 καταγράφεται 
οριακή αύξηση κατά 0,7% (ή κατά 1,2 εκ.€) από 159,7 
εκ.€ το 2004,= σε 160,9 εκ.€ το 2009. Την επόμενη διε-
τία (2010-2011) καταγράφεται σημαντική αύξηση κα-
τά 50,0% (ή κατά 80,5 εκ.€) από 160,9 εκ.€ το 2009, σε 
241,4 εκ.€ το 2011, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2004-
2015. Τέλος, την περίοδο 2011-2013, ο συγκεκριμένος 
δείκτης καταγράφει μείωση κατά -27,3% (ή κατά 66,0 
εκ.€) από 241,4 εκ.€ το 2011 σε 175,8 εκ.€ το 2013, τι-
μή οριακά χαμηλότερη της τιμής του δείκτη το 2008. 
Το 2014 καταγράφεται αύξηση της τιμής του δείκτη 
κατά 13,4% έναντι του προηγουμένου έτους, που ακο-
λουθείται από μια μείωση κατά -21,2% (ή κατά 42,2 
εκ.€) από 198,7 εκ.€ το 2014 σε 156,5 εκ.€ το 2015 που 
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συ-
νολική περίοδο αναφοράς 2004-2015.  

159,7 167,1 173,4 181,4 177,3 
160,9 

216,3 

241,4 

189,0 
175,8 

198,7 

156,5 

4,7% 3,8% 4,6% -2,3% -9,2% 

34,5% 
11,6% 

-21,7% 
-7,0% 

13,0% 

-21,2% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018 

 125 

Κ
εφ

ά
λα

ιο
 1

ο
 

Α
Π

Ο
ΤΥΠ

Ω
ΣΗ

 ΤΩ
Ν

 Β
Α

ΣΙΚ
Ω

Ν
 Μ

ΕΓΕΘ
Ω

Ν
 

ΤΗ
Σ ΕΚ

Π
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ 

Από την ετήσια μεταβολή των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο αναφοράς α-
ξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη κατα-
γράφεται το 2010 (κατά 34,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -21,7% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

Το 2015 οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης αναλύονται σε πέντε κατηγορίες δαπα-

νών: (α) Δίδακτρα για επαγγελματικές και τεχνικές 
σχολές κάθε είδους, ΙΕΚ στην οποία αναλογεί το 87,2% 
(ή 136,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών, (β) Εκπαιδευ-
τικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) που αναλογεί 
το 1,3% (ή 1,98 εκ.€) των συνολικών δαπανών,  (γ) Οι-
κονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικο-
κυριά, στο εσωτερικό που αναλογεί το 7,1% (ή 11,1 
εκ.€) των συνολικών δαπανών,  (δ) Δίδακτρα για σχο-
λεία παιδιών με ειδικές ανάγκες (αναλογικά) που ανα-
λογεί το 1,0% (ή 1,6 εκ.€) των συνολικών δαπανών,  
και (ε) Γενικές Αγορές (αναλογικά) που αναλογεί το 
3,5% (ή 5,4 εκ.€) των συνολικών δαπανών.  

Πίνακας 1.50: Ετήσιες δαπάνες νοικοκυριών για αγορά αγαθών/υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την 
περίοδο 2013-2015 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  175.766.333 100,0% -7,0 ▼ 198.684.810 100,0% 13,0 ▲ 156.525.980  100,0% -21,2 ▼ -6,5% ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΚ 

145.899.811 83,0% -4,9 ▼ 173.218.737 87,2% 18,7 ▲ 136.437.873  87,2% -21,2 ▼ 31,9% ▲ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  
(μουσεία, θέατρο κλπ.) 

1.504.122 0,9% -24,7 ▼ 992.658 0,5% -34,0 ▼ 1.984.551  1,3% 99,9 ▲ -31,8% ▼ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

16.273.498 9,3% -20,4 ▼ 13.440.583 6,8% -17,4 ▼ 11.093.639  7,1% -17,5 ▼ -58,3% ▼ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (αναλογικά) 

3.772.337 2,1% -26,7 ▼ 3.223.939 1,6% -14,5 ▼ 1.571.764  1,0% -51,2 ▼ -34,6% ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (αναλογικά) 8.316.565 4,7% 3,9 ▲ 7.808.893 3,9% -6,1 ▼ 5.438.152  3,5% -30,4 ▼ -6,5% ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά την τριετία 2013-2015, στις 4 από τις 5 κατηγορί-
ες δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατα-
γράφεται μείωση με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται 
στη κατηγορία δαπάνης Δίδακτρα για σχολεία παιδιών 
με ειδικές ανάγκες κατά -57,5% (ή κατά 2,1 εκ.€) και 
κατά φθίνουσα σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν 
οι κατηγορίες δαπάνης: Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές  (αναλογικά) (κατά -44,6% ή 8,9 εκ.€), Εκπαι-
δευτικές εκδρομές  (μουσεία, θέατρο κλπ.) μείωση κα-
τά -30,5% (ή κατά 0,87 εκ.€) και Γενικές Αγορές μείω-

ση κατά -13,2% (ή 0,82 εκ.€). Αντίθετα, την ίδια περίο-
δο, καταγράφεται αύξηση στην κατηγορία δαπανών 
Δίδακτρα για επαγγελματικές και τεχνικές σχολές κάθε 
είδους, ΙΕΚ  κατά 7,6% (ή 1κατά 9,6 εκ.€).  
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης σε εκατομμύρια 
€ (εκ.€) καθώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015.  

Γράφημα 1.81U: Κατανομή των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών (σε εκ.€) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης και αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 
 

Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
για υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξί-
ζει να υπογραμμιστεί η αύξηση κατά 48,4% (ή κατά 
58,0 εκ.€) που καταγράφει το 2010 η κατηγορία δαπά-
νης Δίδακτρα για επαγγελματικές και τεχνικές σχολές 
κάθε είδους, ΙΕΚ, από 120,0 εκ.€ το 2009, που αποτε-
λεί την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική πε-
ρίοδο αναφοράς 2004-2015 σε 178,0 εκ.€ το 2010. Την 
επόμενη χρονιά (2011) καταγράφεται επιπλέον αύξη-
ση της τιμής του δείκτη κατά 14,1% (ή κατά 25,1 εκ.€) 
από 178,0 εκ.€ το 2010 σε 203,1 εκ.€ το 2011, που α-
ποτελεί τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2004-2015. Τα επόμενα δύο χρό-
νια η τιμή του τιμή καταγράφει μείωση κατά -24,5% το 
2012 και κατά -4,8% το 2014, ενώ αύξηση κατά 18,7% 
καταγράφεται το 2015. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, με βάση 8 σχετικούς κωδικούς δαπανών που επέ-
λεξε το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2004-2015.  
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης ήταν 895,5 εκ.€ και αντιστοιχούσαν 
στο 27,1% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών 
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, που 
την ίδια χρονιά ανήλθε στα 3.305,3 εκ.€. Κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς 2004-2015 καταγράφεται σημαντική 
μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά α-

γαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά -36,8% (ή κατά 521,1 εκ.€) από 1.416,7 εκ.€ το 
2004 σε 895,5 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές σε ετήσια βά-
ση αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη.  
Γράφημα 1.82U  U: Σύνολο δαπανών των νοικοκυριών (σε εκ. €) για αγορά αγα-
θών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2004-2008 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται συνολική αύξηση των δαπανών των νοι-
κοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης κατά 6,0% (ή κατά 85,4 εκ.€) 
από 1.416,7 εκ.€ το 2004 σε 1.502,1 εκ.€ το 2008, ενώ 
το 2009 καταγράφεται περαιτέρω αύξηση των δαπα-
νών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά 9,9% (‘η κατά 
148,8 εκ.€) από 1.502,1 το 2008 σε 1.650,9 εκ.€ το 
2009. Συνολικά κατά την περίοδο 2004-2009 κατα-
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γράφεται αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά 16,5% (ή κατά 234,3 εκ.€) από 1.416,7 
εκ.€ το 2004 σε 1.650,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή του δείκτη τη συνολική περίοδο 2004-
2015. Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 οι δαπά-
νες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφουν ιδιαί-
τερα σημαντική μείωση κατά -40,4% (ή κατά 755,4 
εκ.€) από 1.650,9 εκ.€ το 2009 σε 895,5 εκ.€ το 2015, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη τη συ-
νολική περίοδο 2004-2015. Από την ετήσια μεταβολή 
των δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περί-
οδο αναφοράς αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 9,9% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 
(-19,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Το 2015 οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγο-
ρά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης (895,5 εκ.€) αναλύονται στις ακόλουθες οκτώ κα-
τηγορίες δαπανών: (α) Δαπάνες για τριτοβάθμια εκ-
παίδευση (ΤΕΙ) στην οποία αναλογεί το 1,8% (ή 16,4 
εκ.€) των συνολικών δαπανών, (β) Δαπάνες για τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, PhD) στην οποία α-
ναλογεί το 20,4% (ή 182,6 εκ.€) των συνολικών δαπα-
νών, (γ) Δίδακτρα για φροντιστήρια στην οποία ανα-
λογεί το 1,3% (ή 11,9 εκ.€) των συνολικών δαπανών, 
(δ) Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ) στην 
οποία αναλογεί το 0,2% (ή 2,0 εκ.€) των συνολικών 
δαπανών, (ε) Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές 
σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό στην οποία αναλο-
γεί το 17,4% (ή 155,8 εκ.€) των συνολικών δαπανών, 
(στ) Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο εσωτερικό (αναλογικά) στην οποία α-
ναλογεί το 55,7% (ή 499,2 εκ.€) των συνολικών δαπα-
νών, (ζ) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτρο-
φεία, πανεπιστήμια κ.α. στην οποία αναλογεί το 0,0% 
(ή 0,00 εκ.€) των συνολικών δαπανών, και (η) Γενικές 
αγορές (βιβλία, γραφική ύλη κ.α.) στην οποία αναλο-
γεί το 3,1% (ή 27,7 εκ.€) των συνολικών δαπανών.  

Πίνακας 1.51: Ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών/υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κατηγορία δαπάνης την περίοδο 2012-2015 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2013 2014 2015 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Τριετίας 

2013-2015 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

ΠΟΣΟ 
σε € 

% 
Επί του ΣΥΝ  

Ετήσια 
Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  1.102.865.726 100,0% -19,7 ▼ 1.042.646.741 100,0% -5,5 ▼ 895.522.610 100,0% -14,1 ▼ -18,8 ▼ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΙ) 

21.057.705 1,9% 121,8 ▲ 27.814.411 2,7% 32,1 ▲ 16.372.545 1,8% -41,1 ▼ -22,2 ▼ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ, MASTER, PHD) 

175.480.872 15,9% 12,6 ▲ 193.568.216 18,6% 10,3 ▲ 182.578.681 20,4% -5,7 ▼ 4,0 ▲ 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 10.528.852 1,0% -34,1 ▼ 12.408.219 1,2% 17,8 ▲ 11.907.305 1,3% -4,0 ▼ 13,1 ▲ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1.002.748 0,1% 0,4 ▲ 1.985.315 0,2% 98,0 ▲ 1.984.551 0,2% -0,04 ▼ 97,9 ▲ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

118.324.245 10,7% -48,4 ▼ 150.883.943 14,5% 27,5 ▲ 155.787.244 17,4% 3,2 ▲ 31,7 ▲ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

732.307.424 66,4% -20,4 ▼ 604.826.227 58,0% -17,4 ▼ 499.213.774 55,7% -17,5 ▼ -31,8 ▼ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ.Α. 

1.504.122 0,1%   ▲ 11.415.561 1,1% 659,0 ▲ 0  0,0% -100,0 ▼ -100,0 ▼ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 42.659.759 3,9% 0,5 ▲ 39.744.848 3,8% -6,8 ▼ 27.678.510 3,1% -30,4 ▼ -35,1 ▼ 

               
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την τριετία 2013-2015, στις 4 από τις 8 κατηγορί-
ες δαπανών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται 
αύξηση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη κατη-
γορία δαπάνης Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέ-
ατρο κλπ.) κατά 97,9% (ή κατά 0,98 εκ.€) και κατά φθί-
νουσα σειρά ποσοστού μείωσης ακολουθούν οι κατη-
γορίες δαπάνης: Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπου-
δές σε άλλα νοικοκυριά στο εξωτερικό κατά 31,7% (ή 
κατά 37,5 εκ.€), Δίδακτρα για φροντιστήρια κατά 13,1% 
ή 1,4 εκ.€) και Δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(ΑΕΙ, Master, PhD) κατά 4,0% (ή κατά 7,1 εκ.€). Αντίθε-
τα, την ίδια περίοδο σε 4 από τις 8 κατηγορίες δαπα-
νών των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρε-
σιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται μείω-
ση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην κατηγορία 

δαπάνης Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικο-
τροφεία, πανεπιστήμια κ.α. κατά -100,0% (ή κατά 1,5 
εκ.€) και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι κατη-
γορίες δαπάνης: Γενικές Αγορές (κατά -35,1% ή 15,0 
εκ.€), Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο εσωτερικό μείωση κατά -31,8% (ή κα-
τά 233,1 εκ.€) και Δαπάνες για τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση (ΤΕΙ) κατά -22,2% (ή κατά 4,7 εκ.€). 
 
 
Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η κατανομή 
των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης ανά κατηγορία δαπάνης σε εκατομμύρια € 
(εκ.€) καθώς και ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015. 
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Γράφημα 1.83U  U: Κατανομή των ετήσιων συνολικών δαπανών των νοικοκυριών (σε εκ.€) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά κα-
τηγορία δαπάνης και αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2004-2015 

 

 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015    Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Από τη διαχρονική εξέλιξη των κατηγοριών δαπάνης 
για υπηρεσίες Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αξίζει να 
υπογραμμιστούν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Οι μηδενικές τιμές που καταγράφει η κατηγορία Δα-
πάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ), που αφορά 
σε δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα ΤΕΙ, 
την περίοδο 2004-2007 (που ερμηνεύεται από την 

έλλειψη νομοθετικής πρόβλεψης για μεταπτυχιακές 
σπουδές τη συγκεκριμένη περίοδο) και κυρίως η ση-
μαντικότατη μείωση της δαπάνης κατά -49,9% (ή κα-
τά 16,3 εκ.€) την περίοδο 2008-2015, έναντι της ι-
διαίτερα σημαντικής αύξησης κατά 204,6% (ή κατά 
122,6 εκ.€) της κατηγορίας Δαπάνες για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, PhD) με διευρυμένη συνο-

32,7 

18,8 
12,4 

6,5 9,5 

21,1 
27,8 

16,4 

-42,5% -33,9% -47,8% 
46,7% 

121,8% 
32,1% 

-41,1% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση(ΤΕΙ) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

59,9 62,4 64,8 67,5 
78,6 

121,9 

88,2 
105,5 

155,9 
175,5 

193,6 
182,6 

4,1% 3,9% 4,1% 16,4% 55,1% 
-27,6% 

19,6% 47,7% 12,6% 10,3% -5,7% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, PhD) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

35,9 37,4 38,8 40,4 

6,8 

36,0 

22,8 
14,9 16,0 

10,5 12,4 11,9 

4,1% 3,9% 4,1% -83,1% 

427,7% 

-36,7% -34,5% 7,0% -34,1% 17,8% -4,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δίδακτρα φροντιστηρίων 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

2,03 2,12 2,20 2,29 

3,91 

0,49 

8,13 

0,50 1,00 1,00 
1,99 1,98 

4,1% 3,9% 4,1% 70,7% -87,4% 

1547,2% 

-93,9% 100,7% 0,4% 98,0% 0,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εκδρομές (θέατρο, μουσεία κλπ) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

13,6 14,1 14,7 15,3 

22,7 23,7 

0,0 0,0 0,0 1,5 

11,4 

0,0 

4,1% 3,9% 4,1% 48,7% 4,2% -100,0% 0,0% 0,0% 

659,0% 

-100,0% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος 
σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια κ.α. 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

61,3 63,3 66,4 66,6 69,8 67,8 
57,8 

52,0 
42,5 42,7 39,7 

27,7 

3,3% 4,9% 0,3% 4,9% 
-2,9% 

-14,8% -10,0% 
-18,3% 

0,5% 
-6,8% 

-30,4% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Γενικές αγορές αγαθών (βιβλία, γραφική ύλη κ.α. 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

901,7 938,9 975,5 1.015,7 1.054,3 
1.147,7 

1.010,1 992,9 
919,9 

732,3 

604,8 
499,2 

4,1% 3,9% 4,1% 3,8% 8,9% 
-12,0% -1,7% -7,4% -20,4% -17,4% -17,5% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά 
για σπουδές στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (αναλογικά) 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

342,2 356,4 370,2 385,5 

233,2 234,5 
270,2 

227,0 229,3 

118,3 
150,9 155,8 

4,1% 3,9% 4,1% 

-39,5% 

0,5% 15,2% 
-16,0% 

1,0% 

-48,4% 

27,5% 
3,2% 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά 
για σπουδές στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Χρηματοδότηση Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
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λική περίοδο αναφοράς (2004-2015) από 59,9 εκ.€ 
το 2004 σε 182,6 εκ.€ το 2015. 

 Οι μηδενικές τιμές που καταγράφει την περίοδο 
2010-2013 αλλά και το 2015 η κατηγορία Υπηρεσίες 
παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστή-
μια κ.α. (από εγγραφή 23,7 εκ.€ το 2009) σε συνδυ-
ασμό με τη μείωση κατά -51,8% (ή κατά 12,3 εκ.€) 
την περίοδο 2009-2014, αλλά και η ιδιαίτερα σημα-
ντική μείωση κατά -56,5% (ή 542,9 εκ.€) που κατα-
γράφει η κατηγορία δαπάνης Οικονομικές μεταβι-
βάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο Εσωτε-
ρικό την περίοδο 2009-2015 (από 1.147,7 εκ.€ το 
2009 σε 499,2 εκ.€ το 2015). Οι συγκεκριμένες μετα-
βολές, αφενός περιγράφουν την αδυναμία των νοι-
κοκυριών να ανταποκριθούν στις δαπάνες διαβίω-
σης των μελών τους για σπουδές σε άλλη πόλη από 
την έδρα του νοικοκυριού, αλλά και την αδυναμία 
του κράτους να παρέμβει ουσιαστικά στο πρόβλημα 
της στέγασης των φοιτητών παρέχοντας επαρκή και 

ποιοτικά καταλύματα σε οικοτροφεία, και σε φοιτη-
τικές εστίες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον οικονομι-
κής κρίσης που πλήττει με ένταση τα μέσα κοινωνικά 
στρώματα. 

 Τέλος, η ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -59,6% (ή 
κατά 229,7 εκ.€) που καταγράφει η κατηγορία δαπά-
νης Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο Εξωτερικό την περίοδο 2007-2013 
(από 385,5 εκ.€ το 2007 σε 155,8 εκ.€ το 2015), που 
αντανακλά τον σημαντικό περιορισμό της εξερχόμε-
νης κινητικότητας του φοιτητικού πληθυσμού της 
χώρας την ίδια περίοδο. Από την μελέτη της χρονο-
σειράς του συγκεκριμένου δείκτη προκύπτει ότι η 
δαπάνης της εξερχόμενης κινητικότητας του φοιτητι-
κού πληθυσμού αποτυπώνεται σε τρεις διαφορο-
ποιημένες ομάδες που καθορίζονται από δύο σημα-
ντικές ετήσιες σημαντικές  μειώσεις που καταγρά-
φονται το 2008 (κατά -39,5%) προ κρίσης και μια ι-
σχυρότερη το 2013 (κατά -48,4%) εντός κρίσης. 

 

1.3.5 Συνολικές δαπάνες για εκπαίδευση 

Η συνολική δαπάνη (δημόσια και ιδιωτική) για την 
εκπαίδευση, ως βασικός οικονομικός δείκτης εισροών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, αντανακλά το μέγεθος 
της συνολικής οικονομικής επένδυσης που επενδύε-
ται ετησίως στην εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο το συ-
γκεκριμένο μέγεθος να μπορεί να αναχθεί ταυτόχρο-
να και σε βασικό δείκτη αποτίμησης της ποιότητας 
της συνολικής επένδυσης που πραγματοποιείται στην 
εκπαίδευση. Οι αδυναμίες, ωστόσο, στην αποτύπωση 
του συγκεκριμένου δείκτη καθιστούν σχετική την αξία 
του και αφορούν: (α) στη συστηματική καταγραφή 
της δημόσιας δαπάνης (ανά κωδικό αριθμό) ανά επί-
πεδο κυβέρνησης/διοίκησης (κεντρική, περιφερειακή, 
τοπική), ανά βαθμίδα/ υποβαθμίδα εκπαίδευσης, και 
τύπο σχολείου, (β) στη συνεχή/ ασυνεχή αποτύπωσή 
στο εύρος της οριζόντιας και κάθετης δομικής ανά-
πτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος, και –κυρίως- 
(γ) στη δυνατότητα σύνδεσης του με τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των παραγόμενων αποτελεσμάτων του 
συστήματος. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για την εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές) σε εκα-
τομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση ανήλθαν στο 
ποσό των 8.889,5 εκ.€, εκ των οποίων το 62,8% 
(5.584,2 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για 
εκπαίδευση, ενώ το 37,2% (3.305,3 εκ.€) αφορούν 
στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
δαπανών για την εκπαίδευση κατά -21,8% (ή κατά 
2.484,9 εκ.€) από 11.374,4 εκ.€ το 2005 σε 8.889,5 

εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. 
Γράφημα 1.84U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες (σε εκ. €) για την 
εκπαίδευση  και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση 
κατά 19,5% (2.212,5 εκ.€) από 11.374,4 εκ.€ το 2005 
σε 13.586,9 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2005-2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκρι-
μένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την 
εκπαίδευση καταγράφουν αύξηση κατά 18,4% (ή κα-
τά 1.249,0 εκ.), έναντι μεγαλύτερης αύξησης κατά 
21,1% (ή 963,4 εκ.€) των συνολικών ιδιωτικών δαπα-
νών για εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Κατά την επό-
μενη πενταετία 2009-2015 (εντός κρίσης) οι πραγμα-
τοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δα-
πάνες για εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική μεί-

6.806,5 
7.301,7 7.549,1 

8.320,1 8.055,5 7.744,8 
6.614,5 6.141,2 5.831,8 5.614,8 5.584,2 

4.567,9 4.745,7 4.941,6 
5.242,2 5.531,4 5.275,4 5.047,8 

4.586,4 3.935,2 
3.772,8 

3.305,3 

11.374,4 
12.047,4 

12.490,8 
13.562,3 

13.586,9 
13.020,3 

11.662,4 
10.727,6 

9.767,1 9.387,6 
8.889,5 

5,9% 3,7% 8,6% 0,2% -4,2% 
-10,4% -8,0% -9,0% 

-3,9% -5,3% 
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ωση κατά -34,6% (ή κατά 4.697,4 εκ.€) από 13.586,9 
εκ.€ το 2009 σε 8.889,5 εκ.€ το 2015, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. Τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκπαί-
δευση καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -30,7% 
(ή κατά 2.471,3 εκ.), έναντι ισχυρότερης μείωσης κα-
τά -40,2% (ή κατά 1.758,8 εκ.€) που καταγράφουν οι 
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση τη ίδια 
περίοδο. Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2008 (κατά 8,6% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά -10,4% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για την εκπαίδευση εκφρασμένες σε σταθερές 
τιμές (constant prices)16 F16F

15
 σε εκατομμύρια € (εκ.€) κα-

θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.85U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανήλθαν στο ποσό των 8.621 εκ.€, εκ των ο-
ποίων το 62,8% (5.415,3 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες 
δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές, ενώ το 
37,2% (3.205,3 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες 
για εκπαίδευση αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περί-
οδο 2005-2015, καταγράφεται μείωση των συνολι-
κών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαί-

                                                                 
15

 Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση έχουν αναχθεί σε 

σταθερές (αποπληθωρισμένες) τιμές. Η αναγωγή των δαπανών 
έχει γίνει με έτος αναφοράς το 2013 σύμφωνα με τον μέσο Γενικό 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που έχει δημοσιοποιηθεί από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ για τα προηγούμενα χρόνια (2005 έως και 2014). 

δευση σε σταθερές τιμές κατά -7,7% (ή κατά 718,4 
εκ.€) από 9.339,0 εκ.€ το 2005 σε 8.620,6 εκ.€ το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 (προ και έναρξη 
της κρίσης) καταγράφεται σημαντική αύξηση των συ-
νολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για την 
εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κατά 34,2% (ή κατά 
3.190,8 εκ.€) από 9.339,0 εκ.€ το 2005 σε 12.529,7 
εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-
2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη 
περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκ-
παίδευση σε σταθερές τιμές καταγράφουν αύξηση 
κατά 33,4% (ή κατά 1.864,6εκ.€), έναντι μεγαλύτερης 
αύξησης κατά 35,4% (ή 1.326,2 εκ.€) των συνολικών 
ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση σε σταθερές τι-
μές την ίδια περίοδο. Κατά την επόμενη τετραετία 
2010-2015 (εντός κρίσης) οι πραγματοποιηθείσες συ-
νολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές καταγράφουν σημαντική 
μείωση κατά -31,3% (ή κατά 3.909,1 εκ.€) από 
12.529,7 εκ.€ το 2010 σε 8.620,6 εκ.€ το 2015, που 
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Τη συγκε-
κριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για 
την εκπαίδευση σε σταθερές τιμές καταγράφουν 
μείωση κατά -27,5% (ή κατά 2.037,7 εκ.), έναντι υψη-
λότερης μείωσης (κατά -36,8% (ή κατά 1.871,4 εκ.€) 
των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση σε σταθε-
ρές τιμές κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετή-
σιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2008 (κατά 13,1% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (-9,8% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των ενοτήτων που 
αφορούν στα οικονομικά μεγέθη της εκπαίδευσης, η 
συνολική δαπάνη για εκπαίδευση, η ανάλυσή της σε 
δημόσια και ιδιωτική δαπάνη για εκπαίδευση, και ο  
επιμερισμός των τριών δεικτών ανά βαθμίδα εκπαί-
δευσης (με τους περιορισμούς που έχουν ήδη ανα-
φερθεί), εκφράζεται επιπλέον και ως προς τρεις βα-
σικούς δείκτες σύγκρισης των δαπανών : 

 Δαπάνες για εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές) ως πο-
σοστό επί του ετήσιου Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ). 

 Δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές € ανά 
φοιτητή/μαθητή. 

 Δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή ως 
προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ. 

5.588,5 
6.186,7 6.581,5 

7.554,8 7.403,1 7.453,0 
6.577,3 6.198,3 5.831,8 5.541,1 

5.415,3 

3.750,5 4.021,0 4.308,2 
4.760,0 

5.083,4 5.076,7 5.019,4 4.629,1 
3.935,2 3.723,3 

3.205,3 

9.339,0 
10.207,6 

10.889,7 

12.314,9 
12.486,5 12.529,7 

11.596,7 
10.827,3 

9.767,1 
9.264,4 

8.620,6 

9,3% 6,7% 13,1% 
1,4% 0,3% 

-7,4% -6,6% -9,8% 
-5,1% -6,9% 
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Οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν προταθεί από την 
SGIB (Standing Group of Indicators and Benchmarks) 
για την περιγραφή της επένδυσης στην εκπαίδευση, 
αλλά και την παρακολούθηση της επιχειρούμενης ε-
πένδυσης στην εκπαίδευση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ 
(Badescu, 2006).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του πρώτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για την εκπαίδευση ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.86U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαί-
δευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περί-
οδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) τρέχουσες δαπάνες για εκπαίδευση 
(8.889,5 εκ.€), αντιστοιχούν στο 5,06% του ετήσιου 
ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου το 3,18% (5.584,2 εκ.€) 
αφορά στις δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, ενώ 
το 1,18% (3.305,3 εκ.€) αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες 
για εκπαίδευση αντίστοιχα.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
δαπανών για την εκπαίδευση ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ κατά -11,4% (ή 0,65 π.μ.) από 5,71% το 2005 σε 
5,06% το 2015. Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται  
στην μείωση κατά -21,8% των συνολικών δαπανών, 
παρά τη μείωση κατά -11,8% που κατέγραψε το ΑΕΠ 
τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη. Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 (προ και 
έναρξη κρίσης) καταγράφεται οριακή αύξηση των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπα-
νών για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 
0,9% (ή 0,05 π.μ.) από 5,71% το 2005 σε 5,76% το 
2010. Η οριακή αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού 
οφείλεται στην αύξηση κατά 14,5% των συνολικών 
δαπανών, που περιορίστηκε από τη μικρότερη αύξη-
ση (κατά 13,4%) του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο 

αναφοράς οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την 
εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν ορια-
κή αύξηση κατά 0,3% (ή 0,01 π.μ.), που οφείλεται 
στην οριακά υψηλότερη αύξηση (κατά 13,8%) των 
δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση έναντι της ελα-
φρά μικρότερης αύξησης του ΑΕΠ (13,4%) την ίδια 
περίοδο, ενώ  οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκ-
παίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν την ίδια 
περίοδο αύξηση κατά 0,9% (ή 0,05 π.μ.), που οφείλε-
ται στην υψηλότερη αύξηση (κατά 15,5%) των ιδιωτι-
κών δαπανών για εκπαίδευση έναντι της χαμηλότε-
ρης αύξησης του ΑΕΠ (κατά 13,4%) την ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) τρέχουσες δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσο-
στό του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -12,3% (0,70 
π.μ.) από 5,76% το 2010 σε 5,06% το 2015. Η μείωση 
του συγκεκριμένου ποσοστού οφείλεται στη σημαντι-
κή μείωση κατά -30,4% των συνολικών δαπανών, πα-
ρά τη μείωση (κατά -21,2%) του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη 
περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνολικές 
δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό 
του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη περίοδο καταγράφουν μεί-
ωση κατά -7,3% (ή 0,25 π.μ.), που οφείλεται στην 
υψηλότερη μείωση (κατά -26,8%) των δημόσιων τρε-
χουσών δαπανών για εκπαίδευση έναντι της μείωσης 
του ΑΕΠ (-27,4%) την ίδια περίοδο, ενώ  και οι συνο-
λικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό 
του ΑΕΠ καταγράφουν την ίδια περίοδο μείωση κατά 
-19,4% (ή 0,45 π.μ.), που οφείλεται στη υψηλότερη 
μείωση (κατά –35,6%) των ιδιωτικών τρεχουσών δα-
πανών για εκπαίδευση έναντι της συνολικής μείωσης 
του ΑΕΠ (κατά -27,4%) την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση ως ποσο-
στό του ΑΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετή-
σιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη 
καταγράφεται το 2008 (κατά 4,4% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (-3,6% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του δεύτερου δείκτη που αφορά στην αποτύπω-
ση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για την εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή/ 
μαθητή, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές, αντιστοιχούν σε 4.979,4€ ανά φοιτητή/ μαθη-
τή, εκ των οποίων το 62,8% (3.128,0€) αφορά στις 
δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές 
ανά φοιτητή/μαθητή, ενώ το 37,2% (1.851,4€) αφορά 
στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά φοιτητή/μαθητή αντίστοιχα. Συνολικά, κα-
τά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται μείωση των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για την 

3,42% 3,35% 3,24% 3,44% 3,39% 3,43% 
3,19% 3,21% 3,23% 3,16% 3,18% 

2,29% 2,18% 2,12% 2,17% 2,33% 2,33% 2,44% 2,40% 2,18% 2,12% 
1,88% 

5,71% 5,53% 5,37% 
5,60% 5,72% 5,76% 5,63% 5,41% 5,61% 

5,28% 5,06% 

0,0% 
-3,1% -2,9% 

4,4% 2,1% 0,7% 
-2,2% -0,4% 

-3,6% -2,4% -4,1% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δημόσιες δαπάνες Ιδιωτικές δαπάνες 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ δαπάνες Ετήσιος ρυθμός μεταβολής 



132 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή 
κατά -4,0% (ή κατά 205,1€) από 5.184,5 € το 2005 σε 
4.979,4€ το 2015. Την ίδια περίοδο αναφοράς, οι συ-
νολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθε-
ρές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή καταγράφουν οριακή 
μείωση κατά -0,8% (ή κατά 25,6€) από 3.102,4€ το 
2005 σε 3.128,0€ το 2015, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοι-
τητή/ μαθητή καταγράφουν μείωση κατά -11,1% (ή 
κατά 230,6€) από 2.082,1€ το 2005 σε 1.851,4€ το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Γράφημα 1.87U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή/ μαθητή (σε €) και ρυθμός μεταβο-
λής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται 
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των συνολικών (δημό-
σιων & ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή κατά 37,4% (ή 
κατά 1.941,3€) από 5.184,5€ το 2005 σε 7.125,7€ το 
2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την 
περίοδο 2005-2008, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτη-
τή/μαθητή καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική αύξη-
ση κατά 37,9% (ή κατά 1.1771€) από 3.102,4€ το 2005 
σε 4.279,5€ το 2008, που αποτελεί και τη μέγιστη τι-
μή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2005-2015, ενώ το 2009 καταγράφεται μείωση του 
δείκτη κατά  -1,8%, που ακολουθείται το 2010 από 
μια οριακή αύξηση κατά 0,9%. Συνολικά, την περίοδο 
2005-2010 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή κατα-
γράφουν ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 36,6% (ή 
κατά 1.136,2€) από 3.102,4€ το 2005 σε 4.238,6€ το 
2010. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές ιδιωτικές δαπά-
νες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτη-
τή/μαθητή καταγράφουν εξίσου σημαντική αύξηση 
κατά 37,4% (ή κατά 1.941,3€) από 2.082,1€ το 2005 
σε 2.887,1€ το 2010, που αποτελεί και τη μέγιστη τι-

μή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2005-
2015.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση σε σταθερές τιμές 
ανά φοιτητή/μαθητή καταγράφουν σημαντική μείω-
ση κατά -30,3% (ή κατά 2.146,3€) από 7.125,70€ το 
2010 σε 4.979,4€ το 2015. Την ίδια περίοδο αναφο-
ράς, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή κατα-
γράφουν μείωση κατά -26,4% (ή κατά 1.110,6€) από 
4.238,6€ το 2010 σε 3.128,0€ το 2015, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2010-
2015 οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση  
σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή καταγράφουν 
υψηλότερη μείωση κατά -35,9% (ή κατά 1.35,7€) από 
2.887,1€ το 2010 σε 1.851,4€ το 2015, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση σε σταθε-
ρές τιμές ανά φοιτητή/μαθητή κατά την περίοδο α-
ναφοράς (2005-2014) αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 
13,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2013 (κατά -9,6% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του τρίτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για την εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή ως προς το 
ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ, καθώς και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.88U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαί-
δευση ανά φοιτητή/ μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/ 
μαθητή, αντιστοιχούν στο 31,7% του κατά κεφαλή 
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ΑΕΠ, εκ του οποίου το 19,9% αφορά στις δημόσιες 
δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή, ενώ 
το 11,8% του κατά κεφαλή ΑΕΠ αφορά στις ιδιωτικές 
δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή αντί-
στοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή του 
ετήσιου ποσοστού των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) δαπανών για την εκπαίδευση ανά μαθητή/ 
φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, την περίοδο 
αναφοράς (2005-2015) είναι 34,5%, με τη μέση τιμή 
της συνολικής δημόσιας δαπάνης να είναι 20,6% του 
κατά κεφαλή ΑΕΠ και της αντίστοιχης ιδιωτικής δα-
πάνης να είναι 13,9% του κατά κεφαλή ΑΕΠ την ίδια 
περίοδο. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται οριακή μείωση κατά -8,7% (ή κατά 3,02 π.μ.) του 
ποσοστού των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
δαπανών για την εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή 
ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, από 34,8% το 2005 σε 
31,7% το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
μείωση κατά -14,6% των συνολικών (δημόσιων & ιδι-
ωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση ανά φοιτητή/ 
μαθητή, παρά τη μείωση κατά -11,0% που καταγρά-
φει το κατά κεφαλή ΑΕΠ την ίδια περίοδο αναφοράς. 
Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, οι συνολικές δη-
μόσιες δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή 
ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση 
κατά -4,1% (ή 0,86 π.μ.) από 20,8% το 2005 σε 19,9% 
το 2015, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκ-
παίδευση ανά φοιτητή/μαθητή ως προς το κατά κε-
φαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -15,5% (ή 2,16 
π.μ.) από 14,0% το 2005 σε 11,8% το 2015. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνο-
νται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οι-
κονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται 
αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δα-
πανών για την εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 5,1% (ή 1,76 π.μ.) από 
34,8% το 2005 σε 36,5% το 2010. Την ίδια περίοδο, οι 
συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση ανά 
φοιτητή/μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατα-
γράφουν αύξηση κατά 4,4% (ή 0,92 π.μ.) από 20,8% 
το 2005 σε 21,7% το 2010, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτητή/μαθητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 
6,0% (ή 0,84 π.μ.) από 14,0% το 2005 σε 14,8% το 
2010. 
Κατά την επόμενη τετραετία 2010-2015 (εντός κρί-
σης) οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και 
ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση ανά φοιτη-
τή/μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγρά-
φουν μείωση κατά -13,1% (ή 4,8 π.μ.) από 36,5% το 
2010 σε 31,7% το 2017. Την ίδια περίοδο αναφοράς, 
οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση 
ανά φοιτητή/μαθητή καταγράφουν μείωση -8,3% (ή 
1,8 π.μ.) από 21,7% το 2010 σε 19,9% το 2015, ενώ οι 
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση  ανά 
φοιτητή/μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατα-

γράφουν υψηλότερη μείωση κατά -20,5% (ή 3,0 π.μ.) 
από 14,8% το 2010 σε 11,8% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για την εκπαίδευση ανά φοι-
τητή/μαθητή κατά την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 5,0% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 
(κατά -3,9% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
1.3.5.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρε-
χουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(τρέχουσες τιμές) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.89U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανήλθαν στο ποσό των 2.158,0 εκ.€, εκ των ο-
ποίων το 69,5% (1.500,5 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες 
δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 30,5% 
(657,5 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Συνολικά, κατά 
την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται μείωση των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά -21,1% (576,4 εκ.€) 
από 2.734,4 εκ.€ το 2005 σε 2.158,0 εκ.€ το 2015. Ω-
στόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 
σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά 29,1% (ή κατά 796,6 εκ.€) από 
2.734,4 εκ.€ το 2005 σε 3.531,0 εκ.€ το 2009, που α-
ποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνο-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

λική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές 
δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κα-
ταγράφουν αύξηση κατά 29,2% (ή κατά 507,0 εκ.), 
έναντι αύξησης κατά 28,9% (ή κατά 289,5 εκ.€) των 
συνολικών ιδιωτικών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση τη ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη πενταετία 2009-2015 (εντός κρί-
σης) οι π συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) τρέχου-
σες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγρά-
φουν σημαντική μείωση κατά -38,9% (ή κατά 1.373,0 
εκ.€) από 3.531,0 εκ.€ το 2009 σε 2.158,0 εκ.€ το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Τη 
συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες τρέ-
χουσες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατα-
γράφουν σημαντική μείωση κατά -33,0% (ή κατά 
740,6 εκ.), έναντι ιδιαίτερα σημαντικής μείωσης κατά 
-49,0% (ή κατά 632,4 εκ.€) των συνολικών ιδιωτικών 
δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια πε-
ρίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2013) αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2008 (κατά 8,0% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -11,0% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκφρασμένες σε 
σταθερές τιμές σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.90U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές τιμές ανήλθαν στο ποσό των 2.92,7 

εκ.€, εκ των οποίων το 69,5% (1.455,1 εκ.€) αφορούν 
στις δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές, ενώ το 30,5% (637,7 εκ.€) αφο-
ρούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-
2015, καταγράφεται των συνολικών (δημόσιων & ι-
διωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές μείωση κατά -6,8% (ή κατά 152,4 
εκ.€) από 2.245,1 εκ.€ το 2005 σε 2.092,7 εκ.€ το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 (προ και έναρξη 
της κρίσης) καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξη-
ση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κα-
τά 44,7% (ή κατά 1.004,5 εκ.€) από 2.245,1εκ.€ το 
2005 σε 3.249,6 εκ.€ το 2010, που αποτελεί και τη μέ-
γιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς 2005-2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συ-
γκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κα-
ταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 38,6% (ή κατά 
549,7 εκ.€), έναντι ακόμη ισχυρότερης αύξησης κατά 
55,4% (ή 454,8 εκ.€) των συνολικών ιδιωτικών δαπα-
νών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές 
την ίδια περίοδο.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές καταγράφουν σημαντική μείωση κατά 
-35,6% (ή κατά 1.156,9 εκ.€) από 3.249,6 εκ.€ το 2010 
σε 2.092,7 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την ελάχι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς 2005-2015. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνο-
λικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές καταγράφουν μείωση κατά -25,2% (ή 
κατά 518,4 εκ.), έναντι της σημαντικότερης μείωσης 
κατά -53,9% (ή κατά 638,5 εκ.€) των συνολικών ιδιω-
τικών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές κατά την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 12,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 
(κατά -9,74% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του πρώτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 
επί του ΑΕΠ καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
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Γράφημα 1.91U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση (2.092,7 εκ.€), αντιστοιχούν στο 1,23% του ετήσι-
ου ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου το 0,85% (1.455,1 
εκ.€) αφορά στις δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ το 0,46% (637,7 εκ.€) αφορά στις ι-
διωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση α-
ντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, κα-
ταγράφεται μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδι-
ωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ κατά -10,5% (ή κατά 0,14 π.μ.) 
από 1,37% το 2005 σε 1,23% το 2015. Η συγκεκριμένη 
μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά -6,8% 
των συνολικών δαπανών, αφού τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση κατά -11,8%. Ωστό-
σο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 (προ και έναρξη 
κρίσης) καταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημό-
σιων & ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 8,9% (ή κατά 0,12 
π.μ.) από 1,37% το 2005 σε 1,49% το 2010, που απο-
τελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. Η αύξηση του συγκε-
κριμένου ποσοστού οφείλεται στην αύξηση κατά 
34,0% των συνολικών δαπανών, που περιορίστηκε 
από την αύξηση (κατά 21,5%) του ΑΕΠ την ίδια περί-
οδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη 
περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγρά-
φουν αύξηση κατά 4,2% (ή 0,04 π.μ.), που οφείλεται 
στην αύξηση (κατά 34,0%) των δημόσιων δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που περιορίστηκε από 
την αύξηση του ΑΕΠ (κατά 21,5%) την ίδια περίοδο, 
ενώ  οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν 
την ίδια περίοδο αύξηση κατά 16,8% (ή 0,09 π.μ.), 
που οφείλεται στην υψηλότερη αύξηση (κατά 55,4%) 
των ιδιωτικών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-

ση που περιορίστηκε από την αύξηση του ΑΕΠ (κατά 
21,5%) την ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός κρίσης) 
οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ κα-
ταγράφουν συνολική μείωση κατά -17,9% (ή κατά 
0,27 π.μ.) από 1,49% το 2010 σε 1,23% το 2015, που 
αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Η μείωση 
του δείκτη τη συγκεκριμένη περίοδο οφείλεται στην 
ισχυρή μείωση κατά -29,4% των συνολικών δαπανών, 
παρά τη μείωση (κατά -27,4%) του ΑΕΠ την ίδια περί-
οδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη 
περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγρά-
φουν μείωση κατά -5,6% (ή κατά  0,05 π.μ.), που ο-
φείλεται στην υψηλότερη μείωση (κατά -25,2%) των 
δημόσιων δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
έναντι της μείωσης του ΑΕΠ (κατά -27,4%) την ίδια 
περίοδο, ενώ  οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ κα-
ταγράφουν την ίδια περίοδο σημαντική μείωση κατά 
-39,1% (ή 0,21 π.μ.), που οφείλεται στην υψηλότερη 
μείωση (κατά -53,9%) των ιδιωτικών δαπανών για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση έναντι της συνολικής μεί-
ωσης του ΑΕΠ (κατά -27,4%) την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2014) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 8,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται 
το 2015 (κατά -5,3% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του δεύτερου δείκτη που αφορά στην αποτύπω-
ση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές 
ανά μαθητή, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015. 
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή, αντιστοιχούν σε 
2.662,0€, εκ των οποίων το 69,5% (1.850,9€) αφορά 
στις δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά μαθητή, ενώ το 30,5% (811,1€) 
αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή αντίστοιχα. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά μαθητή κατά -6,3% (ή κατά 180,3€) από 
2.842,2€ το 2005 σε 2.662,0€ το 2015. Την ίδια περί-
οδο αναφοράς, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μα-
θητή καταγράφουν αύξηση κατά 2,7% (ή κατά 48,5€) 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

από 1.802,4€ το 2005 σε 1.850,9€ το 2015, ενώ οι συ-
νολικές ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν 
ισχυρή μείωση κατά -22,0% (ή κατά 228,7€) από 
1.039,8€ το 2005 σε 811,1€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται ση-
μαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομι-
κού δείκτη. 
Γράφημα 1.92U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή (σε €) και ρυθμός μεταβο-
λής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται 
σημαντική αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά 43,7% (ή κατά 
1.243,1€) από 2.842,2€ το 2005 σε 4.085,3€ το 2010, 
που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 
2005-2009, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή 
καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 43,6% (ή κατά 
785,8€) από 1.802,4€ το 2005 σε 2.588,1€ το 2009, 
ενώ το 2010 καταγράφεται μικρή μείωση του δείκτη 
κατά -8,5%. Συνολικά, την περίοδο 2005-2010 οι συ-
νολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν 
σημαντική αύξηση κατά 37,6% (ή κατά 678,6€) από 
1.802,4€ το 2005 σε 2.480,9€ το 2010. Τέλος, την πε-
ρίοδο 2005-2010, οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μα-
θητή καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 54,3% (ή 
κατά 564,5€) από 1.039,8€ το 2005 σε 1.604,3€ το 
2010. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός κρίσης) 
οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μα-
θητή καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -34,9% (ή 
κατά 1.423,3€) από 4.085,3€ το 2010 σε 2.552,0€ το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την 
ίδια περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μα-

θητή καταγράφουν μείωση κατά -24,3% (ή κατά 
630,1€) από 2.480,9€ το 2010 σε 1.850,9€ το 2015, 
ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση  σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατα-
γράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -53,2% (ή 
κατά 793,1€) από 1.604,3€ το 2010 σε 811,1€ το 
2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά την περίοδο α-
ναφοράς (2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 
12,0% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2012 (κατά -9,6% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του τρίτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς 
το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ, καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2015.  
Γράφημα 1.93U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά μαθητή, αντιστοιχούν στο 17,0% του κατά κε-
φαλή ΑΕΠ, εκ του οποίου το 11,8% αφορά στις δημό-
σιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μα-
θητή, ενώ το 5,2% του κατά κεφαλή ΑΕΠ αφορά στις 
ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
μαθητή αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
μέση τιμή του ετήσιου ποσοστού των συνολικών (δη-
μόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, 
την περίοδο αναφοράς (2005-2015) είναι 19,2%, με 
τη μέση τιμή της συνολικής δημόσιας δαπάνης να εί-
ναι 12,3% του κατά κεφαλή ΑΕΠ και της αντίστοιχης 
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ιδιωτικής δαπάνης να είναι 6,9% του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση κατά -11,0% (ή κατά 2,1 π.μ.) του ποσο-
στού των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, από 19,1% το 2005 σε 
17,0% το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
μείωση κατά -21,1% των συνολικών (δημόσιων & ιδι-
ωτικών) τρεχουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση ανά μαθητή, παρά την μείωση κατά -11,0% 
που καταγράφει το κατά κεφαλή ΑΕΠ την ίδια περίο-
δο. Τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, οι συνολικές 
δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν 
μικρή μείωση κατά -2,4% (ή κατά 0,3 π.μ.) από 
12,1%€ το 2005 σε 11,8% το 2015, ενώ οι συνολικές 
ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν 
μείωση κατά -25,8% (ή κατά 1,8 π.μ.) από 7,0% το 
2005 σε 5,2% το 2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς εκδηλώνονται ενδιαφέρουσες 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δεί-
κτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2010 καταγράφεται 
αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δα-
πανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 9,9% (ή 1,9 π.μ.) από 
19,1% το 2005 σε 20,9% το 2010, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2010-2015. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές 
δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν 
αύξηση κατά 5,2% (ή 0,6 π.μ.) από 12,1% το 2005 σε 
12,7% το 2010, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς 
το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 
17,9% (ή 1,2 π.μ.) από 7,0% το 2005 σε 8,2% το 2010. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2010-2015 (εντός κρίσης) 
οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -19,0% 
(ή κατά 3,9 π.μ.) από 20,9% το 2010 σε 17,0% το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2010-2015. Την 
ίδια περίοδο αναφοράς, οι συνολικές δημόσιες δα-
πάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά 
-6,9% (ή κατά 0,9 π.μ.) από 12,7% το 2010 σε 11,8% 
το 2015, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  ανά μαθητή ως προς το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική 
μείωση κατά -39,9% (ή κατά 3,0 π.μ.) από 8,2% το 
2010 σε 5,2% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά την περίοδο α-
ναφοράς (2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-

ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 
7,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2015 (κατά 7,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 
 
1.3.5.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρε-
χουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(τρέχουσες τιμές) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2014.  
Γράφημα 1.94U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίο-
δο 2005-2014 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση ανήλθαν στο ποσό των 3.010,8 εκ.€, εκ των 
οποίων το 51,1% (1.538,9 εκ.€) αφορούν στις δημόσι-
ες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 
48,9% (1.471,9 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 2014 το σύνολο των δημόσιων δα-
πανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται 
του συνόλου των ιδιωτικών δαπανών για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση των πραγματοποιηθεισών συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά -23,7% (ή κατά 935,0εκ.€) από 
3.945,8εκ.€ το 2005 σε 3.010,8 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημα-
ντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κατά 26,7% (ή κατά 1.054,8 εκ.€) από 3.945,8 εκ.€ το 
2005 σε 5.000,6 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέ-
γιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο ανα-
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φοράς (2005-2014). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη 
συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπά-
νες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν 
αύξηση κατά 29,1% (ή κατά 625,2 εκ.), έναντι αύξη-
σης κατά 23,9% (ή κατά 429,6 εκ.€) των συνολικών ι-
διωτικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
την ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) τρέχουσες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση 
κατά -39,8% (ή κατά 1.989,8 εκ.€) από 5.000,6 εκ.€ το 
2009 σε 3.010,8 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015). Τη συγκεκριμένη περίοδο οι πραγματο-
ποιηθείσες συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαί-
τερα σημαντική μείωση κατά -44,5% (ή κατά 1.236,0 
εκ.€), έναντι σημαντικής μείωσης κατά -33,9% (ή κα-
τά 753,8 εκ.€) των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2014) αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2008 (κατά 10,4% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά -11,6% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκφρασμένες σε 
σταθερές τιμές σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.95U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές ανήλθαν στο ποσό των 

2.919,7 εκ.€, εκ των οποίων το 51,1% (1.492,4 εκ.€) 
αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σε σταθερές τιμές, ενώ το 48,9% (1.427,4 
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση κατά -9,9% (ή κατά 319,9 εκ.€) των συνο-
λικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές από 3.239,7 
εκ.€ το 2005 σε 2.919,7 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των συ-
νολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κατά 41,9% 
(ή κατά 1.355,9 εκ.€) από 3.239,7 εκ.€ το 2005 σε 
4.595,6 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τι-
μή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2005-
2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη 
περίοδο αναφοράς οι συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές 
καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 44,5% (ή κατά 
785,2 εκ.€), έναντι σημαντικής αλλά μικρότερης αύ-
ξησης κατά 38,7% (ή κατά 570,8 εκ.€) των συνολικών 
ιδιωτικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές την ίδια περίοδο.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κατα-
γράφουν σημαντική μείωση κατά -33,0% (ή κατά 
1.436,1 εκ.€) από 4.595,6 εκ.€ το 2009 σε 2.919,7 εκ.€ 
το 2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δεί-
κτη κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015. Τη συ-
γκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές κατα-
γράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -41,5% (ή 
κατά 1.057,8,0 εκ.), έναντι της σημαντικής μείωσης 
κατά -30,2% (ή κατά 618,0 εκ.€) των συνολικών ιδιω-
τικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές τιμές κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2013) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 15,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται 
το 2014 (κατά -13,1% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του πρώτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
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Γράφημα 1.96U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (2.919,7 εκ.€), αντιστοιχούν στο 1,71% του ε-
τήσιου ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου το 0,88% 
(1.492,4 εκ.€) αφορά στις δημόσιες δαπάνες για Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 0,84% (1.427,4 εκ.€) 
αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο 
2005-2015, καταγράφεται μείωση των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ κατά -13,5% (ή 
κατά 0,27 π.μ.) από 1,98% το 2005 σε 1,71% το 2015. 
Η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην 
μείωση κατά -9,9% των συνολικών δαπανών, αφού τη 
συγκεκριμένη περίοδο το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση κα-
τά -11,8%. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 6,3% (ή 0,13 π.μ.) από 
1,98% το 2005 σε 2,11% το 2009. Η αύξηση του δείκτη 
οφείλεται στη σημαντική αύξηση κατά 21,6% των συ-
νολικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
που περιορίστηκε από την αύξηση (κατά 21,5%) του 
ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη 
συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπά-
νες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του 
ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 8,3% (ή κατά 0,09 
π.μ.), που οφείλεται στην υψηλότερη αύξηση (κατά 
29,1%) των δημόσιων δαπανών για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έναντι της αύξησης του ΑΕΠ (κατά21,5%) 
την ίδια περίοδο, ενώ  οι συνολικές ιδιωτικές δαπά-
νες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του 
ΑΕΠ καταγράφουν την ίδια περίοδο αύξηση κατά 
3,9% (ή κατά 0,04 π.μ.), που οφείλεται στην υψηλό-
τερη αύξηση (κατά 23,9%) των ιδιωτικών δαπανών 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έναντι της συνολικής 
αύξησης του ΑΕΠ (κατά 21,5%) την ίδια περίοδο. 

Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -18,6% 
(ή κατά 0,4 π.μ.) από 2,11% το 2009 σε 1,71% το 
2015. Η μείωση του δείκτη οφείλεται στη σημαντική 
μείωση κατά -39,8% των συνολικών δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρά την ισχυρή μείωση 
(κατά -27,4%) του ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνολι-
κές δημόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση -25,0% 
(ή κατά 0,3 π.μ.), που οφείλεται στην υψηλότερη 
μείωση (κατά -44,5%) των δημόσιων δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρά τη μείωση του ΑΕΠ 
(κατά -27,4%) την ίδια περίοδο, ενώ  οι συνολικές ι-
διωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν την ίδια περίοδο 
μείωση κατά -10,6% (ή κατά 0,27 π.μ.), που οφείλεται 
στη σημαντική μείωση των ιδιωτικών δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατά -33,9%) παρά τη 
συνολική μείωσης του ΑΕΠ (κατά -27,4%) την ίδια πε-
ρίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 6,2% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται 
το 2014 (κατά -6,0% έναντι του προηγούμενου έ-
τους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του δεύτερου δείκτη που αφορά στην αποτύπω-
ση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές 
ανά μαθητή, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015. 
Γράφημα 1.97U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση σε σταθερές τιμές αντιστοιχούν σε 4.389,5€ 
ανά μαθητή, εκ των οποίων το 51,1% (2.243,6€ ανά 
μαθητή) αφορά στις δημόσιες δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές, ενώ αντίστοι-
χα το 48,9% (2.145,9€ ανά μαθητή) αφορά στις ιδιω-
τικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-
2015, καταγράφεται μείωση των συνολικών (δημό-
σιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά -5,5% 
(ή κατά 256,5€) από 4.646,0€ το 2005 σε 4.389,5€ το 
2015. Την ίδια περίοδο αναφοράς, οι συνολικές δη-
μόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν μείωση κα-
τά -11,4% (ή κατά 287,6€) από 2.531,3€ το 2005 σε 
2.243,6€ το 2015, ενώ αντίθετα οι συνολικές ιδιωτι-
κές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε στα-
θερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν οριακή αύξη-
ση κατά 1,5% (ή κατά 31,1€) από 2.114,8€ το 2005, σε 
2.145,9€ το 2015, τιμή οριακά υψηλότερη από την 
αντίστοιχη τιμή του οικονομικού δείκτη το 2005. Ω-
στόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκ-
δηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά 
43,1% (ή κατά 2.004,1€) από 4.646,0€ το 2005 σε 
6.650,2€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2005-2015). Την ίδια περίοδο, οι συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά μαθητή καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική 
αύξηση κατά 45,8% (ή κατά 1.159,1€) από 2.531,3€ 
το 2005 σε 3.690,4€ το 2009, ενώ οι συνολικές ιδιωτι-
κές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε στα-
θερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν επίσης ιδιαί-
τερα σημαντική αν και ελαφρότερη αύξηση κατά 
40,0% (ή κατά 845,1€) από 2.114,8€ το 2005 σε 
2.959,8€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν σημαντική 
μείωση κατά -34,0% (ή κατά 2.260,7€) από 6.650,2€ 
το 2009 σε 4.389,5€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς (2005-2015). Την ίδια περίοδο οι συνολι-
κές δημόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν ση-
μαντική μείωση κατά -39,2% (ή κατά 1.446,7€) από 
3.690,4€ το 2009 σε 2.243,6€ το 2015, ενώ οι συνολι-
κές ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση  σε σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν μι-

κρότερη μείωση κατά -27,5% (ή κατά 814,0€) από 
2.959,8€ το 2009 σε 2.145,9€ το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά την περίοδο 
αναφοράς (2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κα-
τά 14,6% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2013 (κατά -10,9% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του τρίτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως 
προς το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ, καθώς και ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2015.  
Γράφημα 1.98U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ και ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση ανά μαθητή, αντιστοιχούν στο 28,0% του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, εκ του οποίου το 14,3% αφορά στις δη-
μόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά 
μαθητή, ενώ το 13,7% του κατά κεφαλή ΑΕΠ αφορά 
στις ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση ανά μαθητή αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η μέση τιμή του ετήσιου ποσοστού των συνολι-
κών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το κατά κε-
φαλή ΑΕΠ, την περίοδο αναφοράς 2005-2015 είναι 
31,2%, με τη μέση τιμή της συνολικής δημόσιας δα-
πάνης να είναι 16,7% του κατά κεφαλή ΑΕΠ και της 
αντίστοιχης ιδιωτικής δαπάνης να είναι 14,6% του 
κατά κεφαλή ΑΕΠ.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση κατά -10,2% (ή κατά 3,1 π.μ.) του ποσο-
στού των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως 
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προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, από 31,1% το 2005 σε 
28,0% το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
μείωση κατά -23,7% των συνολικών (δημόσιων & ιδι-
ωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ανά μαθητή, αφού την ίδια περίοδο αναφοράς το κα-
τά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφει μείωση κατά -11,0%. Την 
ίδια περίοδο αναφοράς, οι συνολικές δημόσιες δα-
πάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή 
ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση 
κατά -15,7% (ή κατά 2,7 π.μ.) από 17,0%€ το 2005 σε 
14,3% το 2015, ενώ και οι συνολικές ιδιωτικές δαπά-
νες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση αλλά 
μικρή κατά -3,5% (ή κατά 0,5 π.μ.) από 14,2% το 2005 
σε 13,7% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
ανά μαθητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 9,5% 
(ή 3,0 π.μ.) από 31,1% το 2005 σε 34,1% το 2009. Την 
ίδια περίοδο, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 11,5% 
(ή 1,9 π.μ.) από 17,0% το 2005 σε 18,9% το 2009, ενώ 
οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 7,1% (ή 1,0 π.μ.) από 
14,2% το 2005 σε 15,2% το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μαθητή ως προς το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -18,0% 
(ή κατά 6,1 π.μ.) από 34,1% το 2009 σε 28,0% το 
2015. Την ίδια περίοδο αναφοράς, οι συνολικές δη-
μόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά μαθητή καταγράφουν μείωση κα-
τά -24,4% (ή κατά 4,6 π.μ.) από 18,9% το 2009 σε 
14,3% το 2015, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  ανά μαθητή ως προς 
το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν μικρότερη μείωση 
κατά -9,9% (ή κατά 1,5 π.μ.) από 15,2% το 2009 σε 
13,7% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση σε σταθερές τιμές ανά μαθητή κατά την περίοδο 
αναφοράς (2005-2013) αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κα-
τά 6,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2015 (κατά -5,8% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 
 
1.3.5.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρε-

χουσών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (τρέ-
χουσες τιμές) σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Γράφημα 1.99U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες (σε εκ. €)  για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανήλθαν στο ποσό των 1.769,4 εκ.€, εκ των οποίων το 
49,4% (ή 873,9 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 50,6% (ή 895,5 
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι ιδιω-
τικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερέ-
χουν των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, κυρίως 
λόγω του συνυπολογισμού στις ιδιωτικές δαπάνες της 
κατηγορίας δαπάνης Οικονομικές μεταβιβάσεις για 
σπουδές στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (αναλογικά).  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται σημαντική μείωση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
τά -33,4% (ή κατά 888,3 εκ.€) από 2.657,7 εκ.€ το 
2005 σε 1.769,4 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
τά 15,6% (ή κατά 414,1 εκ.€) από 2.657,7 εκ.€ το 2005 
σε 3.071,8 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2005-2015. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκρι-
μένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν αύξηση κατά 
20,1% (ή κατά 237,8 εκ.), έναντι αύξησης κατά 12,0% 
(ή κατά 176,3 εκ.€) των συνολικών ιδιωτικών δαπα-
νών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση τη ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) τρέχουσες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαί-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

δευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κα-
τά -42,4% (ή κατά 1.302,4 εκ.€) από 3.071,8 εκ.€ το 
2009 σε 1.769,4 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 
2005-2015. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές 
δημόσιες τρέχουσες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -38,5% 
(ή κατά 547,0 εκ.), έναντι μείωσης κατά -45,8% (ή κα-
τά 755,4 εκ.€) των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2006 (κατά 5,6% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -18,3% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπα-
νών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση εκφρασμένες σε 
σταθερές τιμές σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  

Γράφημα 1.100U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές (σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανήλθαν στο ποσό των 1.715,9 
εκ.€, εκ των οποίων το 49,4% (ή 847,5 εκ.€) αφορούν 
στις δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές, ενώ το 50,6% (ή 868,4 εκ.€) αφο-
ρούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση αντίστοιχα.  
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφε-
ται μείωση κατά -21,4% (ή κατά 466,2 εκ.€) των συ-
νολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές από 2.182,1 
εκ.€ το 2005 σε 1.715,9 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε σταθερές τιμές κατά 29,4% (ή κατά 
640,9 εκ.€) από 2.182,1 εκ.€ το 2005 σε 2.823,1 εκ.€ 
το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο 
αναφοράς οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές καταγράφουν 
σημαντική αύξηση κατά 34,4% (ή κατά 334,4 εκ.€), 
έναντι μικρότερης αύξησης κατά 25,3% (ή 306,5 εκ.€) 
των συνολικών ιδιωτικών δαπανών για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε σταθερές τιμές την ίδια περίοδο. Κατά 
την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) οι 
πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδιωτι-
κές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθε-
ρές τιμές καταγράφουν μείωση κατά -39,2% (ή 1.107,1 
εκ.€) από 2.823,1 εκ.€ το 2009 σε 1.715,9 εκ.€ το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015. Τη συγκεκρι-
μένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές καταγράφουν ι-
διαίτερα σημαντική μείωση κατά -35,1% (ή 458,3 
εκ.€), έναντι υψηλότερης μείωσης κατά -42,8% (ή κα-
τά 648,8 εκ.€) που καταγράφουν οι συνολικές ιδιωτι-
κές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθε-
ρές τιμές την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές κατά την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονομικού 
δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 8,9% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 
(κατά -19,0% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του πρώτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 
επί του ΑΕΠ καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015. 
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(1.715,9 εκ.€), αντιστοιχούν στο 1,01% του ετήσιου 
ΑΕΠ της χώρας, εκ του οποίου το 0,50% (847,5 εκ.€) 
αφορά στις δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, ενώ το 0,51% (868,4 εκ.€) αφορά στις ιδι-
ωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση αντί-
στοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, κατα-
γράφεται μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως πο-
σοστό επί του ΑΕΠ κατά -24,5% (ή κατά 0,32 π.μ.) από 
1,33% το 2005 σε 1,01% το 2014. Η συγκεκριμένη 
μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά -33,4% 
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των συνολικών δαπανών, αφού τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση κατά -11,8%. Ωστό-
σο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Γράφημα 1.101U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται μείωση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως 
ποσοστό του ΑΕΠ κατά -3,1% (ή κατά 0,04 π.μ.) από 
1,33% το 2005 σε 1,29% το 2009. Η μείωση του συ-
γκεκριμένου ποσοστού οφείλεται κυρίως στην αύξη-
ση (κατά 21,5%) του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη περίοδο, 
παρά στην αύξηση κατά 18,1% των συνολικών δαπα-
νών, που περιορίστηκε ήδη από το 2008. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνολι-
κές δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφουν οριακή αύξηση 
κατά 0,7% (ή κατά 0,004 π.μ.), που οφείλεται στην 
υψηλότερη αύξηση (20,1%) των δημόσιων δαπανών 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση έναντι της αύξησης του 
ΑΕΠ (21,5%) την ίδια περίοδο, ενώ  οι συνολικές ιδιω-
τικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσο-
στό του ΑΕΠ καταγράφουν την ίδια περίοδο μείωση 
κατά -6,1% (ή κατά 0,05 π.μ.), που οφείλεται στη χα-
μηλότερη αύξηση (12,0%) των ιδιωτικών δαπανών για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση έναντι της συνολικής αύξη-
σης του ΑΕΠ (κατά 21,5%) την ίδια περίοδο. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως πο-
σοστό του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -22,1% (ή 
κατά 0,28 π.μ.) από 1,29% το 2009 σε 1,01% το 2015. 
Η μείωση του συγκεκριμένου ποσοστού οφείλεται 
στην ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -42,4% των 
συνολικών δαπανών, παρά στη μείωση (κατά -27,4%) 
του ΑΕΠ τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι την ίδια περίοδο οι συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 
του ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -16,8% (ή κατά 

0,1 π.μ.), που οφείλεται στην μείωση (κατά -39,2%) 
των δημόσιων δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
έναντι της μείωσης του ΑΕΠ (-27,4%) την ίδια περίο-
δο, ενώ  οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγρά-
φουν την ίδια περίοδο μείωση κατά -26,7% (ή κατά 
0,18 π.μ.), που οφείλεται στη μείωση (κατά -45,8%) 
των ιδιωτικών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
έναντι της συνολικής μείωσης του ΑΕΠ (-27,4%) την 
ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικο-
νομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 7,5% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται 
το 2013 (-13,5% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του δεύτερου δείκτη που αφορά στην αποτύπω-
ση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά 
φοιτητή, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.102U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή και ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή, αντιστοιχούν σε 
6.130,1€, εκ των οποίων το 49,4% (3.102,5€) αφορά 
στις δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή, ενώ το 50,6% 
(3.027,6€) αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή 
αντίστοιχα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, 
καταγράφεται μείωση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά φοιτητή κατά -11,8% (ή κατά 
816,7€) από 6.946,8€ το 2005 σε 6.130,1€ το 2015. 
Την ίδια περίοδο αναφοράς, οι συνολικές δημόσιες 
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δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά φοιτητή καταγράφουν μείωση κατά -2,1% 
(ή κατά 64,8€) από 3.092,4€ το 2005 σε 3.027,6€ το 
2015, ενώ αντίθετα οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά 
φοιτητή καταγράφουν μείωση κατά -19,5% (ή κατά 
751,9€) από 3.854,4€ το 2005 σε 3.102,5€ το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των συ-
νολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή 
κατά 47,8% (ή κατά 3.322,9€) από 6.946,8€ το 2005 
σε 10.269,7€ το 2009, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2005-2015. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά φοιτητή καταγράφουν σημαντικότερη αύ-
ξηση κατά 53,6% (ή κατά 1.657,9€) από 3.092,4€ το 
2005 σε 4.750,3€ το 2009, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά φοιτητή καταγράφουν χαμηλότερη αλλά 
σημαντική αύξηση κατά 43,2% (ή κατά 1.665,0€) από 
3.854,4€ το 2005 σε 5.519,4€ το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά φοιτητή καταγράφουν ιδιαίτερα 
σημαντική μείωση κατά -40,3% (ή κατά 4.139,6€) από 
10.269,7€ το 2009 σε 6.130,1€ το 2015, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την ίδια περίοδο α-
ναφοράς, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή 
καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -36,3% (ή κατά 
1.722,7€) από 4.750,3€ το 2009 σε 3.027,6€ το 2015, 
ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση  σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή κατα-
γράφουν υψηλότερη μείωση κατά -43,8% (ή κατά 
2.416,9€) από 5.519,4€ το 2009 σε 3.102,5€ το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή κατά την περίοδο α-
ναφοράς (2005-2014) αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2007 (κατά 
14,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2013 (κατά -19,4% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέ-
λιξη του τρίτου δείκτη που αφορά στην αποτύπωση 
των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή ως προς 
το ετήσιο κατά κεφαλή ΑΕΠ, καθώς και ο ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-
2015. 
Γράφημα 1.103U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ανά φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ και ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπο-
λογισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), 
(2) Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή, αντιστοιχούν στο 39,1% του κατά κεφα-
λή ΑΕΠ, εκ του οποίου το 19,3% αφορά στις δημόσιες 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σταθερές 
τιμές ανά φοιτητή, ενώ το 19,8% του κατά κεφαλή 
ΑΕΠ αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ανά φοιτητή αντίστοιχα. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η μέση τιμή του ετήσιου ποσοστού των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή ως προς το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, την περίοδο αναφοράς (2005-2014) εί-
ναι 46,7%, με τη μέση τιμή της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης να είναι 21,6% του κατά κεφαλή ΑΕΠ και της 
αντίστοιχης ιδιωτικής δαπάνης να είναι 25,1% του 
κατά κεφαλή ΑΕΠ. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2014, καταγράφε-
ται μικρή μείωση κατά -16,1% (ή κατά 7,5 π.μ.) του 
ποσοστού των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή 
ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ, από 46,6% το 2005 σε 
39,1% το 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη 
μείωση κατά -11,8% των συνολικών (δημόσιων & ιδι-
ωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
φοιτητή, αφού τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφει οριακά ελαφρότερη 
μείωση κατά -11,0%. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές 
δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 
σταθερές τιμές ανά φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ καταγράφουν μείωση κατά -6,9% (ή κατά 1,4 
π.μ.) από 20,7%€ το 2005 σε 19,3% το 2015, ενώ οι 
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ανά φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κα-
ταγράφουν ισχυρότερη μείωση κατά -23,5% (ή κατά 
6,0 π.μ.) από 25,8% το 2005 σε 19,8% το 2015. Ωστό-
σο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εκδη-
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λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανά φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 
13,1% (ή κατά 6,1 π.μ.) από 46,6% το 2005 σε 52,7% 
το 2009. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές δημόσιες δα-
πάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή ως 
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 
17,5% (ή κατά 3,7 π.μ.) από 20,7% το 2005 σε 24,4% 
το 2009, ενώ οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ανά φοιτητή ως προς το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν αύξηση κατά 9,5% (ή κατά 
2,5 π.μ.) από 25,8% το 2005 σε 28,3% το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδι-
ωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 
φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν 
μείωση κατά -25,8% (ή κατά 13,6 π.μ.) από 52,7% το 

2009 σε 39,1% το 2015. Την ίδια περίοδο αναφοράς, 
οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή καταγρά-
φουν μείωση κατά -20,8% (ή κατά 5,1 π.μ.) από 
24,4% το 2009 σε 19,3% το 2014, ενώ οι συνολικές ι-
διωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση  ανά 
φοιτητή ως προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφουν 
σημαντική μείωση κατά -18,9% (ή κατά 8,5 π.μ.) από 
28,3% το 2009 σε 19,8% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων 
& ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σε σταθερές τιμές ανά φοιτητή κατά την περίοδο α-
ναφοράς (2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υ-
ψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 
12,9% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2013 (κατά -13,7% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 

 

1.3.6 Δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» 

«Κάθε χρόνο νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη ξοδεύουν 
δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υποστηρίξουν -
με εξωσχολική υποστήριξη- την πρόοδο των παιδιών 
τους στο σχολείο, ευελπιστώντας τα παιδιά τους να 
ανταποκριθούν με επάρκεια στις εξετάσεις, δουλειά 
ωστόσο που αποτελεί βασική ευθύνη του σχολείου. 
Αυτή η ενισχυτική υποστήριξη των μαθητών είναι ευ-
ρύτατα γνωστή ως σκιώδης εκπαίδευση (shadow edu-
cation) και η μεταφορά αυτή χρησιμοποιείται ακριβώς 
επειδή οι μηχανισμοί εξωσχολικής υποστήριξης μιμού-
νται την εκπαίδευση. Έτσι, αν κάποια καινούρια δρα-
στηριότητα ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε 
λίαν συντόμως εμφανίζεται και στη σκιώδη εκπαίδευ-
ση. Όσο αναπτύσσεται, επομένως, το εκπαιδευτικό 
σύστημα, τόσο αναπτύσσεται και το σύστημα εξωσχο-
λικής υποστήριξης [..] Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η 
εξωσχολική υποστήριξη αποτελεί πλέον ένα σημαντικό 
τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας»

16
.  

Θεωρώντας τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ανάγνωση των συνολικών δαπα-
νών για την εκπαίδευση, στα ακόλουθα γραφήματα 
της ενότητας αποδίδονται οι δαπάνες (σε τρέχουσες 
τιμές) που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για τη «σκιώδη 
εκπαίδευση», συνολικά και ανά βαθμίδα εκπαίδευ-
σης, και εκφράζεται η συγκεκριμένη δαπάνη ως ποσο-
στό επί της συνολικής δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης 
για την εκπαίδευση κατά την περίοδο 2005-2015. Από 
τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών για αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών εκπαίδευσης των νοικοκυριών, όπως 
αυτές καταγράφοντα στην Έρευνα Οικογενειακών 
Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ, στην έννοια της «σκιώ-
δους εκπαίδευσης» περιελήφθησαν οι κατηγορίες δα-
                                                                 
16

 NESSE, The challenge of shadow education 2011 

πάνης: υπηρεσίες φροντιστηρίων, ιδιαίτερων μαθη-
μάτων και ξένων γλωσσών, καθώς και οι υπηρεσίες 
παιδαγωγών, παιδοκόμων και μπέιμπυ-σίτερς 17F17F

17
. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες 
τρέχουσες δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» που 
μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκ-
παίδευσης, εκφρασμένες σε εκατομμύρια € (εκ.€), κα-
θώς και η ποσοστιαία αναλογία τους επί των συνολι-
κών δημόσιων και ιδιωτικών τρεχουσών δαπανών για 
εκπαίδευση, για τις δαπάνες που μπορούν να επιμερι-
σθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, την πε-
ρίοδο 2005-2015. 
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στο σύνολο των 
βαθμίδων της εκπαίδευσης, ανήλθαν στο ποσό των 
1.326,7 εκ.€, που αντιστοιχεί στο 33,9% των συνολι-
κών δημόσιων δαπανών για εκπαίδευση και στο 43,9% 
των συνολικών  ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση 
την ίδια χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη την 
περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι ιδιωτικές δαπάνες 
για εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημό-
σιων δαπανών, και συνακόλουθα η ετήσια τιμή του 
ποσοστού των δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» ως 
προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαί-
δευση υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού ως προς 
                                                                 
17

 Η απουσία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου αναφοράς για τις 

υπηρεσίες κοινωνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των γονιών 
με βρέφη και νήπια ηλικίας μικρότερης των 4 ετών, σε συνδυασμό 
με την ανεπάρκεια των δημόσιων υποδομών προσχολικής εκπαί-
δευσης στο επίπεδο τοπικής κοινωνίας για όλες τις ηλικιακές ομά-
δες των βρεφών και νηπίων, έχει σταδιακά ενισχύσει σημαντικά τη 
δαπάνη των νοικοκυριών για ιδιωτικές ή κατ’ οίκον παρεχόμενες  
υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης βρεφών και νηπίων και ως 
εκ τούτου της προσδίδει χαρακτηριστικά «σκιώδους εκπαίδευσης»  
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τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση σε 
όλη την περίοδο αναφοράς, με τη μέση τιμή του πο-
σοστού των δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» ως 
προς τις  συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 39,3%, έναντι 
ποσοστού 32,6% ως προς τις  συνολικές δημόσιες δα-
πάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα.  
Γράφημα 1.104U U: Συνολική δαπάνη για τη «σκιώδη εκπαίδευση» στο σύνολο 
της εκπαίδευσης (σε εκ.€)  και ποσοστιαία αναλογία της επί των συνολικών 
δημόσιων και ιδιωτικών τρεχουσών δαπανών για εκπαίδευση την περίοδο 
2005-2014 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015 κα-
ταγράφεται μείωση των συνολικών τρεχουσών δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» κατά -19,2% (ή κατά 
315,2 εκ.€) από 1.641,9 εκ.€ το 2005 σε 1.326,7 εκ.€ το 
2015. Την ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» ως προς τις συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 
14,1% (ή κατά 5,5 π.μ.) από 38,4% το 2005 σε 43,9% το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών τρεχουσών δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» κατά 21,2% (ή κατά 
347,7 εκ.€) από 1.641,9 εκ.€ το 2005 σε 1.989,6 εκ.€ το 
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κα-
τά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την πε-
ρίοδο 2005-2009 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για 
εκπαίδευση (που μπορούν να επιμερισθούν ή ανα-
χθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης) καταγράφουν αύξη-
ση κατά 27,0% (ή 1.370,0 εκ.), έναντι μικρότερης αύ-
ξησης κατά 21,0% (ή 895,4 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιω-
τικών δαπανών για εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίο-
δο αναφοράς το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη 
εκπαίδευση» ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για εκπαίδευση καταγράφει οριακή αύξηση κατά 0,2% 
(ή κατά 0,1 π.μ.) από 38,4% το 2005 σε 38,5% το 2009, 
ενώ την ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» ως προς τις συνολικές δημόσιες 

δαπάνες για εκπαίδευση καταγράφει μικρή μείωση 
κατά -4,6% (ή 1,5 π.μ.) από 32,4% το2005 σε 30,9% το 
2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2014 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές  τρέχουσες δαπάνες 
για «σκιώδη εκπαίδευση» καταγράφουν σημαντική  
μείωση κατά -33,3% (ή κατά 662,95 εκ.€) από 1.989,6 
εκ.€ το 2009 σε 1.326,7 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και 
την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίο-
δο αναφοράς 2005-2015. Την ίδια περίοδο οι συνολι-
κές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση (που μπορούν 
να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευ-
σης) καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -39,2% (ή 
κατά 2.523,6 εκ.), έναντι σημαντικότερης μείωσης κα-
τά -41,5% (ή κατά 2.141,6 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιω-
τικών δαπανών για εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίο-
δο αναφοράς το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη 
εκπαίδευση» ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 13,9% (ή 
κατά 5,4 π.μ.) από 38,5% το 2009 σε 43,9% το 2015, 
ενώ την ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» ως προς τις συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για εκπαίδευση καταγράφει μικρότερη αύ-
ξηση κατά 9,7% (ή κατά 3,0 π.μ.) από 30,9% το 2009 σε 
33,9% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2014) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 9,1% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 
(κατά -10,8% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στη συνέχεια οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες για 
«σκιώδη εκπαίδευση» κατά την περίοδο 2005-2015 
αναλύονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Η μέση τιμή 
της ετήσιας αναλογίας των δαπανών για «σκιώδη εκ-
παίδευση» ανά βαθμίδα εκπαίδευσης κατά την περίο-
δο αναφοράς επιμερίζει το 23,5% των συνολικών δα-
πανών για «σκιώδη εκπαίδευση» σε αντίστοιχες δα-
πάνες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (με την επικρα-
τούσα τιμή στην κατηγορία δαπάνης Ξένες γλώσσες), 
το 74,4% των συνολικών δαπανών για «σκιώδη εκπαί-
δευση» σε αντίστοιχες δαπάνες στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (με την επικρατούσα τιμή στη συνολική 
κατηγορία δαπάνης Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα μαθή-
ματα) και το 1,3% των συνολικών δαπανών για «σκιώ-
δη εκπαίδευση» σε αντίστοιχες δαπάνες στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (με την επικρατούσα τιμή στην 
κατηγορία δαπάνης Φροντιστήρια). 
 
1.3.6.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες 
τρέχουσες δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκφρασμένες σε εκατομ-
μύρια € (εκ.€), καθώς και η ποσοστιαία αναλογία 
τους επί των συνολικών δημόσιων και ιδιωτικών τρε-
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χουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 
περίοδο 2005-2015. 
Γράφημα 1.105U U: Συνολική δαπάνη για τη «σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€)  και ποσοστιαία αναλογία της επί των δημό-
σιων και ιδιωτικών τρεχουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 
περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 256,4 εκ.€, 
που αντιστοιχεί στο 17,1% των συνολικών  δημόσιων 
δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο 39,0% 
των συνολικών  ιδιωτικών δαπανών για Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση την ίδια χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι ιδιω-
τικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολεί-
πονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, και συ-
νακόλουθα η ετήσια τιμή του ποσοστού των δαπανών 
για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περίοδο α-
ναφοράς, με τη μέση τιμή του ποσοστού των δαπανών 
για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση ως προς τις  συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφο-
ράς να είναι 38,8%, έναντι ποσοστού 21,5% ως προς 
τις  συνολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση αντίστοιχα. 
Συνολικά, κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015 κα-
ταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική μείωση των συνολι-
κών τρεχουσών δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» 
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά -42,9% (ή κατά 
192,9 εκ.€) από 449,4 εκ.€ το 2005 σε 256,5εκ.€ το 
2015. Την ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά -14,2% 
(ή κατά 6,4 π.μ.) από 45,4% το 2005 σε 39,0% το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται 

σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) 
καταγράφεται αύξηση των συνολικών τρεχουσών δα-
πανών για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση κατά 9,2% (ή κατά 41,4 εκ.€) από 449,4 
εκ.€ το 2005 σε 490,7 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2005-2009 οι συ-
νολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση  καταγράφουν αύξηση κατά 29,2% (ή κατά 
507,0 εκ.), έναντι ανάλογης αύξησης κατά 29,3% (ή 
κατά 289,7 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο α-
ναφοράς το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη εκ-
παίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς 
τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση καταγράφει μείωση κατά -15,5% (ή κατά 7,1 
π.μ.) από 45,4% το 2005 σε 38,4% το 2009, ενώ την ί-
δια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη 
εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς 
τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση καταγράφει οριακά υψηλότερη μείωση κα-
τά -15,5% (ή 4,0 π.μ.) από 25,9% το 2005 σε 21,9% το 
2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές  τρέχουσες δαπάνες 
για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κα-
τά -47,7% (ή κατά 234,2 εκ.€) από 490,7 εκ.€ το 2009 
σε 256,5 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την ελάχιστη 
τιμή του δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2005-
2015. Την περίοδο 2009-2015 οι συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν 
σημαντική μείωση κατά -33,0% (ή κατά 740,6 εκ.), έ-
ναντι σημαντικά υψηλότερης μείωσης κατά -48,6% (ή 
κατά 621,0 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη ίδια περίοδο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη περίοδο α-
ναφοράς το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη εκ-
παίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως προς 
τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση καταγράφει μικρή αύξηση κατά 1,6% (ή κα-
τά 0,6 π.μ.) από 38,4% το 2009 σε 39,0% το 2015, ενώ 
την ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για «σκιώ-
δη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως 
προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά -21,9% (ή 
κατά 4,8 π.μ.) από 21,9% το 2009 σε 17,1% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2007 (κατά 4,13% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

κτη καταγράφεται το 2011 (κατά -31,9% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
 
1.3.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες 
τρέχουσες δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκφρασμένες σε εκα-
τομμύρια € (εκ.€), καθώς και η ποσοστιαία αναλογία 
τους επί των συνολικών δημόσιων και ιδιωτικών τρε-
χουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την 
περίοδο 2005-2015. 
Γράφημα 1.106U: Συνολική δαπάνη για τη «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€)  και ποσοστιαία αναλογία της επί των δη-
μόσιων και ιδιωτικών τρεχουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 1.058,3 εκ.€ 
(τη μεγαλύτερη δαπάνη για τη «σκιώδη εκπαίδευση» 
σε τρέχουσες τιμές μεταξύ των βαθμίδων της εκπαί-
δευσης), που αντιστοιχεί στο 68,8% των συνολικών  
δημόσιων δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και στο 71,9% των συνολικών  ιδιωτικών δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια χρονιά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι σχεδόν σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) οι ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων 
δαπανών, και συνακόλουθα η ετήσια τιμή του ποσο-
στού των δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» στη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ι-
διωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού ως προς τις συνο-
λικές δημόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση σε όλη την περίοδο αναφοράς, με τη μέση τιμή 
του ποσοστού των δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» 
στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις  συνολι-
κές ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς να είναι 66,9%, έναντι 
ποσοστού 58,9% ως προς τις  συνολικές δημόσιες δα-
πάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το 2014, η εικόνα αντιστρέφεται, 

αφού τη συγκεκριμένη χρονιά οι ιδιωτικές δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπερέχουν ελαφρά 
των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, και συνακόλου-
θα η ετήσια τιμή του ποσοστού των δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται οριακά του α-
ντίστοιχου ποσοστού ως προς τις συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Συνολικά, κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015 κα-
ταγράφεται μείωση των συνολικών τρεχουσών δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά -8,4% (ή κατά 96,6 εκ.€) από 1.155,2 
εκ.€ το 2005 σε 1.058,3 εκ.€ το 2015. Την ίδια περίοδο 
το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» 
στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές 
ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κα-
ταγράφει αύξηση κατά 11,1% (ή κατά 7,2 π.μ.) από 
64,7% το 2005 σε 71,9% το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών τρεχουσών δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά 26,6% (ή κατά 307,6 εκ.€) από 
1.155,2 εκ.€ το 2005 σε 1.462,8 εκ.€ το 2009, που απο-
τελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2005-
2009 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση καταγράφουν αύξηση κατά 29,1% 
(ή κατά 625,2 εκ.), έναντι μικρότερης αύξησης κατά 
24,1% (ή κατά 429,8 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών 
δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια πε-
ρίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκρι-
μένη περίοδο το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη 
εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς 
τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 2,1% (ή κατά 
1,3 π.μ.) από 64,7% το 2005 σε 66,0% το 2009, ενώ την 
ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη 
εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς 
τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά -1,9% (ή κατά 
1,0 π.μ.) από 53,7% το 2005 σε 52,7% το 2009. 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές  τρέχουσες δαπάνες 
για «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν μείωση κατά -27,7% (ή κατά 
404,6 εκ.€) από 1.462,8 εκ.€ το 2009 σε 1.058,3 εκ.€ το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την 
περίοδο 2009-2015 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτε-
ρα σημαντική μείωση κατά -44,5% (ή κατά 1.236,0 
εκ.€), έναντι σημαντικής αλλά χαμηλότερης μείωσης 
κατά -33,6% (ή κατά 595,5 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιω-
τικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη ί-
δια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συ-
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γκεκριμένη περίοδο αναφοράς το ποσοστό των δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει αύξηση 
κατά 8,9% (ή κατά 5,9 π.μ.) από 66,0% το 2009 σε 
71,9% το 2015, ενώ την ίδια περίοδο το ποσοστό των 
δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δημόσιες δα-
πάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγράφει 
υψηλότερη αύξηση κατά 30,4% (ή κατά 16,1 π.μ.) από 
52,7% το 2009 σε 68,8% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγρά-
φεται το 2008 (κατά 16,7% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -11,1% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 
 
1.3.6.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι ετήσιες 
τρέχουσες δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκφρασμένες σε εκατομμύ-
ρια € (εκ.€), καθώς και η ποσοστιαία αναλογία τους 
επί των συνολικών δημόσιων και ιδιωτικών τρεχου-
σών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίο-
δο 2005-2015. 
Γράφημα 1.107U: Συνολική δαπάνη για τη «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση (σε εκ.€)  και ποσοστιαία αναλογία της επί των δημό-
σιων και ιδιωτικών τρεχουσών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση την 
περίοδο 2005-2015 

 
Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές ιδιωτικές 
δαπάνες για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ανήλθαν στο ποσό των 1,9 εκ.€ (τη μι-
κρότερη δαπάνη για τη «σκιώδη εκπαίδευση» σε τρέ-
χουσες τιμές μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης), 
που αντιστοιχεί στο 1,4% των συνολικών  δημόσιων 
δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο 1,3% 
των συνολικών  ιδιωτικών δαπανών για Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση την ίδια χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι ιδιω-
τικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερέ-
χουν των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, και συνα-
κόλουθα η ετήσια τιμή του ποσοστού των δαπανών 
για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ως προς τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται του αντίστοι-
χου ποσοστού ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπά-
νες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την περίοδο 
αναφοράς, με τη μέση τιμή του ποσοστού των δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ως προς τις  συνολικές ιδιωτικές δαπάνες 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο ανα-
φοράς να είναι 1,6%, έναντι ποσοστού 1,9% ως προς 
τις  συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αντίστοιχα.  
Συνολικά, κατά την περίοδο αναφοράς 2005-2015 κα-
ταγράφεται σημαντικότατη μείωση των συνολικών 
τρεχουσών δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά -68,1% (ή κατά 25,5 
εκ.€) από 37,4 εκ.€ το 2005 σε 11,9 εκ.€ το 2015. Την 
ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη 
εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς 
τις συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κα-
τά -46,7% (ή κατά 1,2 π.μ.) από 2,5% το 2005 σε 1,3% 
το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκ-
δηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκρι-
μένου οικονομικού δείκτη. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται μείωση των συνολικών τρεχουσών δαπα-
νών για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση κατά –3,6% (1,4 εκ.€) από 37,4 εκ.€ το 2005 
σε 36,0 εκ.€ το 2009. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς 2005-2015 καταγράφεται το 2007 (40,4 εκ.€) 
και η ελάχιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2008 
(6,8 εκ.€). Την περίοδο 2005-2009 οι συνολικές δημό-
σιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση  καταγρά-
φουν αύξηση κατά 20,1% (ή κατά 237,8 εκ.), έναντι μι-
κρότερης αύξησης κατά 11,8% (ή κατά 176,7 εκ.€) των 
αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς το πο-
σοστό των δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις συνολικές ιδιω-
τικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγρά-
φει μείωση κατά -13,7% (ή 0,3 π.μ.) από 2,5% το 2005 
σε 2,2% το 2009, ενώ την ίδια περίοδο το ποσοστό των 
δαπανών για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ως προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά 
-19,7% (ή κατά 0,7 π.μ.) από 3,2% το 2005 σε 2,5% το 
2009.  
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές  τρέχουσες δαπάνες 
για «σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκπαί-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

δευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κα-
τά -67,0% (ή κατά 24,1 εκ.€) από 36,0 εκ.€ το 2009 σε 
11,9 εκ.€ το 2014. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνο-
λικές δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -38,5% (ή κατά 
547,0 εκ.), έναντι υψηλότερης μείωσης κατά -46,5% (ή 
κατά 777,3 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση τη ίδια περίοδο. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο 
αναφοράς το ποσοστό των δαπανών για «σκιώδη εκ-
παίδευση» στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τις 
συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,3% (ή 
κατά 0,8 π.μ.) από 2,2% το 2009 σε 1,3% το 2015, ενώ 

την ίδια περίοδο το ποσοστό των δαπανών για «σκιώ-
δη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως 
προς τις συνολικές δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφει μείωση κατά -46,3% (ή κατά 
1,1 π.μ.) από 2,5% το 2009 σε 1,4% το 2015.  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών δαπανών για 
«σκιώδη εκπαίδευση» στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2013) αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2009 (κατά 427,7% έναντι του προηγούμενου έ-
τους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά -83,1% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

 

1.3.7 Απόδοση της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση 

Η χρηματοδότηση στην εκπαίδευση αποτελεί συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση του κράτους, μέσω 
της οποίας οφείλει να διασφαλίζει την παροχή του συ-
γκεκριμένου κοινωνικού αγαθού στους πολίτες. Ως εκ 
τούτου, η αποτίμηση -και συνακόλουθα η απόδοση- 
της χρηματοδότηση στην εκπαίδευση, αντιμετωπιζό-
μενη ως επένδυση και όχι ως δαπάνη του κράτους, 
πρέπει να αναλύεται με όρους Κοινωνικής Οικονομίας, 
όπου οι έννοιες κόστους/οφέλους διευρύνονται από 
το σύνηθες οικονομικό τους περιεχόμενο προκειμένου 
να συμπεριλάβουν στην μεν πρώτη το σύνολο των υ-
λικών -αλλά και άυλων- εισροών που επενδύονται, και 
στη δεύτερη το συνολικά παραγόμενο κοινωνικό ό-
φελος, που μερίζεται δια αυτής στους πολίτες.  
Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για τις πληρω-
μές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, έχει ως απώτε-
ρο στόχο να αναδείξει την ετήσια μετρήσιμη απόδοση 
της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, που επενδύ-
θηκε τόσο από το κράτος, όσο και από τα νοικοκυριά, 
προκειμένου οι πολίτες να επωφεληθούν του κοινωνι-
κό αγαθού της εκπαίδευσης. 

Από τη διαχρονική ανάλυση των δημόσιων και ιδιωτι-
κών δαπανών για την εκπαίδευση κατά την περίοδο 
αναφοράς 2005-2015 αξίζει να σημειωθεί ότι:  

 το μεγαλύτερο κατά κατηγορία ποσοστό των λει-
τουργικών δαπανών της εκπαίδευσης (Τακτικός Προ-
ϋπολογισμός) αφορά στη μισθοδοσία του ανθρώπι-
νου δυναμικού της εκπαίδευσης,  

 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  αποτελεί κα-
τά μέση τιμή το 14,8% της συνολικής χρηματοδότη-
σης της εκπαίδευσης την περίοδο 2005-2015, γεγονός 
που δεν επιτρέπει την βελτίωση των υποδομών σε 
βραχύ/μεσοπρόθεσμο διάστημα. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η ελάχιστη τιμή της αναλογίας καταγράφεται 
το 2009 (15,1 της συνολικής χρηματοδότησης της εκ-
παίδευσης που αντιστοιχεί σε 682,0 εκ.€), ενώ η μέ-
γιστη τιμή της αναλογίας καταγράφεται το 2015 
(22,0% της συνολικής χρηματοδότησης της εκπαίδευ-
σης που αντιστοιχεί σε 1.229,7 εκ.€). Θα πρέπει, ω-
στόσο, να σημειωθεί ότι η δαπάνη για εκπαίδευση 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν επιμερί-

ζεται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και επομένως δεν 
μπορεί να συνυπολογισθεί στο Δείκτη Απόδοσης της 
χρηματοδότησης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 η κοινοτική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση εν-
σωματωμένη στη συνολική δημόσια χρηματοδότηση 
για την εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των -κεντρικών 
και περιφερειακών- συγχρηματοδοτούμενων προ-
γραμμάτων. Η επίδραση της, ωστόσο, στα παραγόμε-
να εκπαιδευτικά αποτελέσματα, και μάλιστα ανά 
βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν μπορεί επίσης να αποτι-
μηθεί. Το σύνολο της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν 
έχει ουσιαστικά επενδυθεί σε σαφές και μεσο/ μα-
κροπρόθεσμα σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό για τον 
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα κα-
τά τη μετάβαση από το ένα επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα στο επόμενο να διαφοροποιείται η στοχοθεσία 
και οι τελικά ωφελούμενοι. Σε αρκετές περιπτώσεις 
τα παραγόμενα οφέλη, είτε διαφοροποιούνται κατά 
βαθμίδα (ολοήμερα τμήματα/ολοήμερο σχολείο στο 
Δημοτικό, όχι στο Γυμνάσιο), είτε προκύπτουν από 
επιμέρους καινοτομίες (αγωγή υγείας, αγωγή κατα-
ναλωτή), που τελικά δεν ενσωματώνονται στο εκπαι-
δευτικό σύστημα. Τέλος, ο σχεδιασμός του χρηματο-
δοτούμενου έργου είναι συχνά αυτόνομος καλύπτο-
ντας μέρος μόνο της συνολικά επιχειρούμενης καινο-
τομίας για την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, το σχέ-
διο για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπου-
δών και την παραγωγή νέων σχολικών εγχειριδίων 
(και ευρύτερα εκπαιδευτικού υλικού) για την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση, αλλά και την ανώτερη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, θα έπρεπε να έχει προβλεφ-
θεί και αποτυπωθεί στους ετήσιους προϋπολογι-
σμούς του Υπουργείου Παιδείας, και να εξειδικεύεται 
στη συστηματική  επιμόρφωση του συνόλου του εκ-
παιδευτικού προσωπικού, στη χρήση σύγχρονων τε-
χνολογικών υποδομών, σε νέα  εκπαιδευτικά υλικά, 
αλλά και σε μηχανισμούς αξιολόγησης των αντίστοι-
χων παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

 οι δαπάνες, τέλος, των νοικοκυριών (ιδιωτική χρημα-
τοδότηση) προσανατολίζονται κυρίως στην αγορά 
υπηρεσιών εκπαίδευσης που το εκπαιδευτικό σύστη-
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μα, είτε δεν παρέχει (για παράδειγμα, δημόσιες μο-
νάδες προσχολικής αγωγής για νήπια ηλικίας 3-4 ε-
τών, πιστοποίηση ξένων γλωσσών στο σχολείο), είτε 
τις παρέχει αλλά δεν πείθει για την ποιότητά τους. 
Και στις δύο περιπτώσεις τα νοικοκυριά καταφεύ-
γουν στην αγορά, η οποία εκμεταλλευόμενη την υ-
στέρηση του κράτους αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα. Σύμφωνα, με την παραπάνω διάκριση οι δα-
πάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπη-
ρεσιών εκπαίδευσης, αναλύονται σε δύο κατηγορίες 
δαπανών: Κατηγορία (Α) σε δαπάνες υπηρεσιών εκ-
παίδευσης που τα νοικοκυριά επιλέγουν να κατα-
βάλλουν στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης (κυ-
ρίως δίδακτρα φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς 
και οικονομικές μεταβιβάσεις σε άλλα νοικοκυριά για 
σπουδές στο Εξωτερικό) παρότι παρέχονται δωρεάν 
από το κράτος, και Κατηγορία (Β) σε δαπάνες υπηρε-
σιών εκπαίδευσης που τα νοικοκυριά αναγκάζονται 
να καταβάλλουν στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευ-
σης επειδή είτε δεν παρέχονται δωρεάν από το Δη-
μόσιο, είτε παρέχονται, αλλά δεν ανταποκρίνονται οι 
υποδομές στην ζήτηση (προσχολική αγωγή), ή κρίνο-
νται ως μη-αποτελεσματικές υπηρεσίες από τους πο-
λίτες (όπως η λειτουργία δημόσιων μονάδων προ-
σχολικής ηλικίας για νήπια ηλικίας 3-4 ετών, η πιστο-
ποίηση ξένων γλωσσών, και η βελτίωση της επίδοσης 
των μαθητών χωρίς εξωσχολική υποστήριξη). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση η διάκριση των δαπανών στις δυο παραπάνω κα-
τηγορίες δεν έχει έννοια αφού η συντριπτική πλειο-
ψηφία των δαπανών για τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καλύπτεται από δημόσιες δαπάνες και όχι από δαπά-
νες των νοικοκυριών. Αν, ωστόσο, ληφθούν υπόψη η 
αναλογία δαπανών της κατηγορίας «οικονομικές με-
ταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά στο Ε-
σωτερικό» επιμερισμένη ως προς το μέρισμα του 
φοιτητικού/μαθητικού πληθυσμού βαθμίδων (Δευ-
τεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια),  
η εικόνα της αναλογίας των δαπανών των νοικοκυ-
ριών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς την αντί-
στοιχη δημόσια χρηματοδότηση αναστρέφεται. Αντί-
στοιχη, προσέγγιση βάσει της αναλογίας φοιτητι-
κού/μαθητικού πληθυσμού των βαθμίδων της εκπαί-
δευσης ακολουθείται και για τις μη επιμερισμένες 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης κατηγορίες δαπανών, ό-
πως είναι η κατηγορία γενικές αγορές (βιβλία, βοη-
θήματα και γραφική ύλη), ενώ οι κατηγορίες  δαπά-
νης «οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα 
νοικοκυριά στο Εξωτερικό» και δαπάνες καταλύματος 
σε οικοτροφεία και πανεπιστήμια) εντάχθηκαν επι-
μερισμένες κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για εκπαίδευση και ο επιμερισμός τους σε 
δημόσιες δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογισμός), ιδιω-
τικές Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές Κατηγορία (Β) δα-
πάνες, για τις δαπάνες που μπορούν να επιμερισθούν 
ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, σε εκατομμύρια 

€ (εκ.€) καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.108U U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές Κατηγορίας (Α) και (Β) 
δαπάνες για εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) και ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση, που μπορούν 
να επιμερισθούν/αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης,  
ανήλθαν στο ποσό των 6.938,3 εκ.€, εκ των οποίων το 
56,4% (3.913,3 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες 
για εκπαίδευση, ενώ το 43,6% (3.025,0 εκ.€) αφορούν 
στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση αντίστοιχα. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) οι συνολικές ιδιωτικές δαπάνες για εκ-
παίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων 
δαπανών, με τη μέση τιμή του ποσοστού κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς να είναι 45,3%. Την ίδια χρονιά, οι ι-
διωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Α) αντιστοιχούσαν 
στο 20,4% (ή 616,2 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για 
φοίτηση σε βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ το 79,6% 
(ή 2.408,7 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για φοίτηση 
σε βαθμίδες της εκπαίδευσης αντιστοιχούσε σε ιδιω-
τικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β) που τα νοικοκυριά 
καταβάλλουν στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης 
αφού είτε δεν παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, εί-
τε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν οι δημόσιες υποδο-
μές τους ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές οι υπη-
ρεσίες τους από τους πολίτες. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται 
μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρε-
χουσών δαπανών για εκπαίδευση (που μπορούν να 
επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης) 
κατά -25,7% (ή κατά 2.399,6 εκ.€) από 9.337,9 εκ.€ το 
2005 σε 6.938,3 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) τρεχουσών δαπανών για εκπαίδευση (που μπο-
ρούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαί-
δευσης) κατά 24,3% (ή κατά 2.265,6 εκ.€) από 9.337,9 
εκ.€ το 2005 σε 11.603,5 εκ.€ το 2009, που αποτελεί 
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και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περί-
οδο αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2005-2009 οι 
συνολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση (που 
μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκ-
παίδευσης) καταγράφουν αύξηση κατά 27,0% (ή κατά 
1.370,1 εκ.), έναντι μικρότερης αύξησης κατά 21,0% (ή 
κατά 895,5 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών 
για εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 
οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγράφουν 
αύξηση μόλις 4,2% (ή κατά 39,6 εκ.), έναντι αύξησης 
κατά 17,2% (ή κατά 572,6 εκ.) που καταγράφουν αντί-
στοιχα οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β). 
Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) 
οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδιω-
τικές) τρέχουσες δαπάνες για εκπαίδευση (που μπο-
ρούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαί-
δευσης) καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση 
κατά -40,2% (ή κατά 4.665,2 εκ.€) από 11.603,5 εκ.€ το 
2009 σε 6.938,3 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2009-2015 οι συ-
νολικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση (που μπο-
ρούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαί-
δευσης) καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -39,2% 
(ή κατά 2.523,6 εκ.), έναντι ισχυρότερης μείωσης κατά 
-41,5% (ή κατά 2.141,6 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτι-
κών δαπανών για εκπαίδευση τη ίδια περίοδο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίο-
δο αναφοράς οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) κα-
ταγράφουν σημαντική μείωση κατά -36,8% (ή κατά 
358,4 εκ.), έναντι υψηλότερης μείωσης κατά -42,5% (ή 
κατά 1.783,2 εκ.) που καταγράφουν αντίστοιχα οι ιδι-
ωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β). 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για εκπαίδευση (που μπορούν να 
επιμερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης) 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2008 (κατά 6,3% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2013 (κατά -12,2% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Η προαναφερθείσα διάκριση των δαπανών των νοικο-
κυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης 
στις Κατηγορίες (Α) και (Β) όπως αυτές ορίστηκαν, επί 
της ουσίας παραπέμπει και στο ζήτημα της απόδοσης 
της επιχειρούμενης χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, αν οι παρεχόμενες από το κράτος εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες ήταν επαρκείς και αποτελεσμα-
τικότερες κατά την άποψη του πολίτη, τότε εύλογα η 
συνολική ιδιωτική δαπάνη της Κατηγορίας (Β) θα μπο-
ρούσε να μηδενιστεί, προς όφελος των νοικοκυριών. 
Συνακόλουθα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η συγκε-
κριμένη κατηγορία δαπάνης, τουλάχιστον στο μεγαλύ-
τερο μέρος της, μειώνει αναλογικά την αποδοτικότητα 
της συνολικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, 

αφού καταβάλλεται επιπλέον χρηματοδότηση για την 
παραγωγή του ιδίου προσδοκώμενου εκπαιδευτικού 
αποτελέσματος. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει και ο 
δείκτης απόδοσης της συνολικής χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης, ο οποίος υπολογίζεται ως η αναλογία  
του αθροίσματος της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Κα-
τηγορία (Α) δαπάνης για την εκπαίδευση, ως προς τη 
συνολική (δημόσια και ιδιωτική) δαπάνη για εκπαί-
δευση. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για εκπαίδευση, για 
τις δαπάνες που μπορούν να επιμερισθούν ή ανα-
χθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευ-
τεροβάθμια & Τριτοβάθμια).  
Γράφημα 1.109U: Δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
τρεχουσών δαπανών για εκπαίδευση, για τις δαπάνες που μπορούν να επι-
μερισθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθει-
σών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών για 
εκπαίδευση, που μπορούν να επιμερισθούν ή ανα-
χθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης, είναι 65,3%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) η μέση τιμή του δείκτη απόδοσης είναι 64,0%. 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται 
μείωση του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημό-
σιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για εκπαίδευ-
ση (που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν σε 
βαθμίδα εκπαίδευσης) κατά -2,2% (ή 1,4 π.μ.) από 
64,3% το 2005 σε 62,87 το 2014, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη απόδοσης κατά την περίοδο 
αναφοράς 2005-2015. Ας σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή 
του δείκτη απόδοσης καταγράφεται το 2007 με τιμή 
65,2%. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολι-
κών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για 
εκπαίδευση (που μπορούν να επιμερισθούν ή ανα-
χθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης) κατά -0,6% (ή κατά 
0,4 π.μ.) από 64,3% το 2005 σε 63,9% το 2009. Τη συ-
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γκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτι-
κές δαπάνες Κατηγορίας (Α) για εκπαίδευση καταγρά-
φουν αύξηση κατά 23,5% (ή κατά 1.409,7 εκ.), έναντι 
μεγαλύτερης αύξησης κατά 24,3% (ή κατά 2.265,5 
εκ.€) των  αντίστοιχων συνολικών δημόσιων και ιδιω-
τικών δαπανών για εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Κατά 
την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) ο δεί-
κτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολικών 
(δημόσιες και ιδιωτικές) τρεχουσών δαπανών για εκ-
παίδευση (που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν 
σε βαθμίδα εκπαίδευσης) καταγράφει αύξηση κατά 
2,2% (ή κατά 1,4 π.μ.) από 63,9% το 2009 σε 65,3% το 
2015. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες 
και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) για εκπαίδευση 
καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -38,9% (ή κατά 
2.882,0 εκ.€), έναντι μείωσης κατά -40,2% (ή κατά 
4.665,2 εκ.€) των  αντίστοιχων συνολικών δημόσιων 
και ιδιωτικών δαπανών για εκπαίδευση την ίδια περί-
οδο.  
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη απόδοσης των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για εκ-
παίδευση (που μπορούν να επιμερισθούν ή αναχθούν 
σε βαθμίδα εκπαίδευσης) κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2013) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2015 (κατά 3,8% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2009 
(-1,0% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στη συνέχεια ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιη-
θεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) τρεχουσών 
δαπανών για εκπαίδευση (που μπορούν να επιμερι-
σθούν ή αναχθούν σε βαθμίδα εκπαίδευσης) κατά την 
περίοδο 2005-2015 αναλύεται ανά βαθμίδα εκπαί-
δευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση). 
 
1.3.7.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (περιλαμβά-
νεται και η Προσχολική εκπαίδευση) και ο επιμερισμός 
τους σε δημόσιες δαπάνες (Τακτικός Προϋπολογι-
σμός), ιδιωτικές Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές Κατηγο-
ρία (Β) δαπάνες, σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015. 
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
ανήλθαν στο ποσό των 2.158,0 εκ.€, εκ των οποίων το 
69,5% (1.500,5 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 21,8% (470,7 
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2015) οι ιδιω-
τικές δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολεί-
πονται των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, με τη 
μέση τιμή του ποσοστού κατά την περίοδο αναφοράς 

να είναι 26,3%. Το 2015 οι ιδιωτικές δαπάνες της Κα-
τηγορίας (Α) αντιστοιχούσαν στο 28,4% (ή 180,9 εκ.€) 
των ιδιωτικών δαπανών για φοίτηση στη συγκεκριμέ-
νη βαθμίδα, ενώ το 71,6% (ή 470,7 εκ.€) των ιδιωτικών 
δαπανών για φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα α-
ντιστοιχούσε σε ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β) 
που τα νοικοκυριά καταβάλλουν στον ιδιωτικό τομέα 
της εκπαίδευσης, αφού είτε δεν παρέχονται δωρεάν 
από το Δημόσιο, είτε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν 
οι υποδομές ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές από 
τους πολίτες.  
Γράφημα 1.110U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές Κατηγορίας (Α) και (Β) 
δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) και ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται 
μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρε-
χουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
-20,7% (ή κατά 564,9 εκ.€) από 2.722,9 εκ.€ το 2005 σε 
2.158,0 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) τρεχουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση κατά 29,3% (ή κατά 796,7 εκ.€) από 2.722,9 εκ.€ 
το 2005 σε 3.519,6 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2005-2009 οι συνο-
λικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
καταγράφουν αύξηση κατά 29,2% (ή κατά 507,0 εκ.), 
έναντι της οριακά μικρότερης αύξησης κατά 29,3% (ή 
κατά 289,8 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών 
για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίο-
δο αναφοράς οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) κα-
ταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 36,1% (ή κατά 
84,4 εκ.), έναντι αύξησης κατά 27,2% (ή κατά 205,2 
εκ.) που καταγράφουν αντίστοιχα οι ιδιωτικές δαπά-
νες Κατηγορίας (Β). Κατά την επόμενη περίοδο 2009-
2015 (εντός κρίσης) οι πραγματοποιηθείσες συνολικές 
(δημόσιες και ιδιωτικές) τρέχουσες δαπάνες για Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική μείω-
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ση κατά -38,7% (ή κατά 1.361,6 εκ.€) από 3.519,6 εκ.€ 
το 2009 σε 2.158,0 εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2009-2015 οι συ-
νολικές δημόσιες δαπάνες για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -33,0% 
(ή κατά 740,6 εκ.), έναντι της υψηλότερης μείωσης 
κατά -48,6% (ή κατά 621,0 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιω-
τικών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τη ίδια 
περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο αναφοράς οι ιδιωτικές δαπάνες Κα-
τηγορίας (Α) καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείω-
ση κατά -41,3% (ή κατά 131,7 εκ.), έναντι της ισχυρό-
τερης μείωσης κατά -51,0% (ή κατά 367,5 εκ.) που κα-
ταγράφουν αντίστοιχα οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγο-
ρίας (Β). 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2008 (κατά 8,0% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2012 (κατά -11,0% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.111U: Δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
τρεχουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθει-
σών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών για 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 78,2%. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) η μέση τιμή του δείκτη απόδοσης είναι 73,7%,  
ενώ η ελάχιστη τιμή του δείκτη απόδοσης σημειώνε-
ται το 2010 (70,6%) και η μέγιστη τιμή του δείκτη α-
πόδοσης σημειώνεται 2015 (78,2%). Κατά την περίοδο 
2005-2015, καταγράφεται αύξηση του δείκτη απόδο-
σης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχου-

σών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
8,2% (ή κατά 5,9 π.μ.) από 72,3% το 2005 σε 78,2% το 
2014. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εκδη-
λώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του συγκεκριμέ-
νου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται οριακή αύξηση του δείκτη απόδοσης των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπα-
νών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά 0,6% (ή κατά 
0,4 π.μ.) από 72,3% το 2005 σε 72,7% το 2009. Τη συ-
γκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτι-
κές δαπάνες Κατηγορίας (Α) για Πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν σημαντική αύξηση κατά 36,1% (ή 
κατά 84,4 εκ.€), έναντι μικρότερης αύξησης κατά 
30,1% (ή κατά 591,5 εκ.€) των  αντίστοιχων συνολικών 
δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών για Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση την ίδια περίοδο. Κατά την επόμενη περί-
οδο 2009-2015 (εντός κρίσης) ο δείκτης απόδοσης των 
πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτι-
κές) τρεχουσών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση καταγράφει αύξηση κατά 7,5% (ή κατά 5,5 π.μ.) 
από 72,7% το 2009 σε 78,2% το 2015. Τη συγκεκριμένη 
περίοδο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες 
Κατηγορίας (Α) για Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατα-
γράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση -41,3% (ή κατά 
131,7 εκ.€), έναντι ελαφρότερης μείωσης κατά -38,7% 
(ή κατά 1.361,6 εκ.€) των  αντίστοιχων συνολικών δη-
μόσιων και ιδιωτικών δαπανών για Πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη απόδοσης των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2013) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 4,8% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2015 
(κατά -5,3% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 

1.3.7.2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο επι-
μερισμός τους σε δημόσιες δαπάνες (Τακτικός Προϋ-
πολογισμός), ιδιωτικές Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές 
Κατηγορία (Β) δαπάνες, σε εκατομμύρια € (εκ.€) κα-
θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την 
περίοδο 2005-2015. 
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, ανήλθαν στο ποσό των 3.010,8 εκ.€, εκ των ο-
ποίων το 51,1% (ή 1.538,9 εκ.€) αφορούν στις δημόσι-
ες δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 
48,9% (1.471,9 εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι σχεδόν σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) οι ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση υπολείπονται των αντίστοιχων δημόσιων 
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δαπανών, με τη μέση τιμή του ποσοστού κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς να είναι 46,6%

18
. Την ίδια χρονιά 

(2015), οι ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Α) αντι-
στοιχούσαν στο 18,6% (ή 273,5 εκ.€) των ιδιωτικών 
δαπανών για φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα, ενώ 
το 81,4% (ή 1.198,3 εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για 
φοίτηση στη συγκεκριμένη βαθμίδα αντιστοιχούσε σε 
ιδιωτικές δαπάνες της Κατηγορίας (Β) που τα νοικο-
κυριά καταβάλλουν στον ιδιωτικό τομέα της εκπαί-
δευσης, αφού είτε δεν παρέχονται δωρεάν από το Δη-
μόσιο, είτε παρέχονται αλλά δεν επαρκούν οι υποδο-
μές ή κρίνονται ως μη αποτελεσματικές από τους πο-
λίτες.  
Γράφημα 1.112U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές Κατηγορίας (Α) και (Β) 
δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) και ρυθ-
μός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται 
μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρε-
χουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κα-
τά -23,5% (ή κατά 924,3 εκ.€) από 3.935,1 εκ.€ το 2005 
σε 3.010,8 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) τρεχουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση κατά 26,8% (ή κατά 1.055,0 εκ.€) από 
3.935,1 εκ.€ το 2005 σε 4.990,1 εκ.€ το 2009, που απο-
τελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2005-
2009 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική αύξηση 
κατά 29,1% (ή κατά 625,2 εκ.), έναντι της μικρότερης 
αύξησης κατά 24,1% (ή κατά 429,8 εκ.€) των αντίστοι-
χων ιδιωτικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς οι ιδιωτικές 
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 Το 2014, η εικόνα αντιστρέφεται, αφού τη συγκεκριμένη χρονιά 

οι ιδιωτικές δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (50,7%) υ-
περέχουν των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών (49,3%) 

δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγράφουν αύξηση κατά 
22,4% (ή κατά 77,0 εκ.), έναντι αύξησης κατά 24,5% (ή 
κατά 352,7 εκ.) που καταγράφουν αντίστοιχα οι ιδιω-
τικές δαπάνες Κατηγορίας (Β). Κατά την επόμενη πε-
νταετία 2009-2015 (εντός κρίσης) οι πραγματοποιη-
θείσες συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) τρέχουσες 
δαπάνες για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταγρά-
φουν σημαντική μείωση κατά -39,7% (ή κατά 1.979,3 
εκ.€) από 4.990,1 εκ.€ το 2009 σε 3.010,8 εκ.€ το 2015, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 
2009-2015 οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημα-
ντική μείωση κατά -44,5% (ή κατά 1.236,0 εκ.), έναντι 
χαμηλότερης μείωσης κατά -33,6% (ή κατά 743,3 εκ.€) 
των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών για Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση τη ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς οι 
ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγράφουν ση-
μαντική μείωση κατά -35,1% (ή κατά 147,9 εκ.), έναντι 
μείωσης κατά -33,2% (ή κατά 595,3 εκ.) που καταγρά-
φουν αντίστοιχα οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β).  
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κατά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2008 (κατά 10,4% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2012 (κατά -11,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, την περίοδο 2005-2015.  
Γράφημα 1.113U: Δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
τρεχουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2005-
2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθει-
σών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 60,2%, που υπερ-
βαίνει οριακά την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
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συνολική περίοδο αναφοράς που σημειώνεται το 2014 
(59,8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή του δεί-
κτη απόδοσης κατά την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) είναι 62,4%, ενώ η αντίστοιχη μέγιστη τιμή του 
δείκτη (64,3%) καταγράφεται το 2010. Συνολικά, κατά 
την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται μείωση του 
δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτι-
κών) τρεχουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση κατά -5,0% (ή κατά 3,2 π.μ.) από 63,4% το 2005 
σε 60,2% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολι-
κών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 1,1% (ή κατά 0,7 
π.μ.) από 63,4% το 2005 σε 64,1% το 2009. Τη συγκε-
κριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες Κατηγορίας (Α) για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν αύξηση κατά 20,8% (ή κατά 
519,4 εκ.), έναντι μικρότερης αύξησης κατά 26,8% (ή 
κατά 1.055,0 εκ.€) των  αντίστοιχων συνολικών δημό-
σιων και ιδιωτικών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση την ίδια περίοδο. Κατά την επόμενη περίοδο 
2009-2015 (εντός κρίσης) ο δείκτης απόδοσης των 
πραγματοποιηθεισών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτι-
κές) τρεχουσών δαπανών για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφει μείωση κατά -6,0% (ή κατά 3,9 
π.μ.) από 64,1% το 2009 σε 60,2% το 2015. Τη συγκε-
κριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές 
δαπάνες Κατηγορίας (Α) για Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση κα-
τά -43,3% (ή κατά 1.383,9 εκ.€), έναντι μικρότερης 
μείωσης κατά -39,7% (ή κατά 1.979,3 εκ.€) των  αντί-
στοιχων συνολικών δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών 
για Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη απόδοσης των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2009 (κατά 1,7% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 
(-3,4% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 
1.3.7.3 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών 
δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο επιμερι-
σμός τους σε δημόσιες δαπάνες (Τακτικός Προϋπολο-
γισμός), ιδιωτικές Κατηγορία (Α) και ιδιωτικές Κατη-
γορία (Β) δαπάνες, σε εκατομμύρια € (εκ.€) καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη την περίοδο 
2005-2015.  
Το 2015 οι πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες 
και ιδιωτικές) δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ανήλθαν στο ποσό των 1.769,4 εκ.€, εκ των οποίων το 

49,4% (ή 873,8 εκ.€) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες 
για Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 50,6% (ή 895,5 
εκ.€) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ 
όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2013) οι ιδιωτικές 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερέχουν ορι-
ακά των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών, με τη μέση 
τιμή του ποσοστού κατά την περίοδο αναφοράς να εί-
ναι 53,9%. Την ίδια χρονιά, οι ιδιωτικές δαπάνες της 
Κατηγορίας (Α) αντιστοιχούσαν στο 17,4% (ή 155,8 
εκ.€) των ιδιωτικών δαπανών για φοίτηση στη συγκε-
κριμένη βαθμίδα, ενώ το 82,6% (ή 739,77 εκ.€) των ι-
διωτικών δαπανών για φοίτηση στη συγκεκριμένη 
βαθμίδα αντιστοιχούσε σε ιδιωτικές δαπάνες της Κα-
τηγορίας (Β) που τα νοικοκυριά καταβάλλουν στον ι-
διωτικό τομέα της εκπαίδευσης, αφού είτε δεν παρέ-
χονται δωρεάν από το Δημόσιο, είτε παρέχονται αλλά 
δεν επαρκούν οι υποδομές ή κρίνονται ως μη αποτε-
λεσματικές από τους πολίτες. 
Γράφημα 1.114U: Συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές Κατηγορίας (Α) και (Β) 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση (τρέχουσες τιμές σε εκ. €) και ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται σημαντι-
κή μείωση των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
τρεχουσών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
τά -34,0% (ή κατά 910,5 εκ.€) από 2.679.9 εκ.€ το 2005 
σε 1.769,4 εκ.€ το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  
Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται αύξηση των συνολικών (δημόσιων & ιδιω-
τικών) τρεχουσών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση κατά 15,4% (ή κατά 413,8 εκ.€) από 2.679,9 εκ.€ 
το 2005 σε 3.093,7 εκ.€ το 2009, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς 2005-2015. Την περίοδο 2005-2009 οι συνο-
λικές δημόσιες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καταγράφουν αύξηση κατά 20,1% (ή κατά 237,8 εκ.), 
έναντι αύξησης κατά 11,8% (ή κατά 176,1εκ.€) των α-
ντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση την ίδια περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς οι ιδιω-
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τικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγράφουν σημαντική 
μείωση κατά -34,2% (ή κατά 121,8 εκ.), έναντι αύξη-
σης κατά 26,1% (ή κατά 297,9 εκ.) που καταγράφουν 
αντίστοιχα οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Β). Κατά 
την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) οι 
πραγματοποιηθείσες συνολικές (δημόσιες και ιδιωτι-
κές) τρέχουσες δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καταγράφουν σημαντικότατη μείωση κατά -42,8% (ή 
κατά 1.324,3 εκ.€) από 3.093,7 εκ.€ το 2009 σε 1.769,4 
εκ.€ το 2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-
2015. Την περίοδο 2009-2015 οι συνολικές δημόσιες 
δαπάνες για Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφουν 
σημαντική μείωση κατά -38,5% (ή κατά 547,0 εκ.), έ-
ναντι της υψηλότερης μείωσης κατά -46,5% (ή κατά 
777,4 εκ.€) των αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση τη ίδια περίοδο. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ανα-
φοράς οι ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) καταγρά-
φουν σημαντική μείωση κατά -33,6% (ή κατά 78,7 εκ.), 
έναντι ιδιαίτερα σημαντικής μείωσης κατά -48,6% (ή 
κατά 698,6 εκ.) που καταγράφουν αντίστοιχα οι ιδιω-
τικές δαπάνες Κατηγορίας (Β). 
Από την ετήσια μεταβολή των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
τά την περίοδο αναφοράς (2005-2015) αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη καταγράφεται 
το 2006 (κατά 5,6% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2013 (κατά -18,1% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του δείκτη απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & 
ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, καθώς την περίοδο 2005-2015.  
Το 2015 ο δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθει-
σών συνολικών (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπανών για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 58,2%. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς (2005-
2015) η μέση τιμή του δείκτη απόδοσης είναι 55,6%, 
με τη μέγιστη τιμή του δείκτη να καταγράφεται το 
2015 (58,2%) και την ελάχιστη τιμή το 2013 (52,2%). 
Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015, καταγράφεται 
μικρή αύξηση του δείκτη απόδοσης των συνολικών 
(δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση κατά 1,3% (ή κατά 0,8 π.μ.) από 
57,4% το 2005 σε 58,2% το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εκδηλώνονται σημαντικές αυ-
ξομειώσεις του συγκεκριμένου οικονομικού δείκτη.  

Συγκεκριμένα την περίοδο 2005-2009 (προ κρίσης) κα-
ταγράφεται μείωση του δείκτη απόδοσης των συνολι-
κών (δημόσιων & ιδιωτικών) τρεχουσών δαπανών για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά -6,9% (ή κατά 3,9 π.μ.) 
από 57,4% το 2005 σε 53,5% το 2009. Τη συγκεκριμένη 
περίοδο οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες 
Κατηγορίας (Α) για Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατα-
γράφουν αύξηση κατά 7,5% (ή κατά 116,0, εκ.), έναντι 
μεγαλύτερης αύξησης κατά 15,4% (ή κατά 413,8 εκ.€) 
των  αντίστοιχων συνολικών δημόσιων και ιδιωτικών 
δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίο-
δο. 
Γράφημα 1.115U: Δείκτης απόδοσης των συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) 
τρεχουσών δαπανών για Τριτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: (1) Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολο-
γισμοί (των ετών 2007 έως και 2017) και Απολογισμοί (των ετών 2005 έως και 2015), (2) 
Ελληνική Στατιστική Αρχή – Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004-2015 
Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά την επόμενη περίοδο 2009-2015 (εντός κρίσης) ο 
δείκτης απόδοσης των πραγματοποιηθεισών συνολι-
κών (δημόσιες και ιδιωτικές) τρεχουσών δαπανών για 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφει αύξηση κατά 
4,0% (ή κατά 2,2 π.μ.) από 53,5% το 2009 σε 58,2% το 
2015. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι συνολικές δημόσιες 
και ιδιωτικές δαπάνες Κατηγορίας (Α) για Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση καταγράφουν σημαντική μείωση -33,6% 
(ή κατά 552,6 εκ.€), έναντι σημαντικότερης μείωσης 
κατά -42,8% (ή κατά 1.324,3 εκ.€) των  αντίστοιχων 
συνολικών δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση την ίδια περίοδο.  
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη απόδοσης των 
συνολικών (δημόσιων & ιδιωτικών) δαπανών για Τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο αναφοράς 
(2005-2015) αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του συγκεκριμένου οικονο-
μικού δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά 3,3% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2008 
(-4,5% έναντι του προηγούμενου έτους). 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής εκπαίδευσης 1.4

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως 
βασικό μέσο για την προώθηση κοινών πολιτισμικών 
και πολιτικών στόχων. Ήδη από το Μάρτιο του 2000, 
με τη θέσπιση της στρατηγικής της Λισαβόνας, οι αρ-
χηγοί των κρατών-μελών και των κυβερνήσεων έθεσαν 
ως στρατηγικό στόχο 38F18 F18F

19
 για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέ-

χρι το 2010 «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμι-
κότερη οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο, ικανή 
για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή». Για τη μετάβαση αυτή θεωρήθηκε απαραίτη-
το εργαλείο η επένδυση στους τομείς της εκπαίδευ-
σης και της κατάρτισης. 

Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο της Στοκχόλμης υιοθέ-
τησε τους ακόλουθους τρεις βασικούς στρατηγικούς 
στόχους (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001): 

 τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας 
του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 
Ευρώπη, 

 τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στο σύστημα, 
και 

 το άνοιγμα του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης στον ευρύτερο πληθυσμό 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών συγκροτήθηκε 
ένα πλήρες πρόγραμμα εργασίας με τίτλο «Εκπαίδευ-
ση και Κατάρτιση 2010», που εγκρίθηκε το 2002 από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, και αποτε-
λεί το πρώτο «στέρεο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συ-
νεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρ-
τισης, βάσει κοινών στόχων και με κύριο σκοπό τη 
στήριξη της βελτίωσης των εθνικών συστημάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης χάρη στην ανάπτυξη αλλη-
λοσυμπληρούμενων ενωσιακών μέσων, της αμοιβαίας 
αξιοποίησης των διδαγμάτων και της ανταλλαγής βέλ-
τιστων πρακτικών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντο-
νισμού» (Συμβούλιο, 2009). Τον Μάιο του 2003 (Συμ-
βούλιο, 2003) υιοθετήθηκαν 5 απλοί μετρήσιμοι στό-
χοι (επίπεδα αναφοράς μέσων ευρωπαϊκών επιδόσε-
ων) για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά με 
την εφαρμογή του προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση 2010». Οι στόχοι αυτοί ήταν: 

 Μείωση του μέσου ευρωπαϊκού ποσοστού των α-
τόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε 
επίπεδα κατώτερα του 10%. 

 Αύξηση τουλάχιστον κατά 15% του συνολικού α-
ριθμού αποφοίτων των σχολών μαθηματικών, θε-
τικών επιστημών και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και παράλληλα μείωση της ανισορροπίας 
μεταξύ των φύλων. 

                                                                 
19

 Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσα-

βόνας, 23-24 Μαρτίου 2000 (έγγραφο SN 100/1/00 REV 1). 

 Αύξηση του ποσοστού των νέων που έχουν ολο-
κληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
στο 85%. 

 Μείωση τουλάχιστον κατά 20% σε σύγκριση με το 
2000 του ποσοστού των μαθητών με χαμηλές επι-
δόσεις ανάγνωσης/κατανόησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 Αύξηση του μέσου επιπέδου συμμετοχής στη δια 
βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον 
στο 12,5% του πληθυσμού των ενηλίκων σε ηλικία 
εργασίας (25 έως 64 ετών). 
 

Πρέπει να σημειωθεί πως τα επίπεδα αναφοράς δεν 
θεωρούνται εθνικοί στόχοι προς επίτευξη. Ωστόσο, οι 
εθνικές δράσεις, βάσει την ιεράρχηση των εθνικών 
προτεραιοτήτων, αλλά και τον καθορισμό των εθνικών 
στόχων από τα ίδια τα κράτη-μέλη για κάθε προτεινό-
μενο στόχο, συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια των 
κρατών για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. 
Μέσο για τη συνεργασία των κρατών μελών αποτελεί 
η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ), η οποία δη-
μιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής για την απα-
σχόληση κατά τη διαδικασία του Λουξεμβούργου. Η 
μέθοδος αυτή ορίστηκε ως μέσο της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας (2000), και παρέχει ένα νέο πλαίσιο συ-
νεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με αντικείμενο 
τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών προκειμένου να 
επιτευχθούν οι ορισμένοι κοινοί στόχοι. 
Η ΑΜΣ βασίζεται κατά κύριο λόγο: 

 στον από κοινού προσδιορισμό των προς επίτευξη 
στόχων (αποφασίζονται από το Συμβούλιο), 

 σε μέσα μέτρησης που έχουν οριστεί από κοινού 
(στατιστικές, δείκτες, κατευθυντήριες γραμμές), 

 στη συγκριτική αξιολόγηση, στη σύγκριση δηλαδή 
των επιδόσεων των κρατών μελών και στην ανταλ-
λαγή των βέλτιστων πρακτικών (εποπτεία που διε-
νεργείται από την Επιτροπή). 

Παρότι η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής παραμέ-
νει στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, η υιοθέτηση 
της ΑΜΣ στα θέματα εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει την 
πεποίθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι μεταρρυθ-
μίσεις δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τη δυνα-
μική τους όταν σχεδιάζονται αποκλειστικά για ένα ε-
θνικό πλαίσιο, αγνοώντας το ευρύτερο ευρωπαϊκό. 
Το Μάιο του 2009 το Συμβούλιο των Υπουργών Παι-
δείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε στα συμπερά-
σματά του (Συμβούλιο, 2009) ότι η ευρωπαϊκή συνερ-
γασία στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» συνέβαλλε σημα-
ντικά στη βελτίωση των εθνικών εκπαιδευτικών συ-
στημάτων, μέσα από την στήριξη μεταρρυθμίσεων, 
εκσυγχρονισμών, δράσεων και ενεργειών για την προ-
αγωγή της ποιότητας, της διαφάνειας και της κινητικό-
τητας στην εκπαίδευση. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κρά-
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τη μέλη για την υλοποίηση της φιλοδοξίας της Ευρώ-
πης να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική 
οικονομία της γνώσης, εξακολουθούν να είναι σημα-
ντικές. Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε ένα νέο επικαι-
ροποιημένο πλαίσιο με τίτλο «Εκπαίδευση και Κατάρ-
τιση 2020» που έθετε και αυτό με τη σειρά του 4 Στρα-
τηγικούς Στόχους (Συμβούλιο, 2009): 

 την υλοποίηση της δια βίου μάθησης και κινητικότη-
τας, 

 τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 

 την προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής 
και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, και 

 την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικό-
τητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος σε 
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι συνοδεύονται από 
πέντε νέα επίπεδα αναφοράς μέσων ευρωπαϊκών επι-
δόσεων («Ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης») ως μέσα 
για την παρακολούθηση της προόδου κατά την περίο-
δο 2010-2020, τον εντοπισμό των προκλήσεων, καθώς 

και για τη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης χάραξης 
πολιτικής. Τα πέντε νέα επίπεδα αναφοράς (ΕΕ-2020 
benchmarks) είναι: 

 Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόω-
ρα την εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να εί-
ναι χαμηλότερο του 10%. 

 Το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών με χαμη-
λές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και 
τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότε-
ρο από 15%. 

 Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τρι-
τοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 40%. 

 Το 95% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4 
ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμε-
τέχει σε προσχολική εκπαίδευση.  

 Τουλάχιστον το 15% των ενηλίκων κατά μέσο όρο 
θα πρέπει να συμμετέχει σε προγράμματα δια βίου 
μάθησης. 

 

1.4.1 Εξέλιξη των βασικών στόχων ΕΕ-2020 

Είναι εμφανές ότι όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ-2020 δεν αφορούν άμεσα 
-ή κυρίως- σε μεγέθη εισροών στην εκπαίδευση (χρη-
ματοδότηση, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό), αλλά 
ως επί το πλείστον αναφέρονται σε ποιοτικά στοιχεία 
των εκροών (παραγόμενων εκπαιδευτικών αποτελε-
σμάτων) τόσο σε βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, 
όσο και της δια βίου εκπαίδευσης.  

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται συγκε-
ντρωτικά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την 
πρόοδο της Ελλάδας και της ΕΕ, ως προς τους επιπλέ-
ον στόχους που έχουν τεθεί για το 2020 από το Πρό-
γραμμα «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020» στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως αυτοί δημοσι-
οποιούνται από την Eurostat (Education and Training 
Monitor 2016) και δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση.  

Πίνακας 1.52: Βασικοί δείκτες και επίπεδα αναφοράς/στόχοι για την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

Γενική Κατηγορία στόχου Εξειδίκευση στόχου 

Επίπεδο 
αναφοράς 

ΕΕ-2020 

Ελλάδα Μέση τιμή ΕΕ 

2012 2015 2012 2015 

Ευρωπαϊκοί στόχοι για την Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020  
 

        

Πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαίδευ-
ση & κατάρτιση (νέοι ηλικίας 18-24 ετών) 

Συνολικά  <10,0% 11,3% 7,9% 12,7% 11,0% 

Συμμετοχή στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (νέοι ηλικίας 30-34 ετών) 

Συνολικά  >40,0% 31,2% 40,4% 36,0% 38,7% 

Συμμετοχή στην Προσχολική εκπαίδευση -ECEC (συμμετοχή νηπίων ηλικίας  από 4-ετών έως την έναρξη 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης )  >95,0% 76,0% 2011 76,0% 2014 84,0% 2011 93,2% 2014 

Αναλογία μαθητών (ηλικίας 15-ετών)  
με χαμηλή επίδοση 

στην Ανάγνωση/ κατανόηση κειμένου  <15,0% 22,6% : 17,8% : 

στα Μαθηματικά  <15,0% 35,7% : 22,1% : 

στις Φυσικές επιστήμες  <15,0% 25,5% : 16,6% : 

Ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 
ετών που δεν μετέχουν στην εκπαίδευση 1-3 χρό-
νια πριν το έτος αναφοράς)  

ISCED 3-8 (συνολικά)  >85,0% 43,0% 45,2% 75,9% 76,9% 

Συμμετοχή ενηλίκων στην Δια Βίου Μά-
θηση (ηλικίας 25-64 ετών) 

ISCED 0-8 (συνολικά)  15,0% 3,3% 3,3% 9,2% 10,7% 

Άλλοι συναφείς δείκτες   
    

Επένδυση στην εκπαίδευση 

Δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση ως ποσοστό επί του ΑΕΠ   4,5% 4,4% 2014 5,0% 4,9% 2014 

Δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση ως ποσο-
στό επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης 

ISCED 1-2   : : : : 

ISCED 3-4   : : : : 

ISCED 5-8   : : : : 

Πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαίδευ-
ση & κατάρτιση (νέοι ηλικίας 18-24 ετών)  

Ημεδαποί (γεννηθέντες)  <10,0% 8,2% 6,8% 11,6% 10,1% 

Αλλοδαποί (γεννηθέντες)  <10,0% 41,4% 24,1% 24,9% 19,0% 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 
 

Γενική Κατηγορία στόχου Εξειδίκευση στόχου 

Επίπεδο 
αναφοράς 

ΕΕ-2020 

Ελλάδα Μέση τιμή ΕΕ 

2012 2015 2012 2015 

Συμμετοχή στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (νέοι ηλικίας 30-34 ετών)  

Ημεδαποί (γεννηθέντες)  >40,0% 34,3% 44,2% 36,7% 39,4% 

Αλλοδαποί (γεννηθέντες)  >40,0% 10,5% 12,1% 33,8% 36,4% 

Ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (ηλικίας 20-34 
ετών που δεν μετέχουν στην εκπαίδευση 1-3 χρό-
νια πριν το έτος αναφοράς)  

ISCED 3-4  >85,0% 34,2% 35,8% 69,7% 70,8% 

ISCED 5-8  >85,0% 47,7% 49,9% 81,5% 81,9% 

Μαθησιακή κινητικότητα 

Εισερχόμενη κινητικότητα αποφοίτων (προπτυχιακό επί-
πεδο) 

  : 2013 : 2014 5,5% 2013 5,9% 2014 

Εισερχόμενη κινητικότητα αποφοίτων (μεταπτυχιακό επί-
πεδο) 

  : 2013 : 2014 13,6% 2013 13,9% 2014 

    
 

         

(:) Μη διαθέσιμα ή επαρκή στοιχεία 

Πηγή: Directorate General for Education and Culture – Monitor 2016   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από την προσέγγιση των συγκεκριμένων επιπέδων 
αναφοράς ΕΕ-2020 για την Ελλάδα και τον μέσο όρο 
των κρατών μελών της ΕΕ τα έτη 2012 και 2015 αξίζει 
ιδιαίτερα να σημειωθούν: 

 Το 2012
20

 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 η μέση αναλο-
γία των μαθητών (ηλικίας 15-ετών) με χαμηλή επί-
δοση στην Ανάγνωση/κατανόηση κειμένου (υπολεί-
πεται του στόχου κατά 2,8 π.μ.), στα Μαθηματικά 
(υπολείπεται του στόχου κατά 7,1 π.μ.) και στη Φυ-
σική (υπολείπεται του στόχου κατά 1,6 π.μ.), ενώ η 
αντίστοιχη αναλογία στην Ελλάδα: στα Μαθηματικά 
(υπολείπεται του στόχου κατά 20,7 π.μ.), στην Ανά-
γνωση/ κατανόηση κειμένου (υπολείπεται του στό-
χου κατά 7,6 π.μ.) και στη Φυσική (υπολείπεται του 
στόχου κατά 10,5 π.μ.).  

 η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκ-
παίδευση και κατάρτιση των νέων (ηλικίας 18-24 
ετών) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο 2012-
2015 κατά -1,7 π.μ. με τιμή 11,0% το 2015 υπολει-
πόμενη ωστόσο του στόχου κατά 1,0 π.μ., και αντί-
στοιχα η μείωση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελ-
λάδα την ίδια περίοδο κατά -3,4 π.μ. με τιμή 7,9% το 
2015 υπερτερούσα του στόχου κατά 2,1 π.μ.. 

 η χαμηλότερη αναλογία της πρόωρης εγκατάλει-
ψης από την εκπαίδευση και κατάρτιση των ημεδα-
πών νέων (ηλικίας 18-24 ετών) στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το 2015 με τιμή 10,1% (που υπολείπεται ορια-
κά του στόχου κατά 0,1 π.μ.) έναντι της αντίστοιχης 
αναλογίας των αλλοδαπών νέων (ηλικίας 18-24 ε-
τών) με τιμή 19,0% την ίδια χρονιά (που υπολείπεται 
του στόχου κατά 9,0 π.μ.), όπως και η ακόμη χαμη-
λότερη αναλογία του συγκεκριμένου δείκτη των η-
μεδαπών νέων (ηλικίας 18-24 ετών) στην Ελλάδα με 
τιμή 6,8% το 2015 (που υπερτερεί του στόχου κατά 
3,2 π.μ.) έναντι της αντίστοιχης αναλογίας των αλ-
λοδαπών νέων (ηλικίας 18-24 ετών) με τιμή 24,1% 
την ίδια χρονιά (που υπολείπεται του στόχου κατά 
14,1 π.μ.). Κατά την περίοδο 2012-2015 η τιμή του 
δείκτη των ημεδαπών νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 καταγράφει μείωση κατά -12,9% έναντι μικρότε-
ρης μείωσης της τιμής του δείκτη των αλλοδαπών 
νέων (κατά -23,7%) αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο η 

                                                                 
20

 Μη διαθέσιμα ή επαρκή στοιχεία για το 2015 

τιμή  του δείκτη των ημεδαπών νέων στην Ελλάδα 
καταγράφει ισχυρή μείωση κατά -17,1% έναντι ση-
μαντικότερης μείωσης (κατά -41,8%) της τιμής του 
δείκτη των αλλοδαπών νέων αντίστοιχα. 

 η αύξηση της συμμετοχής στην Τριτοβάθμια εκπαί-
δευση των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο 2012-2015 κατά 2,7 π.μ. 
με τιμή 38,7% το 2015 υπολειπόμενη ωστόσο του 
στόχου κατά 1,3 π.μ., και αντίστοιχα η αύξηση του 
συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
κατά 9,2 π.μ. με τιμή 40,4% το 2015 υπερτερούσα 
οριακά του στόχου κατά 0,4 π.μ.. 

 η υψηλότερη αναλογία της συμμετοχής στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση των ημεδαπών νέων (ηλικίας 
30-34 ετών) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2015 με 
τιμή 39,4% (που υπολείπεται οριακά του στόχου κα-
τά 0,6 π.μ.) έναντι της αντίστοιχης αναλογίας των 
αλλοδαπών νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με τιμή 36,4% 
την ίδια χρονιά (που υπολείπεται του στόχου κατά 
3,6 π.μ.), όπως και η υψηλότερη αναλογία του συ-
γκεκριμένου δείκτη των ημεδαπών νέων (ηλικίας 30-
34 ετών) στην Ελλάδα το 2015 με τιμή 44,2% (που 
υπερτερεί του στόχου κατά 4,2 π.μ.) έναντι της αντί-
στοιχης αναλογίας των αλλοδαπών νέων (ηλικίας 
30-34 ετών) με τιμή 12,1% την ίδια χρονιά (που υ-
πολείπεται του στόχου κατά 27,9 π.μ.). Κατά την πε-
ρίοδο 2012-2015 η τιμή  του δείκτη των ημεδαπών 
νέων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση 
κατά 7,4% έναντι οριακά υψηλότερης αύξησης (κα-
τά 7,7%) της τιμής του δείκτη των αλλοδαπών νέων 
αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο η τιμή  του δείκτη των 
ημεδαπών νέων στην Ελλάδα καταγράφει σημαντι-
κή αύξηση κατά 28,9% έναντι μικρότερης αύξησης 
(κατά 15,2%) της τιμής του δείκτη των αλλοδαπών 
νέων αντίστοιχα. 

 η ισχυρή αύξηση της συμμετοχής στην Προσχολική 
εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο 
2012-2015 κατά 17,2 π.μ. με τιμή 94,3% το 2015 υ-
πολειπόμενη οριακά του στόχου κατά 0,7 π.μ., και 
αντίστοιχα η αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην 
Ελλάδα την ίδια περίοδο κατά 8,0 π.μ. με τιμή 
84,0% το 2015 υπολειπόμενη του στόχου κατά 11,0 
π.μ.. 

 η μικρή αύξηση του ποσοστού απασχόλησης απο-
φοίτων μορφωτικού επιπέδου υψηλότερου της 
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ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 
20-34 ετών που δεν μετέχουν στην εκπαίδευση 1-3 
χρόνια πριν το έτος αναφοράς) στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 την περίοδο 2012-2015 κατά 1,0 π.μ. με τιμή 
76,9% το 2015 υπολειπόμενη ωστόσο του στόχου 
κατά 8,1 π.μ., και αντίστοιχα η αύξηση του συγκε-
κριμένου δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο κατά 
2,2 π.μ. με τιμή 76,9% το 2015 υπολειπόμενη ωστό-
σο σημαντικά του στόχου κατά 39,8 π.μ.. 

 η χαμηλότερη αναλογία της απασχόλησης αποφοί-
των μορφωτικού επιπέδου χαμηλότερου της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ISCED 3-4 (ηλικίας 20-34 ετών 
που δεν μετέχουν στην εκπαίδευση 1-3 χρόνια πριν 
το έτος αναφοράς) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2015 με τιμή 70,8% το 2015 (που υπολείπεται του 
στόχου κατά 14,2 π.μ.) έναντι της αντίστοιχης ανα-
λογίας της απασχόλησης αποφοίτων μορφωτικού 
επιπέδου τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ISCED 5-8 με τιμή 81,9% την ίδια χρονιά (που υπο-
λείπεται ελαφρά του στόχου κατά 3,1 π.μ.),  όπως 
και η σημαντικά χαμηλότερη αναλογία του συγκε-
κριμένου δείκτη των αποφοίτων μορφωτικού επι-
πέδου χαμηλότερου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα με τιμή 35,8% το 2015 (που υπολείπε-
ται σημαντικά του στόχου κατά 49,2 π.μ.) έναντι της 
αντίστοιχης αναλογίας των αποφοίτων μορφωτικού 
επιπέδου τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με τιμή 49,9% την ίδια χρονιά (που υπολείπεται ση-
μαντικά αλλά ελαφρότερα του στόχου κατά 35,1 
π.μ.). Κατά την περίοδο 2012-2015 η τιμή  του δεί-
κτη της απασχόλησης αποφοίτων μορφωτικού επι-
πέδου χαμηλότερου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ISCED 3-4 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφει μι-
κρή αύξηση κατά 1,6% έναντι οριακής μείωσης κατά 
-0,5% της τιμής του δείκτη της απασχόλησης απο-
φοίτων μορφωτικού επιπέδου τουλάχιστον τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης ISCED 5-8 αντίστοιχα. Την ί-
δια περίοδο η τιμή  του δείκτη της απασχόλησης 
αποφοίτων μορφωτικού επιπέδου χαμηλότερου 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατα-
γράφει αύξηση κατά 4,7% έναντι αντίστοιχης αύξη-
ση (κατά 4,6%) της τιμής του δείκτη της απασχόλη-
σης αποφοίτων μορφωτικού επιπέδου τουλάχι-
στον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

και τέλος,  

 η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής ενηλίκων στη 
Δια Βίου Μάθηση (ηλικίας 25-64 ετών) στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 την περίοδο 2012-2015 κατά 5,9 π.μ. 
υπολειπόμενη ωστόσο του στόχου κατά 4,3 π.μ., και 
αντίστοιχα η αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην 
Ελλάδα την ίδια περίοδο κατά 1,5 π.μ. υπολειπόμε-
νη ωστόσο σημαντικά του στόχου (κατά 11,7 π.μ.). 

Θα πρέπει, να σημειωθεί ότι με την υπογραφή του 
Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) της Ελλάδας με την ΕΕ 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, η χώρα δεσμεύτηκε για την πορεία 
υλοποίησης σε 2 μόνο από τους παραπάνω στόχους 
(α) τη μείωση του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από 

την εκπαίδευση & κατάρτιση και (β) την αύξηση του 
δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου που ανα-
πτύσσονται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας. Ε-
πιπλέον ως ιδιαίτερα σημαντικοί ως προς την πληρό-
τητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην 
ενότητα αποτυπώνονται δύο επιπλέον δείκτες που 
αφορούν: (γ) στην αύξηση του δείκτη συμμετοχής 
στην Προσχολική εκπαίδευση, και (δ) στην αύξηση του 
δείκτη συμμετοχής στη Δια βίου μάθηση. 

1.4.1.1 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ISCED 1-3) 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μέτρηση της σχολικής 
διαρροής χρησιμοποιείται ο δείκτης πρόωρης (σχολι-
κής) εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και κατάρτι-
ση, ο οποίος αποδίδει το ποσοστό των νέων (ηλικιακή 
ομάδα: 18–24 ετών) με επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι 
και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από-
φοιτοι επιπέδου ISCED 0, 1, 2 ή 3C). Συγκεκριμένα 
στοιχεία για τη μέτρηση του φαινομένου συλλέγονται 
μέσω της έρευνας «Εργατικού Δυναμικού» της 
Eurostat. Στη συγκεκριμένη έρευνα ορίζεται ως πρόω-
ρη σχολική εγκατάλειψη ο αριθμός των νέων της συ-
γκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που έχουν εγκα-
ταλείψει την εκπαίδευση χωρίς να έχουν ολοκληρώσει 
την ανώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα και επιπλέον 
δεν συμμετέχουν τις τελευταίες 4 εβδομάδες από την 
στιγμή διεξαγωγής της έρευνας σε κάποιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, ή κατάρτισης. Η μείωση της σχολικής 
διαρροής στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα θε-
ωρείται ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη της ΕΕ-
28, αφού θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των κρατών με-
λών (European Commission 2009). Συγκεκριμένα, ο 
περιορισμός του ποσοστού σε επίπεδα κάτω του 10%, 
στόχος που είχε τεθεί για το 2010, διατηρείται και 
στους στόχους για το 2020 (ΕΕ-2020), αφού την περίο-
δο 2000-2010 τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ α-
ντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες κατά την προσπά-
θεια μείωσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δεί-
κτη.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-28, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη για την Ελ-
λάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2015.  
Το 2015 το ποσοστό των νέων (ηλικίας από 18-24 ε-
τών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση στην Ελλάδα είναι 7,9%, τιμή υπερέχουσα του 
στόχου ΕΕ-2020 κατά 2,1 ποσοστιαία μονάδα  και υ-
πολειπόμενη της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,0%) 
κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες. Θα πρέπει να σημειω-
θεί, ότι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα 
υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2015), 
με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και 
ΕΕ-28 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 1,1 πο-
σοστιαία μονάδα, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 
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καταγράφεται το έτος 2009 (κατά 0,0 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγρά-
φεται το 2015 (3,1 ποσοστιαίες μονάδες). 
Γράφημα 1.116U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) το 
ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) που πρόωρα 
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-
28 καταγράφει σημαντική μείωση κατά -39,4% (ή κατά 
7,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 18,1% το 2001 σε 11,0% 
το 2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νέων (ηλι-
κίας 18-24 ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκ-
παίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, καταγράφει ι-
διαίτερα σημαντική μείωση κατά -53,3% (ή κατά 9,0 
ποσοστιαίες μονάδες) από 16,9% το 2001 σε 7,9% το 
2015.  
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των νέων (η-
λικίας 18-24 ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς 2001-2015, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 13,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κα-
τά -12,4% έναντι του προηγούμενου έτους). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαφοροποι-
ημένη κατανομή του δείκτη ποσοστού των νέων (ηλι-
κίας 18-24 ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκ-
παίδευση & κατάρτιση) στην Ελλάδα συνολικά και ως 
προς το φύλο, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
της τιμής του δείκτη των ανδρών την περίοδο αναφο-
ράς 2001-2015. 

Το 2015 ο δείκτης των νέων ανδρών (ηλικίας 18-24 
ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & 
κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 9,4%, τιμή υπερέχουσα 
κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη 
των νέων γυναικών (ηλικίας 18-24 ετών) που πρόωρα 
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση (6,4%) 
στη χώρα και υπολειπόμενη κατά 3,0 ποσοστιαίες μο-
νάδες της τιμής του αντίστοιχου δείκτη των νέων αν-

δρών στην ΕΕ-28 (12,4%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
η τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης των νέων 
ανδρών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2001-2015 δεν 
υπολειπόταν σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη των νέων ανδρών στην ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, η τι-
μή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης των νέων αν-
δρών στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2003 υπερείχε 
ελαφρά της τιμής του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης 
των νέων ανδρών στην ΕΕ-28 με τη μέση διαφορά να 
είναι  0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Την αμέσως επόμενη 
διετία (2004 και 2005) ο δείκτης των ανδρών στην Ελ-
λάδα υπολείπεται οριακά του δείκτη των ανδρών στην 
ΕΕ-28 (μέση διαφορά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Την 
περίοδο 2006-2011 η τιμή του δείκτη των ανδρών 
στην Ελλάδα υπερέχει της τιμής του δείκτη των αν-
δρών στην ΕΕ-28 (μέση διαφορά 1,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες, ενώ την επόμενη περίοδο (2012-2015) ο δεί-
κτης των ανδρών στην Ελλάδα υπολείπεται του δείκτη 
των ανδρών στην ΕΕ-28 (μέση διαφορά 1,5 ποσοστιαί-
ες μονάδες. 
Γράφημα 1.117U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη των ανδρών την περίοδο 2001-2015 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης των νέων γυναικών (ηλικίας 18-24 
ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & 
κατάρτιση στην Ελλάδα είναι 6,4%, τιμή υπολειπόμε-
νη κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη 
των νέων ανδρών στη χώρα (9,4%) και υπολειπόμενη 
κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη των νέων γυναικών στην ΕΕ-28 (9,5%). Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των νέων 
γυναικών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2001-2014 
υπολείπεται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
των νέων γυναικών στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά 
της περιόδου να είναι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, την 
ελάχιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2010 
(κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέ-
γιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2015 (κατά 
3,1 ποσοστιαίες μονάδες).   
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) ο 
δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης των νέων ανδρών 
στην Ελλάδα, που υπερέχει σε όλα τα έτη της αντί-
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στοιχης τιμής του δείκτη των νέων γυναικών, κατα-
γράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -54,8% (ή 
κατά 11,4 ποσοστιαίες μονάδες) από 20,8% το 2001 σε 
9,4% το 2015. Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη 
πρόωρης εγκατάλειψης των νέων ανδρών στην Ελλά-
δα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2006 (κατά 14,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2015 (κα-
τά -18,3% έναντι του προηγούμενου έτους).  
Την ίδια περίοδο (2001-2014), ο δείκτης πρόωρης ε-
γκατάλειψης των νέων γυναικών στην Ελλάδα, κατα-
γράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -51,1% (ή 
κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 13,1% το 2001 σε 
6,4% το 2015. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (NUTS2) 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
της μέσης τιμής, της top5 και της bottom5 τιμής του 
δείκτη των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) που πρόωρα 
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση) στις 13 
διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας 37, καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαφοράς top5- 
bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο 
αναφοράς 2001-2015.  
Γράφημα 1.118U: Μέση τιμή, τιμή top5 και bottom5 τιμή του δείκτη των νέων 
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στις διοικητικές 
περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της δια-
φοράς top5-bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφο-
ράς 2001-2015. 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 
18-24 ετών) που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαί-
δευση & κατάρτιση στις 13 διοικητικές περιφέρειες 
(NUTS2) της Ελλάδας είναι 10,4%, τιμή υπολειπόμενη 
(α) οριακά του αντίστοιχου ευρωπαϊκού στόχου 
(10,0%) κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες και (β) ελαφρά 
της αντίστοιχης μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(11,0%) κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, και υπερτε-
ρούσα της αντίστοιχης συνολική τιμή του δείκτη σε 
εθνικό επίπεδο (7,9%) κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, 
γεγονός που υποδεικνύει αξιοσημείωτες αποκλίσεις 

της τιμής του δείκτη μεταξύ των 13 διοικητικών περι-
φερειών της χώρας.  
Αναλυτικότερα, τη συγκεκριμένη χρονιά, η μέση τιμή 
των 5 διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας στις ο-
ποίες καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά του δεί-
κτη (τιμή top5) είναι 14,1% τιμή υπερέχουσα κατά 6,1 
ποσοστιαίες μονάδες της μέσης τιμής της χώρας 
(7,9%), ενώ η τιμή bottom5 των 5 διοικητικών περιφε-
ρειών της Ελλάδας στις οποίες καταγράφονται τα χα-
μηλότερα ποσοστά του δείκτη είναι 6,8% υπολειπό-
μενη της μέσης τιμής της χώρας αντίστοιχα κατά 3,6 
ποσοστιαίες μονάδες. Η τιμή του λόγου top5/ bottom59 F9F9F 
είναι υψηλή (2,1 φορές), γεγονός που επιβεβαιώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς τον 
δείκτη των νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκ-
παίδευση & κατάρτιση στις διοικητικές περιφέρειες της 
Ελλάδας. 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) η 
μέση τιμή του δείκτη των νέων που πρόωρα εγκατέ-
λειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στις διοικητικές 
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφει ιδιαίτερα ση-
μαντική μείωση κατά -51,1% (ή κατά 10,8 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 21,2% το 2001 σε 10,4% το 2015.  
Την ίδια περίοδο το εύρος της διαφοράς των τιμών 
top5-bottom5 του δείκτη των νέων που πρόωρα ε-
γκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στις διοι-
κητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφει σημα-
ντικότερη μείωση κατά -53,5% (ή κατά 8,4 ποσοστιαί-
ες μονάδες), από 15,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2001, 
σε 7,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2015. Από την ετήσια 
μεταβολή του εύρους της διαφοράς top5-bottom5 των 
τιμών του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες της ΕΕ-
28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί 
ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του εύ-
ρους καταγράφεται το 2006 (κατά 18,6% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του εύρους καταγράφεται το 2012 
(κατά -14,7% έναντι του προηγούμενου έτους).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δεί-
κτη των νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαί-
δευση & κατάρτιση στις 13 διοικητικές περιφέρειες 
(NUTS2) της Ελλάδας, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο 
αναφοράς 2001-2015. 
Το 2015 η υψηλότερη τιμή του δείκτη των νέων που 
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση 
στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας κατα-
γράφεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (14,2% 
υπερέχουσα κατά 9,4 ποσ.μον. της μέσης τιμής της 
χώρας) και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη 
ακολουθούν οι περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης (17,2% υπερέχουσα κατά 9,3 ποσ.μον. της 
μέσης τιμής της χώρας), Ιονίων νήσων (16,3% υπερέ-
χουσα κατά 6,7 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), 
Πελοποννήσου (14,6% υπερέχουσα κατά 6,7 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής της χώρας), Κρήτης (10,8% υπερέχου-
σα κατά 2,9 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), Η-
πείρου και Νοτίου Αιγαίου (10,4% υπερέχουσα κατά 
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0,5 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), Στερεάς Ελ-
λάδας (9,7% υπερέχουσα κατά 1,8 ποσ.μον. της μέσης 
τιμής της χώρας), Θεσσαλίας (7,9% τιμή ταυτόσημη 
της μέσης τιμής της χώρας), Κεντρικής Μακεδονίας 
(7,8% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.μον. της μέ-
σης τιμής της χώρας), Δυτικής Μακεδονίας (7,2% υπο-
λειπόμενη ελαφρά κατά 0,7 ποσ. μον. της μέσης τιμής 
της χώρας), Αττικής (5,7% υπολειπόμενη κατά 2,2 
ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας) και Δυτικής Ελ-
λάδας (5,4% υπερέχουσα κατά 2,5 ποσ.μον. της μέσης 
τιμής της χώρας). 
Γράφημα 1.119U: Τιμή του δείκτη των νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την 
εκπαίδευση & κατάρτιση ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ 
τα έτη 2001 και 2015 και ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη κατά 
την περίοδο αναφοράς 2001-2015 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) κα-
ταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση του δείκτη των νέ-
ων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση και στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώ-
ρας, με την υψηλότερη να καταγράφεται στην διοικη-
τική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά -68,6% ή κατά 
11,8 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
ακολουθούν οι περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (-67,9% ή 
κατά 22,0 ποσοστιαίες μονάδες), Δυτικής Μακεδονίας 
(κατά -58,4% ή κατά 10,1 ποσοστιαίες μονάδες), Στε-
ρεάς Ελλάδας (κατά -58,4% ή κατά 13,6 ποσοστιαίες 
μονάδες), Κρήτης (κατά -52,4% ή κατά 11,9 ποσοστιαί-
ες μονάδες), Αττικής (κατά -46,2% ή κατά 4,9 ποσο-
στιαίες μονάδες), Πελοποννήσου (κατά -44,7% ή κατά 
11,8 ποσοστιαίες μονάδες), Θεσσαλίας (κατά -44,4% ή 
κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες), Κεντρικής Μακεδονί-
ας (κατά -43,1% ή κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες), Βο-
ρείου Αιγαίου (κατά -37,8% ή κατά 10,2 ποσοστιαίες 
μονάδες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (-37,2% 
ή κατά 10,2 ποσοστιαίες μονάδες), Ηπείρου (-36,6 ή 
κατά 6,0 ποσοστιαίες μονάδες) και Ιονίων νήσων (κα-
τά -18,5% ή κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαί-
δευση & κατάρτιση συνολικά και ως προς την εθνικό-

τητα των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) στην Ελλάδα, κα-
θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του 
δείκτη των αλλοδαπών νέων την περίοδο αναφοράς 
2004-201520 F20F

21
.  

Γράφημα 3.1U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης/  κατάρτισης 
στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς την εθνικότητα των νέων και ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής του δείκτη των αλλοδαπών νέων την περίοδο 2004-2015 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης των αλλο-
δαπών νέων στην Ελλάδα είναι 21,6%, υπολειπόμενος 
κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020 
και υπερέχοντας κατά 14,7 ποσοστιαίες μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη των ημεδαπών νέων 
(6,9%) στην Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δεί-
κτης πρόωρης εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων 
στην Ελλάδα υπολείπεται ελαφρά κατά 0,6 ποσοστιαί-
ες μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των αλλοδαπών 
νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2004-2014 υπε-
ρέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής των αλλοδαπών 
νέων στην ΕΕ-28, ενώ οριακά υπολείπεται το 2015, με 
τη μέση διαφορά της περιόδου 2004-2015 να αντι-
στοιχεί σε 12,0 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τι-
μή της διαφοράς να σημειώνεται το 2015 (κατά 0,6 
ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς να σημειώνεται το 2004 (κατά 19,1 πο-
σοστιαίες μονάδες).  
Το 2015 ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης των ημεδα-
πών νέων στην Ελλάδα (6,9%) υπολειπόταν κατά 3,2 
ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (10,1%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τι-
μή του δείκτη των ημεδαπών νέων στην Ελλάδα την 
περίοδο αναφοράς 2004-2015 υπολείπεται σταθερά 
της αντίστοιχης τιμής των ημεδαπών νέων στην ΕΕ-28 
με τη μέση διαφορά της περιόδου 2004-2014 να αντι-
στοιχεί σε 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή 
της διαφοράς να σημειώνεται το 2006 (κατά 1,5 ποσο-
στιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της 
                                                                 
21

 Η Eurostat δεν ανακοινώνει στοιχεία για το δείκτη των νέων που 

πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ηλικιακή 
ομάδα 18-24 ετών ως προς την εθνικότητα την περίοδο 2001-2003 
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Τιμή του 2015 Τιμή του  2001 Ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2001-2015 
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Δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης ημεδαπών νέων 

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής δείκτη των αλλοδαπών νέων 
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διαφοράς να σημειώνεται το 2005 (κατά 3,8 ποσο-
στιαίες μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2004-2015) ο 
δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων 
στην Ελλάδα, που υπερέχει ισχυρά σε όλα τα έτη της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη ημεδαπών νέων, κατα-
γράφει ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά -55,1% (ή 
κατά 26,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 48,1% το 2004 σε 
21,6% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκε-
κριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοση-
μείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτι-
κού δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2004-2007 κα-
ταγράφεται μείωση του δείκτη πρόωρης εγκατάλει-
ψης των αλλοδαπών νέων στην Ελλάδα, κατά -13,1% 
(ή κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 48,1% το 2004 
σε 41,8% το 2007, ενώ αύξηση του δείκτη κατά 15,8% 
(ή κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την 
περίοδο 2007-2009, από 41,8% το 2007 σε 48,4% το 
2009, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κα-
τά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2004-2015). Την 
επόμενη περίοδο 2009-2015 καταγράφεται σημαντι-
κότατη μείωση του δείκτη κατά -52,2% (ή κατά 23,6 
ποσοστιαίες μονάδες) από 48,4% το 2009 σε 21,6% το 
2015, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2004-2015). Από 
την ετήσια μεταβολή του δείκτη πρόωρης εγκατάλει-
ψης των αλλοδαπών νέων στην Ελλάδα, κατά την πε-
ρίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότε-
ρο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφε-
ται το 2008 (κατά 10,8% έναντι του προηγούμενου έ-
τους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2014 (-23,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
Την ίδια περίοδο, ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης 
των ημεδαπών νέων στην Ελλάδα, καταγράφει σημα-
ντική μείωση κατά -41,0% (ή κατά 4,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες) από 11,7% το 2004 σε 6,9% το 2015. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αναφο-
ράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. Συγκεκριμένα, 
την περίοδο 2004-2006 καταγράφεται αύξηση κατά 
10,3% (ή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες) του δείκτη πρόω-
ρης εγκατάλειψης των ημεδαπών νέων στην Ελλάδα, 
από 11,7% το 2004 σε 12,9% το 2006, που αποτελεί 
και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περί-
οδο αναφοράς (2004-2015), ενώ ιδιαίτερα σημαντική 
μείωση του δείκτη κατά -46,5% (ή κατά 6,0 ποσο-
στιαία μονάδα) καταγράφεται την περίοδο 2006-2015 
από 12,9% το 2006 σε 6,9% το 2015. Από την ετήσια 
μεταβολή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης των ημε-
δαπών νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφο-
ράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2006 
(κατά 17,3% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2009 (-10,0% έναντι του προηγούμενου 
έτους).  

Την περίοδο 2004-2015 το εύρος της παρατηρούμενης 
διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη πρόωρης εγκα-
τάλειψης αλλοδαπών και ημεδαπών νέων στην Ελλά-
δα καταγράφει σημαντικότατη μείωση κατά -52,9% (ή 
κατά 16,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 36,4 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2004 σε 10,4 ποσοστιαίες μονάδες το 
2014, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του εύρους 
της διαφοράς, ενώ η μέγιστη τιμή του εύρους της δια-
φοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη αλλοδαπών και 
ημεδαπών νέων καταγράφεται το 2009 (κατά 38,5 πο-
σοστιαίες μονάδες). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
αναλογία των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) που πρόωρα 
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελ-
λάδα ως προς την εργασιακή κατάσταση (εργαζόμενοι 
και μη εργαζόμενοι (είτε επιθυμούν να εργαστούν, εί-
τε όχι) που είχαν κατά το έτος διεξαγωγής της έρευ-
νας, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ανα-
λογίας των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων την 
περίοδο αναφοράς 2005-201521F21F

22
.  

Γράφημα 3.2U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης &  κατάρτι-
σης στην ΕΛΛΑΔΑ των νέων ηλικίας 18-24 ετών ως προς την εργασιακή κα-
τάσταση που έχουν και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της αναλογίας των μη 
εργαζόμενων νέων που επιθυμούν να εργασθούν την περίοδο 2005-2015 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 το 62,0% των νέων ηλικίας 18-24 ετών που 
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση 
στην Ελλάδα δεν εργάζονται, έναντι ποσοστού 38,0% 
που αντιστοιχεί στους εργαζόμενους νέους ηλικίας 18-
24 ετών της συγκεκριμένης κατηγορίας. Συγκεκριμένα 
η τιμή του δείκτη για τους μη εργαζόμενους νέους που 
πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση 
στην Ελλάδα είναι 4,9%, υπολειπόμενος κατά 1,5 της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (6,4%) την ί-
δια χρονιά και υπερέχοντας κατά 1,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες του δείκτη των εργαζόμενων νέων (3,0%) που 
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 Η Eurostat δεν ανακοινώνει στοιχεία για το δείκτη των νέων που 

πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ηλικιακή 
ομάδα 18-24 ετών ως προς την εργασιακή κατάσταση την περίοδο 
από το 2001 έως και το 2004  
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διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στην 
Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στην Ελλάδα η 
τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκ-
παίδευση & κατάρτιση για τους μη- εργαζόμενους νέ-
ους που επιθυμούν να εργασθούν είναι 3,4%, έναντι 
τιμής δείκτη 1,5% που την ίδια χρονιά καταγράφουν 
στην Ελλάδα οι μη- εργαζόμενοι νέοι που δεν επιθυ-
μούν να εργασθούν. 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2015) το 
ποσοστό των μη εργαζόμενων νέων οι οποίοι πρόωρα 
εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελ-
λάδα και που επιθυμούν να εργασθούν, καταγράφει 
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 61,9% (ή κατά 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες) από 2,1% το 2005, που αποτελεί 
και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική πε-
ρίοδο αναφοράς 2005-2015, σε 3,4% το 2015, ενώ η 
μέγιστη τιμή του δείκτη καταγράφεται το 2013 (5,1%). 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των μη εργα-
ζόμενων νέων που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαί-
δευση & κατάρτιση στην Ελλάδα και οι οποίοι επιθυ-
μούν να εργασθούν κατά την περίοδο αναφοράς 2005-
2015, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2011 
(κατά 29,7% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2007 (-20,0% έναντι του προηγούμενου 
έτους).  
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των εργαζόμενων νέων 
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρτι-
ση στην Ελλάδα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική 
μείωση κατά -63,9% (ή κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 8,3% το 2005 σε 3,0% το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξι-
οσημείωτες διαφοροποιήσεις του συγκεκριμένου δεί-
κτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2005-2006 καταγρά-
φεται αύξηση του ποσοστού των εργαζόμενων νέων 
που πρόωρα εγκατέλειψαν την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση στην Ελλάδα, κατά 19,3% (ή κατά 1,6 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 8,3% το 2005 σε 9,9% το 2006, που απο-
τελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς (2005-2015), ενώ την περίοδο 
2006-2015 καταγράφεται συνεχής και ιδιαίτερα σημα-
ντική μείωση του συγκεκριμένου δείκτη κατά -69,7% 
(ή κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 9,9% το 2006 σε 
3,0% το 2014, που αποτελεί αντίστοιχα και την ελάχι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς (2005-2015). Από την ετήσια μεταβολή του ποσο-
στού των εργαζόμενων νέων που πρόωρα εγκατέλει-
ψαν την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα, κατά 
την περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2006 (κατά 19,3% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 (-24,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους).  

Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι από το 2012 και 
μετά η τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από 
την εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα για τους μη-

εργαζόμενους που επιθυμούν να εργασθούν νέους 
υπερέχει της αντίστοιχης τιμής του δείκτη για τους ερ-
γαζόμενους νέους αντίστοιχα. Την περίοδο 2005-2011 
το εύρος της παρατηρούμενης διαφοράς μεταξύ των 
τιμών του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης των μη- ερ-
γαζόμενων που επιθυμούν να εργασθούν και των ερ-
γαζόμενων νέων στην Ελλάδα καταγράφει μείωση κα-
τά -85,5% (ή κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 6,2 
ποσοστιαίες μονάδες το 2005 σε 0,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες το 2011. Την περίοδο 2011-2015, το μέσο εύρος 
της παρατηρούμενης διαφοράς είναι 0,5 ποσοστιαίες 
μονάδες, καταγράφοντας την ελάχιστη τιμή του εύ-
ρους διαφοράς το 2015 (0,1 ποσοστιαίες μονάδες), 
ενώ η μέγιστη τιμή του εύρους της διαφοράς κατα-
γράφεται το 2007 (κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες).  

Οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης των νέων 
από την εκπαίδευση & κατάρτιση δεν περιορίζονται 
στην αύξηση του ποσοστού των άνεργων νέων (μη- 
εργαζομένων που επιθυμούν να εργασθούν) της συ-
γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Οι νέοι που εγκατα-
λείπουν πρόωρα την εκπαίδευση είναι πιθανότερο να 
απασχολούνται σε επισφαλείς και χαμηλόμισθες θέ-
σεις εργασίας, ή να υποχρεωθούν κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού τους βίου να καταφύγουν στην πρό-
νοια και σε άλλα κοινωνικά προγράμματα, ή να αντι-
μετωπίσουν δυσκολίες στη διεκδίκηση μιας θέσης 
στην επαγγελματική κατάρτιση, ενώ φαίνεται είναι λι-
γότερο πιθανό να εκφραστούν ως «ενεργοί πολίτες» ή 
να μετάσχουν στη δια βίου μάθηση.  
Γενικότερα, η πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαί-
δευση μπορεί να αποδειχθεί μακροπρόθεσμα, μια ση-
μαντική απώλεια δυνατοτήτων για τα ίδια τα άτομα, 
το κοινωνικό σύνολο και της οικονομικής ανάπτυξης 
των κρατών (NESSE, 2009). Οι ατομικές συνέπειες για 
τους νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εί-
ναι σημαντικές, και, σύμφωνα με στοιχεία σχετικών 
ερευνών, σε αυτές συγκαταλέγονται: μεγαλύτερες πι-
θανότητες μετάπτωσης στην ανεργία, υψηλότερα πο-
σοστά εγκληματικότητας, βίας, κατανάλωσης αλκοόλ 
και χρήσης ναρκωτικών, ή χαμηλότερου δείκτη προσ-
δόκιμου ζωής σε σχέση με τους αποφοίτους της ανώ-
τερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημεί-
ωτο, επίσης, πως οι αιτίες και οι συνέπειες του φαινο-
μένου είναι αλληλένδετες, με αποτέλεσμα τον εγκλω-
βισμό της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας σε 
έναν φαύλο κύκλο: η φτώχεια είναι ένας παράγοντας 
που συμβάλει στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, η 
οποία, με τη σειρά της, συνεπάγεται αυξημένο κίνδυ-
νο φτώχειας. Είναι χαρακτηριστικό πως έρευνες έχουν 
δείξει ότι το πρόσθετο οικονομικό όφελος κάθε μαθη-
τή που παραμένει στο σχολείο για ένα επιπλέον έτος 
υπολογίζεται παραπάνω από 70.000€ (European Youth 
Forum, 2008). Παράλληλα, οι κοινωνικές και μακροοι-
κονομικές συνέπειες είναι τεράστιες: αυξημένη ζήτηση 
για κοινωνικές υπηρεσίες, αυξημένη εγκληματικότητα, 
μειωμένη πολιτική συμμετοχή, μειωμένη παραγωγικό-
τητα κ.α. (NESSE, 2009; European Youth Forum, 2008; 
Schleicher 2006; GHK, 2005). Κατά συνέπεια, η μείωση 
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της σχολικής διαρροής περιορίζει τα κοινωνικά και 
οικονομικά κόστη, ενώ η αδυναμία αντιμετώπισής της 
αποτελεί αποτυχία όχι μόνο του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, αλλά της αγοράς εργασίας και της κοινωνι-
κής πολιτικής των χωρών. 

1.4.1.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

(ISCED 5-6) 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης τριτοβάθμιου μορ-
φωτικού επιπέδου, αποδίδει το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 30-34 ετών που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (ISCED11 5-8). Ο αντίστοιχος επιδι-
ωκόμενος στόχος ΕΕ-2020 για τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
είναι «Μέχρι το 2020 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 
30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%» (Συμβούλιο, 2009). 
Συγκεκριμένα στοιχεία για τη μέτρηση του συγκεκρι-
μένου στόχου συλλέγονται σε ετήσια βάση στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 μέσω της έρευνας «Εργατικού Δυναμι-
κού - LFS» της Eurostat. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ-28, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη 
για την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς 2001-2015.  
Γράφημα 1.120U: Δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στην Ελλάδα 
και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 το ποσοστό των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με 
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα είναι 
40,4%, τιμή υπερέχουσα οριακά του στόχου ΕΕ-2020 
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες  και της τιμής =του δεί-
κτη στην ΕΕ-28 (38,7%) κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2014 υπολείπε-
ται σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
28, εκτός από το 2001 όπου υπερέχει κατά 2,0 ποσο-
στιαίες μονάδες του δείκτη της ΕΕ-28. Κατά την συνο-
λική περίοδο 2001-2015 η μέση διαφορά των δεικτών 
Ελλάδας και ΕΕ-28 είναι 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, με 
την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
έτος 2002 (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες) και τη μέγι-

στη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2009 (5,7 
ποσοστιαίες μονάδες). 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) το 
ποσοστό των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με τριτοβάθ-
μιο μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ-28 καταγράφει ση-
μαντικότατη αύξηση κατά 68,5% (ή κατά 15,7 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 23,0% το 2001 σε 38,7% το 2015. 
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νέων (ηλικίας 30-34 
ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλά-
δα, καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση κατά 61,6% 
(ή κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες) από 25,0% το 2001 
σε 40,4% το 2015. Από την ετήσια μεταβολή του πο-
σοστού των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με τριτοβάθμιο 
μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2001-2015, αξίζει να σημειωθεί ότι 
το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη 
καταγράφεται το 2013 (κατά 11,9% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2002 (κατά -6,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαφοροποι-
ημένη κατανομή του δείκτη ποσοστού των νέων (ηλι-
κίας 30-34 ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο 
στην Ελλάδα συνολικά και ως προς το φύλο, καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη 
των ανδρών την περίοδο αναφοράς 2001-2015.   
Γράφημα 1.121U: Δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου στην ΕΛΛΑΔΑ 
ως προς το φύλο και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη των ανδρών την 
περίοδο 2001-2015 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης των νέων ανδρών (ηλικίας 30-34 
ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλά-
δα είναι 35,3%, τιμή υπολειπόμενη κατά 10,2 ποσο-
στιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη των νέων γυναι-
κών (ηλικίας 30-34 ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό 
επίπεδο (45,5%) στη χώρα και υπερέχουσα κατά 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες της τιμής του αντίστοιχου δείκτη 
των νέων ανδρών στην ΕΕ-28 (34,0%). Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των νέων ανδρών με 
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα το 2001 
(23,6%) υπερείχε κατά 2,0 ποσοστιαίες της τιμής του 
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αντίστοιχου δείκτη των νέων ανδρών στην ΕΕ-28 την 
ίδια χρονιά (21,6%), ενώ την περίοδο 2002-2014 η τι-
μή του δείκτη των νέων ανδρών στην Ελλάδα υπολεί-
πεται της τιμής του αντίστοιχου δείκτη των νέων αν-
δρών στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά τη συγκεκριμέ-
νη περιόδου να είναι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά 
τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 η ελάχιστη 
τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2002 (κατά 0,4 
ποσοστιαίες μονάδες) και η αντίστοιχη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς να σημειώνεται το 2009 (κατά 4,7 ποσο-
στιαίες μονάδες). 

Το 2015 ο δείκτης των νέων γυναικών (ηλικίας 30-34 
ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλά-
δα είναι 45,5%, τιμή υπερέχουσα κατά 10,2 ποσο-
στιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη των νέων αν-
δρών στη χώρα (35,3%) και υπερέχουσα κατά 2,1 πο-
σοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
των νέων γυναικών στην ΕΕ-28 (43,4%). Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των νέων γυναικών 
με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα κατά 
την περίοδο 2001-2015 δεν υπολείπεται σταθερά της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη των νέων γυναικών στην 
ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2002 η τιμή 
του δείκτη των νέων γυναικών στην Ελλάδα υπερείχε 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των νέων γυναικών 
στην ΕΕ-28 με τη μέση διαφορά να αντιστοιχεί σε 0,9 
ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, την περίοδο 2003-
2014 η τιμή του δείκτη των νέων γυναικών στην Ελλά-
δα υπολείπεται της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των 
νέων γυναικών στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά της 
περιόδου να είναι 4,3 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 η ελάχιστη τι-
μή της διαφοράς να σημειώνεται το 2002 (κατά 0,4 
ποσοστιαίες μονάδες) και η αντίστοιχη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς να σημειώνεται το 2009 (κατά 6,7 ποσο-
στιαίες μονάδες).   

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) ο 
δείκτης των νέων ανδρών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 
επίπεδο στην Ελλάδα, που υπολείπεται σε όλα τα έτη 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των νέων γυναικών, 
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 49,6% 
(ή κατά 11,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 23,6% το 2001 
σε 35,3% το 2015. Από την ετήσια μεταβολή του δεί-
κτη των νέων ανδρών με τριτοβάθμιο μορφωτικό ε-
πίπεδο στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά 14,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2002 (κατά -5,7% έναντι του προηγούμενου έτους).  
Την ίδια περίοδο (2001-2015), ο δείκτης των νέων γυ-
ναικών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελ-
λάδα καταγράφει σημαντικότερη αύξηση κατά 72,3% 
(ή κατά 19,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 26,4% το 2001 
σε 45,5% το 2015. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (NUTS2) 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
της μέσης τιμής, της top5 και της bottom5 τιμής του 
δείκτη των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με τριτοβάθμιο 
μορφωτικό επίπεδο στις 13 διοικητικές περιφέρειες 
(NUTS2) της Ελλάδας 37, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής της διαφοράς top5-bottom5 του συγκεκριμέ-
νου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015.  
Γράφημα 1.122U: Μέση τιμή, τιμή top5 και bottom5 τιμή του δείκτη των νέων 
(ηλικίας 30-34 ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις διοικητικές 
περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛΛΑΔΑΣ, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της δια-
φοράς top5-bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφο-
ράς 2001-2015. 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 
30-34 ετών) με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις 
13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας είναι 
34,5%, τιμή υπολειπόμενη κατά 4,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες της αντίστοιχης μέσης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
28 (38,7%) και υπολειπόμενη κατά 5,9 ποσοστιαίες 
μονάδες από την αντίστοιχη συνολική τιμή του δείκτη 
σε εθνικό επίπεδο (40,4%), γεγονός που υποδεικνύει 
αξιοσημείωτες αποκλίσεις της τιμής του δείκτη μεταξύ 
των 13 περιφερειών της χώρας.  
Αναλυτικότερα, τη συγκεκριμένη χρονιά, η μέση τιμή 
των 5 διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας στις ο-
ποίες καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά του δεί-
κτη (τιμή top5) είναι 40,9% τιμή υπερέχουσα οριακά 
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες της μέσης τιμής της χώ-
ρας (40,4%), ενώ η bottom5 τιμή των 5 διοικητικών 
περιφερειών της Ελλάδας στις οποίες καταγράφονται 
τα χαμηλότερα ποσοστά του δείκτη είναι 29,2% υπο-
λειπόμενη κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες της μέσης 
τιμής της χώρας αντίστοιχα. Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom59F9F9F είναι υψηλή (1,4 φορές), γεγονός που επιβε-
βαιώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
των τιμών του δείκτη των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) 
με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις διοικητικές 
περιφέρειες της Ελλάδας. 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) η 
μέση τιμή του δείκτη των νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με 
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις διοικητικές πε-
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ριφέρειες της Ελλάδας, καταγράφει σημαντική αύξηση 
κατά 57,7% (ή κατά 12,6 ποσοστιαίες μονάδες) από 
21,9% το 2001 σε 34,5% το 2015.  
Την ίδια περίοδο (2001-2015) το εύρος της διαφοράς 
top5-bottom5 των τιμών του δείκτη των νέων με τρι-
τοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις διοικητικές περι-
φέρειες της Ελλάδας, καταγράφει αύξηση κατά 26,7% 
(ή κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες), από 9,3 ποσοστιαί-
ες μονάδες το 2001, σε 11,8 ποσοστιαίες μονάδες το 
2015. Από την ετήσια μεταβολή του εύρους της δια-
φοράς top5-bottom5 των τιμών του δείκτη στις διοι-
κητικές περιφέρειες της ΕΕ-28, κατά την περίοδο ανα-
φοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του εύρους καταγράφεται το 2002 
(κατά 26,9% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του εύρους κα-
ταγράφεται το 2007 (-12,6% έναντι του προηγούμενου 
έτους).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δεί-
κτη των νέων με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο 
στις 13 διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, 
καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκεκρι-
μένου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015. 
Γράφημα 1.123U: Τιμή του δείκτη των νέων με τριτοβάθμιο μορφωτικό επί-
πεδο ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2001 και 2015 
και ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφο-
ράς 2001-2015 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η υψηλότερη τιμή του δείκτη των νέων με 
τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στις 13 διοικητικές 
περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφεται στην περιφέ-
ρεια της Αττικής (49,3% υπερέχουσα κατά 8,9 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής της χώρας) και κατά φθίνουσα σειρά 
της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι περιφέρειες: Η-
πείρου (41,0% υπερέχουσα οριακά κατά 0,6 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής της χώρας), Κεντρικής Μακεδονίας 
(40,8% υπερέχουσα οριακά κατά 0,4 ποσ.μον. της μέ-
σης τιμής της χώρας), Πελοποννήσου (39,7% υπολει-
πόμενη κατά 0,7 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), 
Θεσσαλίας (33,9% υπολειπόμενη κατά 6,5 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής της χώρας), Κρήτης (33,1% υπολειπό-
μενη κατά 7,3 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), 
Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας (32,7% υπολει-

πόμενη κατά 7,7 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας),  
Ιονίων νήσων (31,4% υπολειπόμενη κατά 9,0 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής της χώρας), Βορείου Αιγαίου (31,0% 
υπολειπόμενη κατά 9,4 ποσ.μον. της μέσης τιμής της 
χώρας), Δυτικής Μακεδονίας (29,3% υπολειπόμενη κα-
τά 11,1 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), Στερεάς 
Ελλάδας (27,8% υπολειπόμενη κατά 12,6 ποσ.μον. της 
μέσης τιμής της χώρας) και Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης (26,3% υπολειπόμενη κατά 14,1 ποσ.μον. της 
μέσης τιμής της χώρας). 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη των νέων με τριτο-
βάθμιο μορφωτικό επίπεδο και στις 13 διοικητικές 
περιφέρειες της χώρας, με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στην διοικητική περιφέρεια της Πελοποννή-
σου (κατά 128,2% ή κατά 22,3 ποσοστιαίες μονάδες) 
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι περιφέρειες: 
Νοτίου Αιγαίου (κατά 104,4% ή κατά 16,7 ποσοστιαίες 
μονάδες), Ιονίων νήσων (κατά 74,4% ή κατά 13,4 πο-
σοστιαίες μονάδες), Δυτικής Ελλάδας (κατά 73,9% ή 
κατά 13,9 ποσοστιαίες μονάδες), Αττικής (κατά 71,2% 
ή κατά 20,5 ποσοστιαίες μονάδες), Στερεάς Ελλάδας 
(κατά 57,1% ή κατά 10,1 ποσοστιαίες μονάδες), Θεσ-
σαλίας (κατά 55,5% ή κατά 12,1 ποσοστιαίες μονάδες), 
Βορείου Αιγαίου (κατά 49,0% ή κατά 10,2 ποσοστιαίες 
μονάδες), Ηπείρου (κατά 47,0 ή κατά 13,1 ποσοστιαίες 
μονάδες), Κρήτης (κατά 46,5% ή κατά 10,5 ποσοστιαί-
ες μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (κατά 46,2% ή κα-
τά 12,9 ποσοστιαίες μονάδες), Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης (κατά 32,2% ή κατά 6,4 ποσοστιαίες 
μονάδες) και Δυτικής Μακεδονίας (κατά 7,7% ή κατά 
2,1 ποσοστιαίες μονάδες). 

1.4.1.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ISCED 0 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης συμμετοχής στην 
προσχολική εκπαίδευση, αποδίδει το ποσοστό των 
νηπίων ηλικίας από 4 ετών έως την ηλικία έναρξης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης που φοιτούν στην Προ-
σχολική εκπαίδευση (ISCED 0) ως προς το σύνολο των 
νηπίων της ηλικιακής τους ομάδας. Ο αντίστοιχος επι-
διωκόμενος στόχος ΕΕ-2020 για τα κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 είναι «Μέχρι το 2020 θα πρέπει τουλάχιστον το 
95% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4 ετών και της ηλικί-
ας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση» 
(Συμβούλιο, 2009). Συγκεκριμένα στοιχεία για τη μέ-
τρηση του φαινομένου συλλέγονται σε ετήσια βάση 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 από την Eurostat.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη συμμετοχής στην Προσχολική εκπαίδευση 
των νηπίων ηλικίας από 4 ετών έως την ηλικία έναρξης 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην 
ΕΕ-28, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συ-
γκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη για την Ελλάδα την 
περίοδο αναφοράς 2001-201522F22F.  
Το 2015 η τιμή του δείκτη συμμετοχής στην Προσχολι-
κή εκπαίδευση των νηπίων ηλικίας από 4 ετών έως την 
ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην 

26,3 
27,8 

29,3 
31,0 31,4 32,7 32,7 33,1 33,9 

39,7 40,8 41,0 

49,3 

19,9 17,7 

27,2 

20,8 
18,0 

18,8 
16,0 

22,6 21,8 

17,4 

27,9 27,9 28,8 

32,2% 
57,1% 

7,7% 
49,0% 

74,4% 73,9% 
104,4% 

46,5% 55,5% 

128,2% 

46,2% 47,0% 
71,2% 

Α
ν.

Μ
α

κε
δ

ο
νί

α
 

&
 Θ

ρ
ά

κη
 

Στ
ερ

εά
 Ε

λλ
ά

δ
α

 

Δ
υ

τι
κή

 
Μ

α
κε

δ
ο

νί
α

 

Β
ό

ρ
ει

ο
 Α

ιγ
α

ίο
 

Ιό
νι

α
 ν

η
σ

ιά
 

Δ
υ

τι
κή

 
Ελ

λά
δ

α
 

Ν
ό

τι
ο

 Α
ιγ

α
ίο

 

Κ
ρ

ή
τη

 

Θ
εσ

σ
α

λί
α

 

Π
ελ

ο
π

ό
νν

η
σ

ο
ς 

Κ
εν

τρ
ικ

ή
 

Μ
α

κε
δ

ο
νί

α
 

Ή
π

ει
ρ

ο
ς 

Α
ττ

ικ
ή
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Ελλάδα είναι 79,6%, υπολειπόμενη κατά 15,4 ποσο-
στιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020.  
Γράφημα 3.3U: Δείκτης συμμετοχής στην Προσχολική εκπαίδευση των νηπίων 
ηλικίας από 4 ετών στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης συμμετοχής στην 
Προσχολική εκπαίδευση των νηπίων ηλικίας από 4 ε-
τών στην Ελλάδα υπολειπόταν της αντίστοιχης τιμής 
του της ΕΕ-28 (94,8%) κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη της Ελ-
λάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2015 υπολειπόταν 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28 με τη μέση 
διαφορά της περιόδου 2001-2014 να αντιστοιχεί σε 
19,0 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της δια-
φοράς να σημειώνεται το 2014 (διαφορά 10,3 ποσο-
στιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της 
διαφοράς να σημειώνεται το 2008 (διαφορά 22,7 πο-
σοστιαίες μονάδες). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανο-
μή των νηπίων από 4 ετών έως την ηλικία έναρξης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως προς το 
φύλο των νηπίων είναι οριακά ταυτόσημη της συνολι-
κής κατανομής τους. 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015

23
 ο 

δείκτης συμμετοχής στην Προσχολική εκπαίδευση των 
νηπίων ηλικίας από 4 ετών στην Ελλάδα, καταγράφει 
αύξηση κατά 18,2% (ή κατά 12,2 ποσοστιαίες μονά-
δες) από 70,2% το 2001 σε 79,6% το 2015. Ωστόσο, κα-
τά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς 
καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συ-
γκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη.  Συγκεκριμένα, την 
περίοδο 2001-2007, με κάποιες μικρές ετήσιες αυξο-
μειώσεις την περίοδο 2005-2006, καταγράφεται μεί-
ωση του δείκτη συμμετοχής στην Προσχολική εκπαί-
δευση των νηπίων ηλικίας από 4 ετών στην Ελλάδα, 
κατά -5,8% (ή κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 
70,2% το 2001, σε 66,1% το 2007, που αποτελεί και 
την ελάχιστη τιμή του εκπαιδευτικού δείκτη κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015. Την επόμενη 
περίοδο 2007-2014 καταγράφεται αύξηση του δείκτη 
κατά 15,0% (ή κατά 9,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 
                                                                 
23

 Η Eurostat διέκοψε τη συνέχεια της χρονοσειράς του δείκτη από 

το 2012 και ανακοίνωσε νέα χρονοσειρά 2013-2015 

66,1% το 2007 σε 84,0% το 2014, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη την περίοδο αναφοράς (2001-
2015), ενώ την επόμενη χρονιά καταγράφεται μείωση 
του δείκτη κατά -5,2% (ή κατά 4,4 ποσοστιαίες μονά-
δες) από 84,0% το 2014 σε 79,6% το 2015.  
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη συμμετοχής στην 
Προσχολική εκπαίδευση των νηπίων ηλικίας από 4 ε-
τών στην Ελλάδα, κατά την περίοδο αναφοράς 2001-
2015, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2014 
(κατά 9,2% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2015 (κατά -5,2% έναντι του προηγού-
μενου έτους). 

1.4.1.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης συμμετοχής στη δια 
βίου μάθηση, αποδίδει το ποσοστό των ατόμων ηλι-
κίας 25-64 ετών που (κατά τις 4 τελευταίες εβδομά-
δες) παρακολουθούσαν προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
δια βίου μάθησης (εκπαίδευσης ενηλίκων), ως προς το 
σύνολο της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Ο αντί-
στοιχος επιδιωκόμενος στόχος ΕΕ-2020 για τα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 είναι «Μέχρι το 2020 το μέσο επίπεδο 
συμμετοχής στη δια βίου μάθηση στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 15,0% του 
πληθυσμού των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας από 25 
έως 64 ετών» (Επιτροπή, 2009). Συγκεκριμένα στοιχεία 
για τη μέτρηση του φαινομένου συλλέγονται σε ετή-
σια βάση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 μέσω της έρευνας 
«Εργατικού Δυναμικού - LFS» της Eurostat.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των α-
τόμων ηλικίας 25-64 ετών στην Ελλάδα και στην ΕΕ-
28, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκε-
κριμένου εκπαιδευτικού δείκτη για την Ελλάδα την 
περίοδο αναφοράς 2001-2015.  
Γράφημα 3.4U: Δείκτης συμμετοχής στη Δια βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 
25-64 ετών στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2014 η τιμή του δείκτη συμμετοχής στη δια βίου 
μάθηση στην Ελλάδα είναι 3,3%, υπολειπόμενη κατά 
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11,7 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020. Τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης συμμετοχής στη δια βίου 
μάθηση στην Ελλάδα υπολειπόταν της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28 (10,7%) κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες). 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη της Ελ-
λάδας την περίοδο αναφοράς 2001-2015 υπολειπόταν 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28 με τη μέση 
διαφορά της περιόδου 2001-2014 να αντιστοιχεί σε 
6,7 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της δια-
φοράς να σημειώνεται το 2003 (διαφορά κατά 5,70 
ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς να σημειώνεται το 2005 (διαφορά 7,7 
ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 ο 
δείκτης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση στην Ελλά-
δα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 
175,0% (ή κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες), από 1,2% το 
2001 σε 3,3% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται 
αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου εκ-
παιδευτικού δείκτη.  Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-
2009 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δείκτη 
συμμετοχής στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα, κατά 
191,7% (ή κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες) από 1,2% το 
2001, σε 3,5% το 2009 που αποτελεί και τη μέγιστη τι-
μή του δείκτη την περίοδο αναφοράς, ενώ η ελάχιστη 
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
καταγράφεται το 2002 (1,1%). Την επόμενη περίοδο 
2009-2011 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -
20,0% (ή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 3,5% το 
2009 σε 2,8% το 2011, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια 
διατηρεί οριακά σταθερή η τιμή του δείκτη (3,2% και 
3,3%).  
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη συμμετοχής στη 
δια βίου μάθηση στην Ελλάδα, κατά την περίοδο ανα-
φοράς 2003-2014, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2003 (κατά 145,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2004 (κατά -33,3% έναντι 
του προηγούμενου έτους).  
Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι η κατανομή του πο-
σοστού συμμετοχής στην Δια βίου μάθηση των ατό-
μων ηλικίας 15-64 ετών στην Ελλάδα ως προς το φύλο 
είναι οριακά ταυτόσημη της κατανομής του συνολικού 
δείκτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τιμή του συγκεκριμέ-
νου εκπαιδευτικού δείκτη το 2015, το εύρος ελάχιστης 
από τη μέγιστη τιμή του δείκτη (κατά 2,4 ποσοστιαίες 
μονάδες), είναι φανερό ότι η χώρα αδυνατεί να καλύ-
ψει μέχρι το 2020 το συγκεκριμένο στόχο της ΕΕ. Η δι-
αχρονική σημαντική απόκλιση της τιμής του δείκτη 
στην Ελλάδα από την  αντίστοιχη τιμή στην ΕΕ θέτει 
ζήτημα σχεδιασμού μιας νέας αποτελεσματικότερης 
στρατηγικής σύγκλισης του συγκεκριμένου δείκτη. Η 
ερευνητική και πολιτική ερμηνεία του συγκεκριμένου 
φαινομένου στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος -στο βαθμό που υφίσταται- αποδεικνύε-
ται εξαιρετικά ανεπαρκής. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (NUTS2) 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
της μέσης τιμής, της top5 και της bottom5 τιμής του 
δείκτη συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων 
ηλικίας 25-64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες 
(NUTS2) της Ελλάδας 37F23F23 F

24
, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής της διαφοράς top5-bottom5 του συγκεκρι-
μένου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015 
για την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία.  
Γράφημα 3.5U: Μέση τιμή, τιμή top5 και bottom5 τιμή του δείκτη συμμετοχής 
στη Δια βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών στις διοικητικές περι-
φέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της δια-φοράς 
top5-bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-
2015. 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η μέση τιμή του δείκτη συμμετοχής στη δια 
βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών στις δι-
οικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας είναι 
2,5%, τιμή υπολειπόμενη κατά 12,5 ποσοστιαίες μο-
νάδες του στόχου ΕΕ-2020, και διαφέρουσα σημαντικά 
από την αντίστοιχη συνολική μέση τιμή του δείκτη σε 
εθνικό επίπεδο (3,3%), γεγονός που υποδεικνύει ση-
μαντικές αποκλίσεις της τιμής του δείκτη μεταξύ των 
13 περιφερειών της χώρας. Αναλυτικότερα, τη συγκε-
κριμένη χρονιά, η μέση τιμή των 5 διοικητικών περι-
φερειών της Ελλάδας στις οποίες καταγράφονται τα 
υψηλότερα ποσοστά του δείκτη (τιμή top5) είναι 3,7% 
τιμή υπολειπόμενη κατά 11,3 ποσοστιαίες μονάδες 
του στόχου ΕΕ-2020, ενώ η bottom5 τιμή των 5 διοικη-
τικών περιφερειών της Ελλάδας στις οποίες καταγρά-
φονται τα χαμηλότερα ποσοστά του δείκτη είναι 1,4% 
υπολειπόμενη κατά 13,6 ποσοστιαίες μονάδες του 
στόχου ΕΕ-2020 αντίστοιχα. Η τιμή του λόγου top5/ 
bot-tom59F9F9 F είναι υψηλή (2,64 φορές), γεγονός που επι-
                                                                 
24

 Για τα έτη 2001, 2002 και 2003 δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία 

για τις όλες τις περιφέρειες της χώρας και έχουν αξιοποιηθεί κατά 
περίπτωση οι πλησιέστερες διαθέσιμες τιμές του δείκτη ανά διοι-
κητική περιφέρεια 
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βεβαιώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
του δείκτη μεταξύ των διοικητικών περιφερειών της 
Ελλάδας. 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 η μέ-
ση τιμή του δείκτη συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 
στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφει 
ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 110,3% (ή κατά 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες), από 1,2% το 2001 σε 2,5% το 
2015.  
Την ίδια περίοδο (2001-2015) το εύρος της διαφοράς 
top5-bottom5 των τιμών του δείκτη συμμετοχής στη 
δια βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών στις 
διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφει επί-
σης ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 91,7% (ή κατά 
1,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 1,2 ποσοστιαίες μονά-
δες το 2001, σε 2,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2015. Από 
την ετήσια μεταβολή του εύρους της διαφοράς top5-
bottom5 των τιμών του δείκτη στις διοικητικές περι-
φέρειες της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του δείκτη καταγράφεται το 2003 (140,0% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2004 (-23,6% έναντι του προηγούμενου έτους).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δεί-
κτη συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων 
ηλικίας 25-64 ετών στις 13 διοικητικές περιφέρειες 
(NUTS2) της Ελλάδας, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής της διαφοράς top5-bottom5 του συγκεκριμέ-
νου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015.  
Γράφημα 3.6U: Τιμή του δείκτη συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων 
ηλικίας 25-64 ετών ανά διοικητική περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα τα έτη 
2001 και 2015 και ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη κατά την 
περίοδο αναφοράς 2001-2015 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλά-
δας η υψηλότερη τιμή του δείκτη συμμετοχής στη δια 
βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών κατα-
γράφεται στη διοικητική περιφέρεια Αττικής (4,9% υ-
περέχουσα κατά 1,6 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώ-
ρας) και κατά φθίνουσα σειρά της τιμής του δείκτη 
ακολουθούν οι διοικητικές περιφέρειες: Δυτικής Μα-

κεδονίας (4,5% υπερέχουσα κατά 1,2 ποσ.μον. της μέ-
σης τιμής της χώρας), Δυτικής Ελλάδας (3,2% υπολει-
πόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.μον. της μέσης τιμής της 
χώρας), Ιονίων νήσων (3,1% υπολειπόμενη οριακά κα-
τά 0,2 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), Κεντρικής 
Μακεδονίας (2,8% υπολειπόμενη κατά 0,5 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής της χώρας), Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης (2,7% υπολειπόμενη κατά 0,6 ποσ.μον. της 
μέσης τιμής της χώρας), Θεσσαλίας (2,4% υπολειπό-
μενη κατά 0,9 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), 
Κρήτης (2,0% υπολειπόμενη κατά 1,3 ποσ.μον. της μέ-
σης τιμής της χώρας), Ηπείρου (1,8% υπολειπόμενη 
κατά 1,5 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώρας), Νοτίου 
Αιγαίου (1,6% υπολειπόμενη κατά 1,7 ποσ.μον. της 
μέσης τιμής της χώρας), Βορείου Αιγαίου (1,4% υπο-
λειπόμενη κατά 1,9 ποσ.μον. της μέσης τιμής της χώ-
ρας), Πελοποννήσου (1,2% υπολειπόμενη κατά 2,1 ποσ. 
μον. της μέσης τιμής της χώρας) και Στερεάς Ελλάδας 
(1,0% υπολειπόμενη κατά 2,3 ποσ.μον. της μέσης τι-
μής της χώρας). 
Κατά την περίοδο αναφοράς (2001-2015) καταγράφε-
ται αύξηση του δείκτη συμμετοχής στη δια βίου μά-
θηση των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών και στις 13 διοι-
κητικές περιφέρειες της χώρας, με την υψηλότερη να 
καταγράφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(κατά 400,0% ή κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες) και κα-
τά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι διοικητικές περι-
φέρειες: Θεσσαλίας (κατά 380,0% ή κατά 1,9 ποσ. 
μον.), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 237,5% 
ή κατά 1,9 ποσ.μον.), Δυτικής Ελλάδας (κατά 190,9% ή 
κατά 2,1 ποσ.μον.), Αττικής (κατά 188,2% ή κατά 3,2 
ποσ.μον.), Ιονίων νήσων (κατά 181,8% ή κατά 2,0 ποσ. 
μον.), Κρήτης (κατά 150% ή κατά 1,2 ποσ.μον.), Πελο-
ποννήσου (κατά 140,0% ή κατά 0,7 ποσ.μον.), Ηπείρου 
(κατά 125,0% ή κατά 1,0 ποσ.μον.), Κεντρικής Μακε-
δονίας και Νοτίου Αιγαίου (κατά 100,0% ή κατά 1,4 
ποσ.μον.), Στερεάς Ελλάδας (κατά 66,7% ή κατά 
0,4ποσ.μον.) και οριακά Βορείου Αιγαίου (κατά 7,7% ή 
κατά 0,1 ποσ.μον.). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης συμ-
μετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 25-
64 ετών στην Ελλάδα, ως προς την εργασιακή κατά-
σταση (εργασιακά ενεργοί και μη-ενεργοί) κατά την 
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη των εργασιακά μη-
ενεργών ατόμων την περίοδο αναφοράς 2001-2015. 
Το 2015 ο δείκτης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 
των εργασιακά μη-ενεργών ατόμων ηλικίας 25-64 ε-
τών στην Ελλάδα είναι 4,2%, τιμή υπερέχουσα κατά 
1,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της τιμής του δείκτη 
συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των εργασιακά ε-
νεργών ατόμων (3,0%), και υπολειπόμενη κατά 11,2 
ποσοστιαίες μονάδες του στόχου ΕΕ-2020. Κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 το ποσοστό 
των εργασιακά μη-ενεργών ατόμων που μετέχουν στη 

1,0 
1,2 

1,4 
1,6 

1,8 
2,0 

2,4 
2,7 2,8 

3,1 3,2 

4,5 

4,9 

0,6 
0,5 

2,3 

2,7 

0,8 
1,1 

0,5 0,8 

1,4 
1,1 1,1 

0,9 

1,7 

66,7% 

140,0% 

-39,1% 
-40,7% 

125,0% 81,8% 

380,0% 

237,5% 

100,0% 

181,8% 
190,9% 

400,0% 

188,2% 

Στ
ερ

εά
 Ε

λλ
ά

δ
α

 

Π
ελ

ο
π

ό
νν

η
σ

ο
ς 

Β
ό

ρε
ιο

 Α
ιγ

α
ίο

 

Ν
ό

τι
ο

 Α
ιγ

α
ίο

 

Ή
π

ει
ρο

ς 

Κ
ρ

ή
τη

 

Θ
εσ

σ
α

λί
α

 

Α
ν.

Μ
α

κε
δ

ο
νί

α
 

&
 Θ

ρά
κη

 

Κ
εν

τρ
ικ

ή
 

Μ
α

κε
δ

ο
νί

α
 

Ιό
νι

α
 ν

η
σ

ιά
 

Δ
υ

τι
κή

 
Ελ

λά
δ

α
 

Δ
υ

τι
κή

 
Μ

α
κε

δ
ο

νί
α

 

Α
ττ

ικ
ή

 

Τιμή του 2015 Τιμή του  2001 Ρυθμός μεταβολής την περίοδο 2001-2015 

Τιμή ΕΛΛΑΔΑΣ 
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δια βίου μάθηση στην Ελλάδα, καταγράφει ιδιαίτερα 
σημαντική αύξηση κατά 90,9% (ή κατά 2,0 ποσοστιαί-
ες μονάδες) από 2,2% το 2001, που αποτελεί και την 
ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς 2001-2015, σε 4,2% το 2015, που αντίστοι-
χα αποτελεί τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς. Από την ετήσια μεταβολή του 
ποσοστού των εργασιακά μη-ενεργών ατόμων που με-
τέχουν στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα, κατά την 
περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2005 (κατά 29,2% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2004 (κατά -7,7% έναντι 
του προηγούμενου έτους).  
Γράφημα 3.7U: Δείκτης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση των ατόμων ηλικίας 
25-64 ετών στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς την εργασιακή κατάσταση που έχουν και 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της αναλογίας των εργασιακά μη-ενεργών ατό-
μων την περίοδο 2001-2015 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των εργασιακά ενεργών 
ατόμων που μετέχουν στη δια βίου μάθηση στην Ελ-
λάδα, καταγράφει εξίσου σημαντική ποσοστιαία αύ-
ξηση κατά 328,6% (ή κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 0,7% το 2001 σε 3,0% το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξι-
οσημείωτες διαφοροποιήσεις του συγκεκριμένου δεί-
κτη, σε αντίθεση με την γραμμικά αυξητική εξέλιξη του 
δείκτη των εργασιακά μη-ενεργών ατόμων.  Συγκεκρι-

μένα, την περίοδο 2001-2003 καταγράφεται σημαντι-
κή αύξηση του ποσοστού των εργασιακά ενεργών α-
τόμων που μετέχουν στη δια βίου μάθηση στην Ελλά-
δα κατά 285,7% (ή κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες) από 
0,7% το 2001, τιμή οριακή της ελάχιστης τιμής του δεί-
κτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς που κατα-
γράφεται το 2002 (0,6%), σε 2,7% το 2003, τιμή υπερέ-
χουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής των εργασιακά 
μη-ενεργών ατόμων (2,6%). Την περίοδο 2003-2009 
καταγράφεται αξιοσημείωτη αυξομείωση του δείκτη 
με τελική αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη κατά 25,9% 
(ή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 2,7% το 2003 σε 
3,4% το 2009, που αποτελεί αντίστοιχα και τη μέγιστη 
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2001-2015). Τέλος, την περίοδο 2009-2015 καταγρά-
φεται μείωση του ποσοστού των εργασιακά ενεργών 
ατόμων που μετέχουν στη δια βίου μάθηση στην Ελ-
λάδα, κατά -11,8% (ή κατά 0,40 ποσοστιαία μονάδα) 
από 3,4% το 2009 σε 3,0% το 2015, με την τιμή του 
δείκτη να παραμένει οριακά σταθερή περί τη συγκε-
κριμένη τιμή από το 2012. 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των εργασια-
κά ενεργών ατόμων που μετέχουν στη δια βίου μάθη-
ση στην Ελλάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά 50,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2004 (κατά -40,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εύρος της παρατηρούμενης 
διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη συμμετοχής 
στη δια βίου μάθηση των εργασιακά μη-ενεργών και 
ενεργών ατόμων στην Ελλάδα κατά τη συνολική περί-
οδο αναφοράς 2001-2015 καταγράφει μικρή μείωση 
κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, από 1,5 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2001 σε 1,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2015, 
ενώ η ελάχιστη τιμή του εύρους καταγράφεται το 
2003 (κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες) και η μέγιστη τι-
μή του εύρους το 2006 (κατά 1,9 ποσοστιαίες μονά-
δες). 
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 Εκπαίδευση και αγορά εργασίας των νέων στην Ελλάδα και στην ΕΕ 1.5

Την πρώτη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα στην Ελλάδα η συ-
ζήτηση για τη σύνδεση της αγοράς εργασίας  σταδιακά 
μετατρέπεται από κυρίως ζήτημα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης & κατάρτισης, σε γενικότερο ζήτημα 
προσανατολισμού του εκπαιδευτικού συστήματος στο 
σύνολο του (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση), ανα-
δεικνύοντας έντονα τη στενή σχέση και εξάρτηση δύο 
βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος 
στη γνώση και του δικαιώματος στην εργασία.  
«Η πρώτη βασική παραδοχή που πρέπει να γίνει δεκτή 
είναι ότι το δικαίωμα στη μάθηση είναι το βασικότερο 
κοινωνικό δικαίωμα που προηγείται και του δικαιώμα-
τος για εργασία, γιατί το δεύτερο στηρίζεται στο πρώ-
το. Συνεπώς, πρέπει να αποτελεί πρωταρχική διεκδί-
κηση. Η θέση αυτή στοχεύει στη μεταρρύθμιση του 
συστήματος μάθησης με στόχο τη μετατροπή του από 
σύστημα εφάπαξ παροχής γνώσης, ταξινομημένης κα-
τά ηλικία, σε σύστημα διάχυτης γνώσης ανεξαρτήτως 
ηλικίας και αύξησης του ενεργού πληθυσμού. Μια τέ-
τοια πολιτική αποτελεί τη βασικότερη διαρθρωτική 
αλλαγή, που προηγείται από τις κατά καιρούς επαγ-
γελλόμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Ακόμη, πρέπει να 
τονιστεί ότι το πρωταρχικό πρόβλημα δεν είναι η αύ-
ξηση πιστώσεων, αλλά η δυσκολία αναδόμησης των 
πολιτικών που θα επιτρέψουν με τις αναγκαίες ανα-

τροπές τη στοχοθετημένη αξιοποίηση πιστώσεων, την 
παροχή πιστώσεων ανάλογα με τον βαθμό επιτυχίας 
ένταξης στην αγορά και εξασφάλισης βιώσιμης ανά-
πτυξης» 24F24F

25
. 

Στην αμέσως επόμενη περίοδο, οι στρεβλώσεις και οι 
παθογένειες, τόσο της αγοράς εργασίας όσο και της 
εκπαίδευσης, οξύνθηκαν και στην Ελλάδα και (ηπιότε-
ρα) στην ΕΕ-28, λόγω της έντασης της οικονομικής 
κρίσης και της μετεξέλιξης σε κοινωνική και πολιτική 
αντίστοιχα. Η απότομη αύξηση των ποσοστών ανεργί-
ας γενικά, η δραματική αύξησή τους στους μακροχρό-
νια άνεργους, στις γυναίκες, σε ηλικιακές ομάδες με-
γαλύτερες των 45 ετών, κι ακόμα εντονότερα στους 
νέους ηλικίας μικρότερης των 25 ετών, οριοθέτησαν 
νέες προτεραιότητες πολιτικής παρέμβασης όχι μόνο 
στην αγορά εργασίας, αλλά και στην εκπαίδευση. 
Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφονται για πρώτη 
φορά οι χρονοσειρές των δεικτών ανεργίας, των νέων 
εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας, αλλά και 
η συνάφεια θέσεως εργασίας και μορφωτικού επιπέ-
δου των εργαζομένων στην Ελλάδα και στην ΕΕ την 
περίοδο 2001-2015.   
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 Ιωάννη Κουκιάδη «Σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας» Ε-

λευθεροτυπία, Ιανουάριος 2009 

 

1.5.1 Δείκτης ανεργίας των νέων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του μέσου ετήσιου δείκτη των ανέργων 25F25F

26
 ως ποσο-

στό επί του εργασιακά  ενεργού πληθυσμού 26 F26F

27
 στην 

Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015, καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την 
Ελλάδα την ίδια περίοδο.  
Το 2015 το ποσοστό των ανέργων (1.197 χιλιάδες ά-
τομα ηλικίας 15-74 ετών) επί του εργασιακά ενεργού 
πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 24,9%, τιμή υπερέχου-
σα κατά 16,3 ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,4%) την ίδια χρονιά (22.879 
χιλιάδες άτομα αντίστοιχης ηλικίας). Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην 
Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 στη συνολική περίοδο αναφοράς 
2001-2015, με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 
Ελλάδας και ΕΕ-28 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να 
είναι 5,6 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της 
διαφοράς να καταγράφεται το έτος 2003 (κατά 0,5 
ποσοστιαίες μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφο-
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 Ως άνεργοι ορίζονται τα άτομα συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας  

που δεν απασχολούνται κατά την εβδομάδα αναφοράς, είχαν α-
ναζητήσει ενεργά εργασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσ-
σάρων εβδομάδων και ήταν έτοιμοι να εργαστούν αμέσως ή εντός 
δύο εβδομάδων. 

27
 Ως εργασιακά ενεργός πληθυσμός ορίζεται το σύνολο των εργα-

ζομένων και των ανέργων συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας   

ράς να καταγράφεται το 2013 (16,6 ποσοστιαίες μο-
νάδες).  
Γράφημα 1.124U: Μέσος ετήσιος δείκτης ανέργων ως ποσοστό επί του εργα-
σιακά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-
2015και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια πε-
ρίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 το 
ποσοστό των ανέργων (ηλικίας 15-74 ετών) επί του 
εργασιακά ενεργού πληθυσμού στην ΕΕ-28 καταγρά-
φει αύξηση κατά 8,0% (ή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονά-
δες) από 8,7% το 2001 σε 9,4% το 2015. Την ίδια περί-
οδο, το ποσοστό των ανέργων (ηλικίας 15-74 ετών) 
επί του εργασιακά ενεργού πληθυσμού  στην Ελλάδα, 
καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 132,7% 
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(ή κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες) από 10,7% το 2001 
σε 24,9% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συ-
γκεκριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξι-
οσημείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται 
μείωση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα, κατά -
27,1% (ή 2,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 10,7% το 
2001, σε 7,0% το 2008, που αποτελεί και την ελάχιστη 
τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2001-2015, ενώ σημαντικότατη αύξηση του δείκτη κα-
τά 252,6% (ή κατά 19,7 ποσοστιαίες μονάδες) κατα-
γράφεται την περίοδο 2008-2013 από 7,8% το 2008 σε 
27,5% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-
2015. Τέλος, κατά την περίοδο 2013-2015 το ποσοστό 
των ανέργων (ηλικίας 15-74 ετών) επί του εργασιακά 
ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα καταγράφει μείωση 
κατά -9,5%  (ή κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες) από 
27,5% το 2013 σε 24,9% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των ανέργων 
(ηλικίας 15-74 ετών) επί του εργασιακά ενεργού πλη-
θυσμού στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς 2001-2014, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2011 (κατά 40,9% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά -10,0% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ετήσια εξέλι-
ξη του μέσου ετήσιου δείκτη των ανέργων νέων ηλι-
κίας μικρότερης των 25-ετών ως ποσοστό επί του ερ-
γασιακά  ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα και στην 
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015, καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια 
περίοδο.  
Γράφημα 1.125U: Μέσος ετήσιος δείκτης ανέργων νέων ηλικίας μικρότερης 
των 25-ετών ως ποσοστό επί του εργασιακά ενεργού πληθυσμού στην Ελ-
λάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 το ποσοστό των ανέργων ηλικίας μικρότερης 
των 25-ετών (139,0 χιλιάδες άτομα) επί του εργασιακά 
ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 49,8%, τιμή 
υπερέχουσα κατά 29,4 ποσοστιαίες μονάδες του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (20,4%) την ίδια χρονιά 

(5.645 χιλιάδες άτομα αντίστοιχης ηλικίας). Θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη 
στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2001-2015), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 
Ελλάδας και ΕΕ-28 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να 
είναι 15,0 ποσοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της 
διαφοράς να καταγράφεται τα έτη 2005 και 2007 (κα-
τά 6,8 ποσοστιαίες μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της 
διαφοράς να καταγράφεται το 2013 (34,6 ποσοστιαίες 
μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 το 
ποσοστό των ανέργων νέων ηλικίας μικρότερης των 
25-ετών επί του εργασιακά ενεργού πληθυσμού στην 
ΕΕ-28 καταγράφει αύξηση κατά 7,4% (ή κατά 1,4 πο-
σοστιαίες μονάδες) από 19,0% το 2001 σε 20,4% το 
2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ανέργων νέ-
ων ηλικίας μικρότερης των 25-ετών επί του εργασια-
κά ενεργού πληθυσμού  στην Ελλάδα, καταγράφει ι-
διαίτερα σημαντική αύξηση κατά 77,9% (ή κατά 21,8 
ποσοστιαίες μονάδες) από 28,0% το 2001 σε 49,8% το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμέ-
να, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται μείωση του 
συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα,  κατά -21,8% (ή 
6,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 28,0% το 2001, σε 
21,9% το 2008, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-
2015), ενώ σημαντικότατη αύξηση του δείκτη κατά 
166,2% (ή κατά 36,4 ποσοστιαίες μονάδες) καταγρά-
φεται την περίοδο 2008-2013 από 21,9% το 2008 σε 
58,3% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-
2015). Τέλος, κατά την περίοδο 2013-2015 το ποσοστό 
των ανέργων νέων ηλικίας μικρότερης των 25-ετών 
επί του εργασιακά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα 
καταγράφει μείωση κατά -10,1%  (ή κατά 5,9 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 58,3% το 2013 σε 49,8% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των ανέργων 
νέων ηλικίας μικρότερης των 25-ετών επί του εργα-
σιακά ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς 2001-2015, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 35,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2014 (κα-
τά -10,1% έναντι του προηγούμενου έτους).  

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαφοροποι-
ημένη κατανομή του δείκτη των ανέργων νέων (ηλικί-
ας μικρότερης των 25-ετών) στην Ελλάδα συνολικά και 
ως προς το φύλο, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής της τιμής του δείκτη των ανδρών την περίοδο 
αναφοράς 2001-2015. 
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Γράφημα 1.126U: Δείκτης των ανέργων νέων (ηλικίας μικρότερης των 25-
ετών) στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το φύλο και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
δείκτη των ανδρών την περίοδο 2001-2015 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης των νέων ανέργων ανδρών (ηλικίας 
μικρότερης των 25-ετών) στην Ελλάδα είναι 45,2%, τι-
μή υπολειπόμενη κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες της 
τιμής του δείκτη των νέων ανέργων γυναικών (55,0%) 
στη χώρα και υπερέχουσα κατά 24,1 ποσοστιαίες μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής νέων ανέργων ανδρών 
στην ΕΕ-28 (21,1%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τι-
μή του δείκτη των νέων ανέργων ανδρών στην Ελλάδα 
κατά την περίοδο 2001-2015 δεν υπερείχε σταθερά 
της αντίστοιχης τιμής των νέων ανέργων ανδρών στην 
ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, η τιμή του δείκτη των νέων α-
νέργων ανδρών στην Ελλάδα το 2001 (21,5%) υπερείχε 
κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες της τιμής των νέων α-
νέργων ανδρών στην ΕΕ-28 (17,0%), όπως και το 2002 
(με τιμές δείκτη 19,9% και 17,9% αντίστοιχα), ενώ την 
περίοδο 2003-2007 καταγράφονται οριακές αυξο-
μειώσεις της διαφοράς (μέση διαφορά 0,1 π.μ.), που 
διευρύνεται το 2008 (με υπεροχή της Ελλάδας) κατά 
0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Την επόμενη χρονιά (2009) 
η εικόνα  αντιστρέφεται με διεύρυνση της διαφοράς  
στις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες με υπεροχή της μέσης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 Ωστόσο, την περίοδο 
2010-2015 η τιμή του δείκτη των νέων ανέργων αν-
δρών στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της τιμής του 
αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά 
της περιόδου να είναι 20,7 ποσοστιαίες μονάδες, την 
ελάχιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2010 
(κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέ-
γιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2013 (κατά 
29,4 ποσοστιαίες μονάδες).  

Το 2015 ο δείκτης των νέων ανέργων γυναικών στην 
Ελλάδα είναι 55,0%, τιμή υπερέχουσα κατά 9,8 ποσο-
στιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη των νέων ανέρ-
γων ανδρών (45,2%) στη χώρα και υπερέχουσα κατά 
36,7 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής νέων 
ανέργων γυναικών στην ΕΕ-28 (19,5%). Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των νέων ανέργων 
γυναικών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2001-2015 
υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής των νέων α-

νέργων γυναικών στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά της 
περιόδου να είναι 21,7 ποσοστιαίες μονάδες, την ελά-
χιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2008 (κατά 
12,4 ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέγιστη 
τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2013 (κατά 40,8 
ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015 ο 
δείκτης των νέων ανέργων ανδρών στην Ελλάδα, που 
υπολείπεται σε όλα τα έτη της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη των νέων ανέργων γυναικών, καταγράφει ιδιαί-
τερα σημαντική αύξηση κατά 110,2% (ή κατά 23,7 πο-
σοστιαίες μονάδες) από 21,5% το 2001 σε 45,2% το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμέ-
να, την περίοδο 2001-2007 καταγράφεται μείωση του 
δείκτη των νέων ανέργων ανδρών στην Ελλάδα, κατά -
27,9% (ή 6,0 ποσοστιαίες μονάδες) από 21,5% το 
2001, σε 15,5% το 2007, που αποτελεί και την ελάχι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς (2001-2015), ενώ σημαντικότατη αύξηση του δεί-
κτη κατά 247,10% (ή κατά 38,3 ποσοστιαίες μονάδες) 
καταγράφεται την περίοδο 2007-2013, από 15,5% το 
2007 σε 53,8% το 2013, που αποτελεί και τη μέγιστη 
τιμή του δείκτη των νέων ανέργων ανδρών στην Ελλά-
δα κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015). 
Τέλος την περίοδο 2013-2015 καταγράφεται μείωση 
του δείκτη κατά -16,0% (ή κατά 8,6 ποσοστιαίες μονά-
δες) από 53,8% το 2013 σε 45,2% το 2015. Από την ε-
τήσια μεταβολή του δείκτη των νέων ανέργων ανδρών 
στην Ελλάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 44,8% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται τα 
έτη 2007 και 2014 (-11,9% έναντι του προηγούμενου 
έτους). 
Την ίδια περίοδο (2001-2015), ο δείκτης των νέων α-
νέργων γυναικών στην Ελλάδα, καταγράφει ιδιαίτερα 
σημαντική αύξηση κατά 53,6% (ή κατά 19,2 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 35,8% το 2001 σε 55,0% το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιό-
δου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα, 
την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται ισχυρή μείωση 
κατά -20,9% (ή 7,5 ποσοστιαίες μονάδες) του δείκτη 
των νέων ανέργων γυναικών στην Ελλάδα, από 35,8% 
το 2001 σε 28,3% το 2008, που αποτελεί και την ελά-
χιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς (2001-2015), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-
2013 καταγράφεται σημαντικότατη αύξηση του δείκτη 
κατά 125,4% (ή κατά 35,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 
28,3% το 2008 σε 63,8% το 2013, που αποτελεί και τη 
μέγιστη τιμή του δείκτη των νέων ανέργων γυναικών 
στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2001-2015). Τέλος την περίοδο 2013-2015 καταγρά-
φεται μείωση του δείκτη κατά -13,8% (ή κατά 8,8 πο-
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σοστιαίες μονάδες) από 63,8% το 2013 σε 55,0% το 
2015. 
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι την περίοδο 2001-2015 
το εύρος της παρατηρούμενης διαφοράς μεταξύ των 
τιμών του δείκτη των νέων ανέργων ανδρών και γυ-
ναικών ηλικίας μικρότερης των 25 ετών στην Ελλάδα 
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -31,5% (ή κατά 
4,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 14,3 ποσοστιαίες μονά-

δες το 2001 σε 9,8 ποσοστιαίες μονάδες το 2015. Ας 
σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή της συγκεκριμένης δια-
φοράς την περίοδο 2001-2015 καταγράφεται το 2003 
(κατά 17,7 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ η ελάχιστη τιμή 
της διαφοράς την ίδια περίοδο καταγράφεται το 2015 
(κατά 9,8 ποσοστιαίες μονάδες). 
 

 

1.5.2 Νέοι εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας 

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ-28 και κυ-
ρίως τα ποσοστά των νέων που βρίσκονται εκτός εκ-
παίδευσης/ κατάρτισης και ταυτόχρονα εκτός εργα-
σίας (ΝΕΕΤs) αποτελούν χαρακτηριστικούς δείκτες της 
σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομικής, ερ-
γασιακής και κοινωνικής πραγματικότητας, που υπο-
δηλώνουν παράλληλα βασικές στρεβλώσεις σε ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά τόσο των εκπαιδευτικών συστημά-
των, όσο και της αγοράς εργασίας.  
Η παράλληλη σχέσης εργασίας και της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση/κατάρτιση (τυπική και μη-τυπική) 
αποδίδεται συνολικά από τέσσερεις δείκτες που απο-
δίδουν την ποσοστιαία αναλογία των ατόμων -και κυ-
ρίως των νέων- που βρίσκονται εντός/ εκτός εργασίας 
και ταυτόχρονα εντός/εκτός εκπαίδευσης/ κατάρτισης 
(τυπικής και μη-τυπικής) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28. 

Στον ακόλουθο πίνακα αποδίδεται η ταυτότητα του 
των συγκεκριμένων δεικτών που συνολικά καλύπτουν 
τις τέσσερεις διαφοροποιημένες σχέσεις εργασίας και 
φοίτησης στην εκπαίδευση/κατάρτιση ενός ατόμου.  

Πίνακας 1.53: Διάκριση δεικτών για την εργασιακή κατάσταση ενός ατόμου 
και παράλληλα τη συμμετοχή του –ή μη- στην εκπαίδευση & κατάρτιση (τυ-
πική και μη-τυπική)  
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 δείκτης 

Πηγή:  EUROSTAT – UOE (LFS) 
        

Επικεντρώνοντας την ποσοστιαία κατανομή των πα-
ραπάνω δεικτών στην ηλικιακή ομάδα των νέων ηλικί-
ας 15-34 ετών κάθε δείκτης αποκτά μια ιδιαίτερη βα-
ρύτητα. Πιο συγκεκριμένα: 

 ο 1
ος

 δείκτης αποδίδει την αξία της παράλληλης ερ-
γασίας με την εκπαίδευση/ κατάρτιση διαχρονικό 
παράγοντα επένδυσης στην ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού, και ειδικότερα των νέων ηλικίας 15-
34 ετών,  

 ο 2
ος

 δείκτης αποδίδει το ποσοστό συγκράτησης των 
νέων ηλικίας 15-34 ετών στην εκπαίδευση/ κατάρτι-
ση αφού στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα περι-
λαμβάνονται οι νέοι που φοιτούν στις ανώτερες από 
την τυπική εκπαίδευση εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

 ο 3
ος

 δείκτης αποδίδει το ποσοστό των νέων ηλικίας 
15-34 ετών που εργάζονται αλλά δεν φοιτούν πα-
ράλληλα στην εκπαίδευση/κατάρτιση (τυπική & μη-
τυπική), ενώ 

 ο 4
ος

 δείκτης αποδίδει το ποσοστό των ΝΕΕΤs της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο πρώτος δεί-
κτης που αφορά στην ετήσια εξέλιξη του ποσοστού 
των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εντός 
εργασίας και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης/ κατάρ-
τισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα και στην 
ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015, καθώς και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια 
περίοδο.  
Γράφημα 1.127U: Ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται ε-
ντός εργασίας και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη 
τυπικής) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 το ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) 
που βρίσκονται εντός εργασίας και ταυτόχρονα εντός 
εκπαίδευσης/ κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην 
Ελλάδα είναι 3,1%, τιμή υπολειπόμενη κατά 9,9 ποσο-
στιαίες μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(13,0%) την ίδια χρονιά. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2015), με τη μέ-
ση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-28 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 9,1 ποσοστιαί-
ες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-
γράφεται το έτος 2003 (κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες) 
και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
2013 (10,2 ποσοστιαίες μονάδες).  
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Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) το 
ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκο-
νται εντός εργασίας και ταυτόχρονα εντός εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην ΕΕ-28 
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 30,5% (ή κατά 3,0 
ποσοστιαίες μονάδες) από 10,0% το 2001 σε 13,0% το 
2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νέων (ηλικίας 
15-34 ετών) που βρίσκονται εντός εργασίας και ταυ-
τόχρονα εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & 
μη τυπικής) στην Ελλάδα, καταγράφει ποσοστιαία με-
γαλύτερη  αύξηση κατά 138,5% (ή κατά 1,8 ποσο-
στιαία μονάδα) από 1,3% το 2001 σε 3,1% το 2015. 
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιό-
δου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξο-
μειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα, 
την περίοδο 2001-2009 καταγράφεται ιδιαίτερα ση-
μαντική αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλά-
δα, κατά 223,1% (ή κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 1,3% το 2001, που αποτελεί και την ελάχιστη τι-
μής του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2001-2015, σε 4,2% το 2009, που αποτελεί και τη μέ-
γιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς (2001-2014). Την επόμενη περίοδο 2009-2015 
καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά -26,9% (ή κατά 
1,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 4,2% το 2009 σε 3,1% 
το 2015.  
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των νέων (η-
λικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εντός εργασίας και 
ταυτόχρονα εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής 
& μη τυπικής) στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφο-
ράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2003 
(κατά 161,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2011 (κατά -29,4% έναντι του προη-
γούμενου έτους).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δεύτερος 
δείκτης που αφορά στην ετήσια εξέλιξη του ποσοστού 
των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός 
εργασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπι-
κής & μη τυπικής) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την πε-
ρίοδο 2001-2015, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο.  
Το 2015 το ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) 
που βρίσκονται εκτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα 
είναι 33,9%, τιμή υπερέχουσα κατά 5,7 ποσοστιαίες 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(28,2%) την ίδια χρονιά. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2015), με τη μέ-
ση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-28 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 2,9 ποσοστιαί-
ες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-
γράφεται το έτος 2004 (κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες) 
και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
2015 (5,7 ποσοστιαίες μονάδες).  

Γράφημα 1.128U: Ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται ε-
κτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 και ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) το 
ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκο-
νται εκτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/ κατάρ-
τισης (τυπικής & μη τυπικής) στην ΕΕ-28 καταγράφει 
αύξηση κατά 10,3% (ή κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 25,6% το 2001 σε 28,2% το 2015. Την ίδια περίο-
δο, το ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που 
βρίσκονται εκτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα, 
καταγράφει μεγαλύτερη αύξηση κατά 18,1% (ή κατά 
5,2 ποσοστιαίες μονάδες) από 28,7% το 2001 σε 33,9% 
το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμέ-
να, την περίοδο 2001-2004 καταγράφεται μείωση του 
συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα, κατά -5,9% (ή κα-
τά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 28,7% το 2001, σε 
27,0% το 2004, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-
2015), ενώ αύξηση του δείκτη κατά 25,6% (ή κατά 6,9 
ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2004-2015 από 27,0% το 2004 σε 33,9% το 2015, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς (2001-2015).  
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των νέων (η-
λικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας 
αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη 
τυπικής) στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς, 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά 
6,7% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφε-
ται το 2004 (κατά -3,2% έναντι του προηγούμενου έ-
τους).  

Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται ο τρίτος δείκτης 
που αφορά στην ετήσια εξέλιξη του ποσοστού των 
νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός ερ-
γασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής 
& μη τυπικής) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίο-
δο 2001-2015, καθώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο. 
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Γράφημα 1.129U: Ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται ε-
ντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 το ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) 
που βρίσκονται εντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα 
είναι 36,0%, τιμή υπολειπόμενη κατά 6,6 ποσοστιαίες 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(42,6%) την ίδια χρονιά. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα δεν υπε-
ρέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2015). Συ-
γκεκριμένα, την περίοδο 2001 (με οριακά υπολειπό-
μενη τιμή) μέχρι και το 2010 η τιμή του δείκτη στην 
Ελλάδα υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28, 
ενώ την αμέσως επόμενη περίοδο (2011-2014) η τιμή 
του δείκτη στην Ελλάδα υπολείπεται του αντίστοιχου 
δείκτη στην ΕΕ-28. Στη συνολική περίοδο αναφοράς 
2001-2014, η μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελ-
λάδας και ΕΕ-28 είναι οριακή 0,2 ποσοστιαίες μονά-
δες, ενώ η ελάχιστη τιμή της διαφοράς καταγράφεται 
το έτος 2001 (κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες) και τη 
μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2013 
(7,3 ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) το 
ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκο-
νται εντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευσης/ κατάρ-
τισης (τυπικής & μη τυπικής) στην ΕΕ-28 καταγράφει 
μείωση κατά -12,6% (ή κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 48,7% το 2001 σε 42,6% το 2015. Την ίδια περίο-
δο, το ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που 
βρίσκονται εντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευσης/ 
κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στην Ελλάδα, κα-
ταγράφει μεγαλύτερη μείωση κατά -25,6% (ή κατά 
12,4 ποσοστιαίες μονάδες) από 48,4% το 2001 σε 
36,0% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκε-
κριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοση-
μείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συ-
γκεκριμένα, την περίοδο 2001-2004 καταγράφεται αύ-
ξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα, κατά 
3,5% (ή 1,7 ποσοστιαίες μονάδες) από 48,4% το 2001, 
σε 50,1% το 2004, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2001-2015), ενώ σημαντική μείωση του δείκτη κατά -

31,5% (ή κατά 15,8 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφε-
ται την περίοδο 2004-2013 από 50,1% το 2004 σε 
34,3% το 2013, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-
2015). Τέλος, την περίοδο 2013-2015, καταγράφεται 
αύξηση του δείκτη κατά 5,0% (ή κατά 1,7 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 34,3% το 2013 σε 36,0% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των νέων (η-
λικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας 
αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη 
τυπικής) στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς, 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-
ας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2004 (κατά 
6,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφε-
ται το 2012 (κατά -11,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο τέταρτος δεί-
κτης που αφορά στην ετήσια εξέλιξη του ποσοστού 
των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης/ κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) και 
ταυτόχρονα εκτός εργασίας (NEETs)  στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015, καθώς και ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την 
ίδια περίοδο. 
Γράφημα 1.130U: Ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται ε-
κτός εκπαίδευσης/ κατάρτισης και ταυτόχρονα εκτός εργασίας (NEETs) στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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Το 2015 το ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) 
που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπι-
κής & μη τυπικής) και ταυτόχρονα εκτός εργασίας 
(NEETs) στην Ελλάδα είναι 27,1%, τιμή υπερέχουσα 
κατά 11,0 ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (16,1%) την ίδια χρονιά, κατέχο-
ντας την υψηλότερη τιμή του δείκτη μεταξύ των 28 
κρατών-μελών της ΕΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2015), με τη μέ-
ση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-28 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 6,2 ποσοστιαί-
ες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-
γράφεται το έτος 2009 (κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες) 
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και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
2013 (13,6 ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2014) το 
ποσοστό των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) που βρίσκο-
νται εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη 
τυπικής) και ταυτόχρονα εκτός εργασίας (NEETs) στην 
ΕΕ-28 καταγράφει μικρή αύξηση κατά 2,3% (ή κατά 0,4 
ποσοστιαίες μονάδες) από 15,7% το 2001 σε 16,1% το 
2015. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των νέων (ηλικίας 
15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης/ κα-
τάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) και ταυτόχρονα ε-
κτός εργασίας (NEETs) στην Ελλάδα καταγράφει αύ-
ξηση κατά 26,0% (ή κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες) 
από 21,5% το 2001 σε 27,1% το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς κα-
ταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-
2008 καταγράφεται μείωση του συγκεκριμένου δείκτη 
στην Ελλάδα, κατά -22,8% (ή κατά 4,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες) από 21,5% το 2001 σε 16,6% το 2008, που απο-
τελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολι-
κή περίοδο αναφοράς (2001-2015), ενώ σημαντικότα-
τη αύξηση του δείκτη κατά 85,5% (ή κατά 14,2 ποσο-
στιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 2008-
2013 από 16,6% το 2008 σε 30,8% το 2013, που απο-
τελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς (2001-2015).  
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των νέων (η-
λικίας 15-34 ετών) που βρίσκονται εκτός εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) και ταυτό-
χρονα εκτός εργασίας (NEETs) στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2011 (κατά 22,5% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2006 (κατά -12,7% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ NEETS ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαφοροποι-
ημένη κατανομή του δείκτη των NEETs (ηλικίας 15-34 
ετών) στην Ελλάδα συνολικά και ως προς το φύλο, κα-
θώς και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του 
δείκτη των ανδρών την περίοδο αναφοράς 2001-2014. 

Το 2015 ο δείκτης των ανδρών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα εί-
ναι 23,6%, τιμή υπολειπόμενη κατά 6,9 ποσοστιαίες 
μονάδες της τιμής του δείκτη των γυναικών 30,5%) 
στη χώρα και υπερέχουσα κατά 10,6 ποσοστιαίες μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής των ανδρών ΝΕΕΤs στην 
ΕΕ-28 (13,0%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του 
δείκτη των ανδρών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα κατά την περί-
οδο 2001-2015 δεν υπερείχε σταθερά της αντίστοιχης 
τιμής των ανδρών ΝΕΕΤs στην ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, η 
τιμή του δείκτη των ανδρών στην Ελλάδα το 2001 
(12,0%) υπερείχε κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα της τι-
μής των ανδρών ΝΕΕΤs στην ΕΕ-28 (11,0%), καταγρά-
φοντας  οριακές αυξομειώσεις της διαφοράς την επό-
μενη διετία 2002-2001. Την περίοδο 2004-2009 η τιμή 

του δείκτη των ανδρών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα υπολείπε-
ται σταθερά της τιμής του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-
28, με τη μέση διαφορά της συγκεκριμένης περιόδου 
να είναι 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα την περίο-
δο 2009-2015, η τιμή του δείκτη των ανδρών ΝΕΕΤs 
στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της τιμής του αντί-
στοιχου δείκτη στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά της 
συγκεκριμένης περιόδου να είναι 8,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνε-
ται το 2010 (κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες) και την 
αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται 
το 2013 (κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες). 
Γράφημα 1.131U: Δείκτης των NEETs (ηλικίας 15-34 ετών) στην ΕΛΛΑΔΑ ως 
προς το φύλο των ατόμων και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη των 
ανδρών την περίοδο 2001-2015 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης των γυναικών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα 
είναι 30,5%, τιμή υπερέχουσα κατά 6,9 ποσοστιαίες 
μονάδες της τιμής του δείκτη των ανδρών (23,6%) στη 
χώρα και υπερέχουσα κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής των γυναικών ΝΕΕΤs στην ΕΕ-28 
(19,3%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δεί-
κτη των γυναικών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα κατά την περίο-
δο 2001-2014 υπερείχε σταθερά της αντίστοιχης τιμής 
των γυναικών ΝΕΕΤs στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά 
της περιόδου να είναι 9,3 ποσοστιαίες μονάδες, την 
ελάχιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2009 
(κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες) και την αντίστοιχη μέ-
γιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνεται το 2013 (κατά 
14,5 ποσοστιαίες μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) ο 
δείκτης των ανδρών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα, που υπολεί-
πεται σε όλα τα έτη της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
γυναικών, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση 
κατά 96,7% (ή κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες) από 
12,0% το 2001 σε 23,6% το 2015. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς κα-
ταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συγκε-
κριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-
2007 καταγράφεται μείωση του δείκτη των ανδρών 
ΝΕΕΤs στην Ελλάδα, κατά -25,0% (ή κατά 3,0 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 12,0% το 2001, σε 9,0% το 2007, 
που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη 
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συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015), ενώ σημα-
ντικότατη αύξηση του δείκτη κατά 200,0% (ή κατά 
18,0 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2007-2013, από 9,0% το 2007 σε 27,0% το 2013, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς (2001-2015). Τέλος, την περί-
οδο 2013-2015 καταγράφεται μείωση του δείκτη κατά 
-12,6% (ή κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες) από 27,0% 
το 2013 σε 23,6% το 2015. 
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη των ανδρών 
ΝΕΕΤs στην Ελλάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 
41,6% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2006 (-18,0% έναντι του προηγούμενου 
έτους). 
Την ίδια περίοδο, ο δείκτης των γυναικών ΝΕΕΤs στην 
Ελλάδα, καταγράφει μείωση κατά -2,6% (ή κατά 0,8 
ποσοστιαίες μονάδες) από 31,3% το 2001 σε 30,5% το 
2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 
περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες 
αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμέ-
να, την περίοδο 2001-2008 καταγράφεται μείωση κα-
τά -22,4% (ή 7,0 ποσοστιαίες μονάδες) του δείκτη των 
γυναικών ΝΕΕΤs στην Ελλάδα, από 31,3% το 2001 σε 
24,3% το 2008, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του 
δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-
2015), ενώ την επόμενη περίοδο 2008-2013 καταγρά-
φεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του δείκτη κατά 
42,8% (ή κατά 10,4 ποσοστιαίες μονάδες) από 24,3% 
το 2008 σε 34,7% το 2013, που αποτελεί και τη μέγι-
στη τιμή του δείκτη κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς (2001-2015). Τέλος, την περίοδο 2013-2015 κατα-
γράφεται μείωση του δείκτη κατά -12,1% (ή κατά 4,2 
ποσοστιαίες μονάδες) από 34,7% το 2013 σε 30,5% το 
2015. 
Την περίοδο 2001-2015 το εύρος της παρατηρούμενης 
διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη των ανδρών 
και γυναικών ΝΕΕΤs καταγράφει σημαντική μείωση 
κατά -33,7% (ή κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες) από 
19,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2001 (που αποτελεί και 
τη μέγιστη τιμή της διαφοράς την περίοδο 2001-2015) 
σε 6,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2015. 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ NEETS ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙ-

ΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (NUTS2) 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
της μέσης τιμής, της top5 και της bottom5 τιμής του 
δείκτη NEETs των νέων ηλικίας 15-24 ετών27F27 F

28
 στις 13 

διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας 37, καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαφοράς top5- 
bottom5 του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο 
αναφοράς 2001-2015.  
                                                                 
28

 Η Eurostat δεν ανακοινώνει περιφερειακά στοιχεία για το δείκτη 

ΝΕΕΤs στην ηλικιακή ομάδα 15-34 ετών 

Το 2015 η μέση τιμή του δείκτη ΝΕΕΤs των νέων ηλικί-
ας 15-24 ετών στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) 
της Ελλάδας είναι 19,5%, τιμή υπερέχουσα κατά 7,5 
ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης μέσης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (12,0%) την ίδια χρονιά και υπερέ-
χουσα κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αντί-
στοιχη συνολική τιμή του δείκτη σε εθνικό επίπεδο 
(17,2%), γεγονός που υποδεικνύει αξιοσημείωτες α-
ποκλίσεις της τιμής του δείκτη μεταξύ των 13 διοικητι-
κών περιφερειών της χώρας.  
Αναλυτικότερα, το 2015 η μέση τιμή των 5 διοικητικών 
περιφερειών της Ελλάδας στις οποίες καταγράφονται 
τα υψηλότερα ποσοστά του δείκτη (τιμή top5) είναι 
23,7% τιμή υπερέχουσα κατά 8,8 ποσοστιαίες μονάδες 
της τιμής της χώρας (17,2%), ενώ η bottom5 τιμή των 5 
διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας στις οποίες κα-
ταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά του δείκτη είναι 
15,2% υπολειπόμενη κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες 
της τιμής της χώρας αντίστοιχα. Επιπλέον, η τιμή του 
λόγου top5/ bot-tom59F9 F9F είναι υψηλή (1,55 φορές), γε-
γονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-
φοροποιήσεων ως προς τον δείκτη ΝΕΕΤs των νέων 
στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. 
Γράφημα 1.132U: Μέση τιμή, τιμή top5 και bottom5 τιμή του δείκτη NEETs 
των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) στις διοικητικές περιφέρειες (NUTS2) της ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαφοράς top5-bottom5 του συ-
γκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015. 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) η 
μέση τιμή του δείκτη ΝΕΕΤs των νέων στις διοικητικές 
περιφέρειες της Ελλάδας, καταγράφει αύξηση κατά 
6,2% (ή κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 18,3% το 
2001 σε 19,5% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται 
αξιοσημείωτες αυξομειώσεις της μέσης τιμής του συ-
γκεκριμένου δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-
2003 καταγράφεται αύξηση της μέσης τιμής του δεί-
κτη ΝΕΕΤs στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας 
κατά 20,5% (ή κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες), από 
18,2% το 2001 σε 22,1% το 2003, που αποτελεί και τη 
μέγιστη μέση τιμή του δείκτη ΝΕΕΤs στις διοικητικές 
περιφέρειες της Ελλάδας κατά τη συνολική περίοδο 
αναφοράς (2001-2015), ενώ την περίοδο 2003-2008 
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καταγράφεται σημαντική μείωση της μέσης τιμής του 
δείκτη ΝΕΕΤs στις διοικητικές περιφέρειες κατά -36,7% 
(ή κατά 6,6 ποσοστιαίες μονάδες) από 22,1% το 2003 
σε 13,0% το 2008, που αποτελεί αντίστοιχα την ελάχι-
στη μέση τιμή του δείκτη ΝΕΕΤs στις διοικητικές περι-
φέρειες στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς (2001-2015). Την επόμενη περίοδο 2008-2013 
καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της μέσης 
τιμής του δείκτη στις διοικητικές περιφέρειες κατά 
67,8% (ή κατά 8,8 ποσοστιαίες μονάδες) από 13,0% το 
2008 σε 21,8% το 2013, που μειώνεται την τελευταία 
περίοδο (2013-2015) κατά -10,8% (ή κατά 2,3 ποσο-
στιαίες μονάδες) από 21,8% το 2013 σε 19,5% το 2015. 

Την ίδια περίοδο (2001-2015) το εύρος της διαφοράς 
top5-bottom5 των τιμών του δείκτη ΝΕΕΤs των νέων 
ηλικίας 15-24 ετών στις διοικητικές περιφέρειες της 
Ελλάδας, καταγράφει αύξηση κατά 29,8% (ή κατά 1,9 
ποσοστιαίες μονάδες), από 6,5 ποσοστιαίες μονάδες 
το 2001, σε 8,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2015. Από την 
ετήσια μεταβολή του εύρους της διαφοράς top5-
bottom5 των τιμών του δείκτη στις διοικητικές περι-
φέρειες της ΕΕ-28, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει 
να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύ-
ξησης του εύρους καταγράφεται το 2012 (κατά 28,5% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του εύρους καταγράφεται 
το 2004 (-34,4% έναντι του προηγούμενου έτους).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η τιμή του δεί-
κτη NEET των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) στις 13 διοι-
κητικές περιφέρειες (NUTS2) της Ελλάδας, καθώς και 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δεί-
κτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015. 
Το 2015 η υψηλότερη τιμή του δείκτη ΝΕΕΤs των νέων 
(ηλικίας 15-24 ετών) στις 13 διοικητικές περιφέρειες 
της Ελλάδας καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια 
Ιονίων νήσων (25,5% υπερέχουσα κατά 8,3 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής των περιφερειών) και κατά φθίνουσα 
σειρά της τιμής του δείκτη ακολουθούν οι διοικητικές 
περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας (25,1% υπερέχουσα κα-
τά 7,9 ποσ.μον. της μέσης τιμής), Θεσσαλίας (23,1% 
υπερέχουσα κατά 5,9 ποσ.μον. της μέσης τιμής), Πε-
λοποννήσου (22,6% υπερέχουσα κατά 5,4 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής), Νοτίου Αιγαίου (22,0% υπερέχουσα 
κατά 4,8 ποσ.μον. της μέσης τιμής), Ανατολικής Μα-
κεδονίας & Θράκης (21,5% υπερέχουσα κατά 4,3 ποσ. 
μον. της μέσης τιμής), Βορείου Αιγαίου (20,2% υπερέ-
χουσα κατά 3,0 ποσ.μον. της μέσης τιμής), Δυτικής Ελ-
λάδας (17,1% υπολειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
(15,8% υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ.μον. της μέσης τι-

μής), Ηπείρου (15,6% υπολειπόμενη κατά 16 ποσ.μον. 
της μέσης τιμής), Κρήτης (15,0% υπολειπόμενη κατά 
2,2 ποσ.μον. της μέσης τιμής) και Αττικής (13,9% υπο-
λειπόμενη κατά 3,3 ποσ.μον. της μέσης τιμής). 
Γράφημα 1.133U: Τιμή του δείκτη NEETs (ηλικίας 15-24 ετών) ανά διοικητική 
περιφέρεια (NUTS2) στην ΕΛΛΑΔΑ τα έτη 2001 και 2015 και ρυθμός μεταβο-
λής του συγκεκριμένου δείκτη κατά την περίοδο αναφοράς 2001-2015 

  
Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) κα-
ταγράφεται αύξηση του δείκτη ΝΕΕΤs σε 10 από τις 13 
διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με την υψηλότερη 
να καταγράφεται στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων 
νήσων (κατά 33,5% ή κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες 
και κατά φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι διοικητικές 
περιφέρειες: Θεσσαλίας (κατά 28,3% ή κατά 5,1 πο-
σοστιαίες μονάδες), Βορείου Αιγαίου (κατά 18,1% ή 
κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες), Κεντρικής Μακεδονί-
ας (κατά 17,9% ή κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες), Πε-
λοποννήσου (κατά 5,6% ή κατά 1,2 ποσοστιαίες μονά-
δες), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (κατά 5,4% ή 
κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες), Αττικής (κατά 4,5% ή 
κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες), Ηπείρου (κατά 2,6 ή 
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες), Νοτίου Αιγαίου (κατά 
1,9% ή κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες) και οριακά Στε-
ρεάς Ελλάδας (κατά 0,8% ή κατά 0,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες). Την ίδια περίοδο σε 3 από τις 13 διοικητικές 
περιφέρειες της χώρας καταγράφεται μείωση του δεί-
κτη ΝΕΕΤs με την υψηλότερη να καταγράφεται στην 
διοικητική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-19,8% ή 
κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά ακολουθούν οι διοικητικές περιφέρειες: Κρήτης 
(κατά -9,1% ή κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες) και Δυ-
τικής Ελλάδας (κατά -4,5% ή κατά 0,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες). 

 

1.5.3 Συνάφεια θέσεως εργασίας και μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων 

Η πρόκληση της δυνατότητας για εργασία/ απασχόλη-
ση αποτελεί το κυριότερο θέμα συζήτησης του Φό-
ρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων, που εγκαινιάστη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008. Οι επιχειρή-

σεις που μετέχουν στο Φόρουμ αναφέρουν την ύπαρ-
ξη αναντιστοιχιών μεταξύ των δεξιοτήτων των απο-
φοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσό-
ντων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας (Ευρωπα-
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ϊκή Επιτροπή, 2009β). Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ 
αναγνωρίζουν την ανάγκη για ολοκληρωτική αλλαγή 
των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότη-
τα των αποφοίτων. Το ζήτημα της συνάφειας τόσο του 
επιπέδου εκπαίδευσης, όσο και του πεδίου σπουδών, 
ως προς το ασκούμενο επάγγελμα είναι πολύ σημα-
ντικό για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της 
εκπαίδευσης και αποτελεί, αναπόφευκτα, σημαντικό 
δείκτη της ποιότητάς της. 

Πίνακας 1.54: Μορφές αναντιστοιχίας σπουδών και απασχόλησης 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ΠΕΔΙΟ & ΕΠΙΠΕΔΟ) 

Η θέση απασχόλησης 
 αντιστοιχεί  

στο πεδίο σπουδών  
του απασχολούμενου 

Η θέση απασχόλησης  
δεν αντιστοιχεί  

στο πεδίο σπουδών  
του απασχολούμενου 

Η θέση απασχόλησης 
αντιστοιχεί  

στο επίπεδο εκπαίδευσης 
του απασχολούμενου 

Αντιστοιχία 
προσόντων 

Οριζόντια 
αναντιστοιχία 

Η θέση απασχόλησης 
 αντιστοιχεί σε χαμηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης από 

αυτό του απασχολούμενου 

Κάθετη  
αναντιστοιχία 

Κάθετη και Οριζόντια 
αναντιστοιχία 

Πηγή:  The Bologna Process in Higher Education in Europe - 2009 
 

Υπάρχουν δύο μορφές αναντιστοιχίας της απασχόλη-
σης και των σπουδών: α) η κάθετη αναντιστοιχία (ver-
tical mismatch): όπου η θέση απασχόλησης του ατό-
μου αντιστοιχεί σε χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
από αυτό που έχει ολοκληρώσει και β) η οριζόντια 
αναντιστοιχία: όπου το αντικείμενο της θέσης απα-
σχόλησης του ατόμου δεν αντιστοιχεί στο αντικείμενο 
σπουδών του (Eurostat & Eurostudent, 2009). Η κάθε-
τη αναντιστοιχία, όπως ορίζεται σύμφωνα με τον πα-
ραπάνω πίνακα, ονομάζεται και «υπερεκπαίδευση», 
ενώ η οριζόντια αναντιστοιχία υφίσταται όταν το είδος 
της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων του απασχολού-
μενου είναι ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση 
απασχόλησης (Cedefop, 2010).  
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η περίπτωση της κάθε-
της αναντιστοιχίας σπουδών και επαγγέλματος των 
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8), 
συνολικά και ανά πεδίο σπουδών, ενώ για την οριζό-
ντια δεν διατίθενται στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ως κάθετη αναντιστοιχία σπουδών και επαγγέλματος 
των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 
(5-6) ορίζεται το πλήθος των αποφοίτων που απα-
σχολούνται σε επαγγέλματα διαφορετικά των κατη-
γοριών ISCO 1,2 ή 3. Ο ορισμός αυτός έχει υιοθετηθεί 
από την έκθεση του 2009 για τον ΕΧΑΕ (Eurostat & 
Eurostudent, 2009), όπου χρησιμοποιείται η ταξινό-
μηση ISCO-88 και έχει προσαρμοστεί στη νέα ταξινό-
μηση επαγγελμάτων ISCO-08. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των απασχολούμενων αποφοίτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ISCED (5-8) που κατέχει θέση απασχό-
λησης που απαιτεί χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
(δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας) στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2015, καθώς και ο ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την 
ίδια περίοδο. 

Γράφημα 1.134U: Δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 
την περίοδο 2001-2015 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την 
Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS)       Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 η τιμή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας 
στην Ελλάδα είναι 30,4%, τιμή υπερέχουσα κατά 6,3 
ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (22,8%) την ίδια χρονιά, κατέχοντας την 4

η
  

υψηλότερη τιμή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ μετά την Ισπανία 
(37,4%), την Κύπρο (35,0%) και την Ιρλανδία (32,8%) 
που κατέχουν τις τρεις υψηλότερες τιμές του δείκτη 
στην ΕΕ-28. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του 
συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σχεδόν 
σταθερά

29
 της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 

σε όλη την περίοδο αναφοράς (2001-2015. Στη συνο-
λική περίοδο αναφοράς 2001-2015, η μέση διαφορά 
μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-28 είναι 2,3 ποσο-
στιαίες μονάδες, ενώ η ελάχιστη τιμή της διαφοράς 
καταγράφεται το έτος 2006 (κατά 0,1 ποσοστιαίες μο-
νάδες) και η μέγιστη τιμή της διαφοράς καταγράφεται 
το 2015 (κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες). 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) ο 
δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας στην ΕΕ-28 καταγρά-
φει αύξηση κατά 13,9% (ή κατά 2,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες) από 20,2% το 2001 σε 23,0% το 2015. Την ίδια 
περίοδο, ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας στην Ελ-
λάδα καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 
42,7% (ή κατά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες) από 21,3% το 
2001 σε 30,4% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται 
αξιοσημείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένου δεί-
κτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2010 καταγρά-
φεται μικρή αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη στην 
Ελλάδα, κατά 4,1% (ή 0,8 ποσοστιαίες μονάδες) από 
21,3% το 2001 σε 22,1% το 2010, με την ελάχιστη τιμή 
του δείκτη κατά τη συνολική  περίοδο αναφοράς να 
καταγράφεται το 2002 (20,0%). Την επόμενη περίοδο 
2010-2015 καταγράφεται σημαντική αύξηση του δεί-
κτη κάθετης αναντιστοιχίας κατά 37,1% (ή κατά 8,3 
ποσοστιαίες μονάδες) από 22,1% το 2010 σε 30,4% το 
                                                                 
29

 Υπολείπεται οριακά το 2002 (κατά 0,2 π.μ.), το 2006 (κατά 0,1 

π.μ.) και το 2007 (κατά 0,2 π.μ.), 
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2014, που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κα-
τά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2001-2015. 
Από την ετήσια μεταβολή του δείκτη κάθετης αναντι-
στοιχίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς, α-
ξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 
17,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2002 (κατά -5,8% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΦΥΛΟ  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η διαφοροποι-
ημένη κατανομή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας 
στην Ελλάδα συνολικά και ως προς το φύλο, καθώς 
και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τιμής του δείκτη 
των ανδρών την περίοδο αναφοράς 2001-2014. 
Γράφημα 1.135U: Δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας στην ΕΛΛΑΔΑ ως προς το 
φύλο των ατόμων και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη των ανδρών 
την περίοδο 2001-2014 

 

Πηγή: EUROSTAT – UOE Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2015 ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας των ανδρών 
στην Ελλάδα είναι 32,2%, τιμή υπερέχουσα κατά 3,7 
ποσοστιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη κάθετης 
αναντιστοιχίας των γυναικών (28,5%) στη χώρα την ί-
δια χρονιά και υπερέχουσα κατά 10,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των ανδρών 
στην ΕΕ-28 (21,9%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τι-
μή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας των ανδρών 
στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2001-2015 υπερείχε 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής των ανδρών στην ΕΕ-
28, με τη μέση διαφορά της περιόδου να είναι 4,8 πο-
σοστιαίες μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 
σημειώνεται το 2002 (κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες) 
και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να ση-
μειώνεται το 2015 (κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες).  
Το 2015 ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας των γυναι-
κών στην Ελλάδα είναι 28,5%, τιμή υπολειπόμενη κα-
τά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες της τιμής του δείκτη κάθε-
της αναντιστοιχίας των ανδρών (32,2%) στη χώρα και 
υπερέχουσα κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη των γυναικών στην ΕΕ-28 

(24,1%). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δεί-
κτη κάθετης αναντιστοιχίας των γυναικών στην Ελλά-
δα κατά την περίοδο 2001-2014 δεν υπερείχε σταθερά 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των γυναικών στην 
ΕΕ-28. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2010 η τι-
μή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας των γυναικών 
στην Ελλάδα υπολειπόταν του αντίστοιχου δείκτη των 
γυναικών στην ΕΕ-28, με τη μέση διαφορά της περιό-
δου να είναι 2,0 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, την 
επόμενη περίοδο (2011-2014 ) η τιμή του δείκτη κάθε-
της αναντιστοιχίας των γυναικών στην Ελλάδα υπερεί-
χε του αντίστοιχου δείκτη των γυναικών στην ΕΕ-28, 
με τη μέση διαφορά της περιόδου να είναι 1,8 ποσο-
στιαίες μονάδες. Συνολικά, την περίοδο αναφοράς 
2001-2015 η μέση διαφορά του δείκτη των γυναικών 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 είναι οριακή (0,8 ποσο-
στιαίες μονάδες), η ελάχιστη τιμή της διαφοράς ση-
μειώνεται το 2002 (κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες) και 
η αντίστοιχη μέγιστη τιμή της διαφοράς να σημειώνε-
ται το 2015 (κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες). 
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015) ο 
δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας των ανδρών στην Ελ-
λάδα, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 37,9% (ή 
κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες) από 23,3% το 2001 σε 
32,2% το 2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκε-
κριμένης περιόδου αναφοράς καταγράφονται αξιοση-
μείωτες αυξομειώσεις του συγκεκριμένο εκπαιδευτι-
κού δείκτη. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2002 κα-
ταγράφεται μείωση του δείκτη κάθετης αναντιστοιχί-
ας των ανδρών στην Ελλάδα, κατά -7,6% (ή κατά 1,7 
ποσοστιαίες μονάδες) από 23,3% το 2001, σε 21,6% το 
2002, που αποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2001-2015), ενώ 
σημαντικότατη αύξηση του δείκτη κατά 49,2% (ή κατά 
10,6 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2002-2015, από 21,6% το 2002 σε 32,2% το 2015, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κάθετης ανα-
ντιστοιχίας των ανδρών στην Ελλάδα κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς (2001-2015). Από την ετήσια μετα-
βολή του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας των ανδρών 
στην Ελλάδα, κατά την περίοδο αναφοράς, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 19,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2002 (κατά -7,6% έναντι του προηγούμενου έτους).  

Την ίδια περίοδο, ο δείκτης κάθετης αναντιστοιχίας 
των γυναικών στην Ελλάδα, καταγράφει ιδιαίτερα ση-
μαντική αύξηση κατά 57,3% (ή κατά 10,4 ποσοστιαίες 
μονάδες) από 18,1% το 2001 σε 28,5% το 2015. Ωστό-
σο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου α-
ναφοράς καταγράφονται αξιοσημείωτες αυξομειώσεις 
του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δείκτη. Συγκεκριμέ-
να, την περίοδο 2001-2002 καταγράφεται μικρή μείω-
ση του δείκτη κάθετης αναντιστοιχίας των γυναικών 
στην Ελλάδα, κατά -4,4% (ή κατά 0,8 ποσοστιαίες μο-
νάδες) από 18,1% το 2001, σε 17,3% το 2002, που α-
ποτελεί και την ελάχιστη τιμή του δείκτη κατά τη συ-
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νολική περίοδο αναφοράς (2001-2014), ενώ σημαντι-
κότατη αύξηση του δείκτη κατά 64,6% (ή κατά 11,2 
ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφεται την περίοδο 
2002-2015, από 17,3% το 2002 σε 28,5% το 2015, που 
αποτελεί και τη μέγιστη τιμή του δείκτη κάθετης ανα-
ντιστοιχίας των γυναικών στην Ελλάδα κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς (2001-2015). Από την ετήσια 
μεταβολή του δείκτη τριτοβάθμιου μορφωτικού επι-
πέδου των γυναικών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 
αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 
2011 (κατά 13,7% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-

κτη καταγράφεται το 2002 (-4,4% έναντι του προη-
γούμενου έτους).  

Την περίοδο 2001-2015 το εύρος της παρατηρούμενης 
διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη κάθετης ανα-
ντιστοιχίας ανδρών και γυναικών καταγράφει μείωση 
κατά -29,3% (ή κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες) από 5,2 
ποσοστιαίες μονάδες το 2001 σε 3,7 ποσοστιαίες μο-
νάδες το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή 
του εύρους της διαφοράς μεταξύ των τιμών του δείκτη 
κάθετης αναντιστοιχίας ανδρών και γυναικών κατα-
γράφεται το 2013 (διαφορά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες), 
ενώ η ελάχιστη τιμή της διαφοράς του δείκτη ανδρών 
και γυναικών καταγράφεται το 2006 (διαφορά 1,8 πο-
σοστιαίες μονάδες). 
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 Εισαγωγή 2.1

Η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο  

που μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
για να αλλάξεις τον κόσμο  

Nelson Mandela 
 

Το αναπηρικό κίνημα της Ευρώπης και του κόσμου, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Ανα-
πηρία (European Disability Forum), και της Διεθνούς 
Συμμαχίας για την Αναπηρία (International Disability 

Alliance), έθεσαν τη δεκαετία του 2000 ως κορωνίδα 
στον αγώνα τους την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο 
ΟΗΕ για την κατάρτιση μιας Σύμβασης για τα δικαιώ-

ματα των ατόμων με αναπηρία (εφεξής Σύμβαση) ως 

απάντηση στον «διαχωρισμό», την περιθωριοποίηση 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βίωναν τα άτομα 
με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και οι οικογέ-
νειές τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης, λόγω της 
πολύχρονης επικράτησης του ιατρικού μοντέλου της 
αναπηρίας.  

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων 

σταθμών αυτής της τιτάνιας προσπάθειας. 
 

 19 Δεκεμβρίου 2001: η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

αποφασίζει με ψήφισμα (Resolution 56/168/ 1912.2001) τη σύ-
σταση ad hoc Επιτροπής, με στόχο τη μελέτη προτάσεων για την 
κατάρτιση μιας Σύμβασης που θα προστατεύει και θα προωθεί τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. 

 29 Ιουλίου - 9 Αυγούστου 2002: λαμβάνει χώρα η 1η Σύνοδος της 
ad hoc Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας τίθεται το ζήτημα 
της ανάγκης κατάρτισης μιας Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώ-
ματα των ατόμων με αναπηρία. Αν και αρκετοί διαφώνησαν, υπο-
στηρίζοντας ότι οι έξι υπάρχουσες Συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα προστάτευαν και τα δικαιώματα των ατόμων με ανα-
πηρία, η θέση των αναπηρικών μη κυβερνητικών οργανώσεων 
ήταν ακριβώς η αντίθετη.  

 16-27 Ιουνίου 2003: πραγματοποιείται η 2η Σύνοδος της ad hoc 
Επιτροπής κατά την οποία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο 
των κρατών μελών του Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει την ανάγκη για την κα-

τάρτιση Σύμβασης αποκλειστικά και μόνο για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία. Επιπρόσθετα, λήφθηκε η απόφαση για τη 
σύσταση Ομάδας Εργασίας με στόχο την προετοιμασία του πρώ-
του σχεδίου της Σύμβασης, το οποίο θα αποτελούσε τη βάση της 
διαπραγμάτευσης.  

 5-16 Ιανουαρίου 2004: συνεδριάζει η Ομάδα Εργασίας με σκοπό 
τη σύνταξη του πρώτου σχεδίου της Σύμβασης. Σε αυτήν συμμε-
τείχαν 40 μέλη, εκ των οποίων τα 12 προέρχονταν από αναπηρι-
κές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνη-
μα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) και της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη. 
Κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων εντατικών εργασιών, η Ομάδα 
Εργασίας κατάρτισε το πρώτο σχέδιο της Σύμβασης.  

 24 Μάιου - 3 Ιουνίου 2004: πραγματοποιείται η 3η Σύνοδος της 
ad hoc Επιτροπής, κατά την οποία ξεκινά η διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης επί του σχεδίου της Σύμβασης, η οποία και ολο-
κληρώνεται στην 6η Σύνοδο. Στην 7η Σύνοδο εξετάζεται το κείμε-
νο που πρότεινε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.  

 14-25 Αυγούστου 2006: πραγματοποιείται η 8η Σύνοδος της ad 

hoc Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώνεται η ε-
πεξεργασία και ψηφίζεται η Σύμβαση καθώς και το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο αυτής. Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα εκπροσω-
πείται σε όλες τις συνεδριάσεις της ad hoc Επιτροπής από τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της 
Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Πρόκειται για την πιο σύντο-
μη διαπραγμάτευση Συνθήκης που αφορά στα ανθρώπινα δι-
καιώματα. 

 13 Δεκεμβρίου 2006: η ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του 
Ο.Η.Ε. ψηφίζει ομόφωνα το κείμενο της Σύμβασης και το Προαι-
ρετικό Πρωτόκολλο αυτής.  

 30 Μαρτίου 2007: σε επίσημη τελετή στην Νέα Υόρκη, 82 κράτη 
μέλη του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελ-
λάδα, υπογράφουν τη Σύμβαση. Μετά τη λήξη της τελετής παρα-
χωρήθηκε συνέντευξη τύπου στην έδρα του Ο.Η.Ε. στην Νέα Υόρ-
κη. Στη συνέντευξη αυτή, η Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπη-
ρία (International Disability Alliance) ορίζει ως εκπρόσωπο των 

650 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία του κόσμου τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Ε.Σ.Α.μεΑ. 
κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη.  

 3 Μαΐου 2008: τίθεται σε εφαρμογή η Σύμβαση, διότι, όπως υπα-
γορεύει το άρθρο 45 αυτής, 20 κράτη είχαν προχωρήσει στην κύ-
ρωσή της.  

 31 Οκτωβρίου - 3 Νοέμβριου 2008: λαμβάνει χώρα στην Νέα 
Υόρκη η πρώτη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων κρατών που εί-
χαν κυρώσει τη Σύμβαση και εκλέγονται, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 34 αυτής, οι 12 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της Επιτρο-
πής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Com-
mittee on the Rights of Persons with Disabilities1). Σήμερα, η Επι-
τροπή, όπως ορίζει το προαναφερθέν άρθρο, αποτελείται από 18 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, καθώς έχουν κυρώσει τη Σύμβα-
ση πάνω από 60 κράτη. Καθήκον της Επιτροπής με έδρα τη Γενεύη 
είναι η εξέταση και παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της 
Σύμβασης στα συμβαλλόμενα κράτη, τα οποία υποχρεούνται να 
υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις, αρχικά εντός δύο ετών από την 
κύρωση της Σύμβασης και κατόπιν ανά τετραετία. Η Επιτροπή 
αφού εξετάσει τις εκθέσεις, προχωρά στην υποβολή προτάσεων 
και γενικών συστάσεων, τις οποίες και διαβιβάζει στα κράτη. Το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να 
εξετάζει ατομικές καταγγελίες που αφορούν σε παραβιάσεις της 
Σύμβασης από τα συμβαλλόμενα στο Πρωτόκολλο κράτη.  

 23 Δεκεμβρίου 2010: η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώνει τη Σύμβαση, 

δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη Σύμβαση που είναι ανοι-
κτή, όπως ορίζει το άρθρο 44 αυτής, για υπογραφή από οργανι-
σμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η Σύμβαση τίθεται σε εφαρ-
μογή στις 22.01.2011. Πρόκειται για ένα γεγονός ιστορικής σημα-
σίας γιατί είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώνει 
Συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπρόσθετα, η Σύμβαση 
δημιούργησε και δεδικασμένο, διότι είναι η πρώτη μεγάλη Συν-
θήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 21ου αιώνα που κυρώνεται, 
μετά την εφαρμογή της από τον ΟΗΕ στις 3 Μαΐου 2008, τόσο 
γρήγορα από έναν μεγάλο αριθμό χωρών. Η κύρωση της Σύμβα-
σης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί μια ση-μαντική με-
ταστροφή στην πολιτική της επειδή αφενός η αναπηρία τίθεται 
στην κορυφή της ατζέντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφετέ-
ρου ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία καθίστανται για τα κράτη-μέλη επιβεβλημένη υποχρέ-
ωση.  

 10 Απριλίου 2012: η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ψηφίζει 
τον ν.4074/2012, κυρώνοντας τη Σύμβαση και το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο.  

 27 & 28 Αυγούστου 2015: η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζεται για 

πρώτη φορά από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία του ΟΗΕ.  

 13 Σεπτεμβρίου 2017: η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ψη-
φίζει τον ν.4488/2017 (Μέρος Δ ,́ άρθρα 59 - 74) με τον οποίο: α) 
καθίσταται υποχρεωτική η οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης 

                                                                 
1

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx  
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της αναπηρίας σε κάθε πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, 
μέτρο και πρόγραμμα, η τήρηση των αρχών του «Σχεδιασμού για 
Όλους» και η εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών, β) ορίζεται, στη 
βάση των απαιτήσεων του άρθρου 33 της Σύμβασης, ο Συντονι-
στικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση (Υπουργός Επικρατείας), το 
Κεντρικό Σημείο Αναφοράς  (Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς  (Υ-
πουργεία, Περιφέρειες και Δήμοι) για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της Σύμβασης και το Πλαίσιο Προαγωγής Εφαρμογής 

της Σύμβασης (Συνήγορος του Πολίτη σε συνεργασία με την 
Ε.Σ.Α.μεΑ.).  

 8 Μαρτίου 2018: η Ιρλανδία κυρώνει τη Σύμβαση 10 χρόνια μετά 

την υπογραφή της. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή διότι με την 
Ιρλανδία ολοκληρώνεται η διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης 
από το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
28. 

 

Η Σύμβαση σηματοδοτεί τη μετάβαση από το ιατρικό 
στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, ήτοι από την 
αντίληψη των ατόμων με αναπηρία ως αντικειμένων 
φιλανθρωπίας, θεραπευτικής παρέμβασης και πρό-

νοιας, στην αναγνώρισή τους ως υποκειμένων με πλή-
ρη δικαιώματα και ελευθερίες, ικανότητα αυτοπροσ-
διορισμού και πλήρους συμμετοχής σε όλες τις σφαί-
ρες της κοινωνικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικο-

νομικής ζωής. Για να το πετύχει αυτό η Σύμβαση αίρει 
από τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά αγαθά και ανθρώπι-
να δικαιώματα τα εμπόδια (θεσμικά, αρχιτεκτονικά, 

ιδεολογικά) που δυσκολεύουν τα άτομα με αναπηρία 
να τα απολαύσουν και να τα ασκήσουν αντίστοιχα. Ως 
εκ τούτου, η «προσβασιμότητα» με όλες τις εκφάνσεις 
της -όπως είναι ο «Καθολικός Σχεδιασμός» οι «Εύλο-

γες Προσαρμογές», συμπεριλαμβανομένης και της «Υ-
ποστηρικτικής Τεχνολογίας», οι «Μορφές ζωντανής 
βοήθειας και ενδιαμέσων» (βλ. άρθρα 2, 4 & 9)- συνι-

στούν σημαντικά εργαλεία για την άρση των εμποδί-
ων.  
Η προστασία που παρέχει η Σύμβαση αφορά όλους 
τους τομείς της κοινωνικής ζωής και όλα τα άτομα με 

αναπηρία, ανεξαρτήτως του είδους και της βαρύτητας 
της αναπηρίας τους. Η συμβολή της έγκειται στο γεγο-
νός ότι: 
α) Συνιστά ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που οδη-

γεί σε αγώγιμες αξιώσεις. Αυτό σημαίνει για τα κράτη 
που την έχουν προσυπογράψει και κυρώσει, ότι οφεί-
λουν να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο και 

στην εσωτερική έννομη τάξη τους. Όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1β του άρθρου 4 της Σύμβασης, τα 
συμβαλλόμενα κράτη είναι υποχρεωμένα «….να λά-
βουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν 

ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονι-
σμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις 
κατά των ατόμων με αναπηρίες….»). Επιπρόσθετα, με 
την παρ.3 του άρθρου 4, τα συμβαλλόμενα κράτη υ-

ποχρεούνται κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νο-
μοθεσίας και των πολιτικών «να συμβουλεύονται συ-
νεχώς και να εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρί-
ες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπη-

ρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών 
τους». Για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία αυτό σημαί-
νει ότι μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη όταν 

τα υπαγορευόμενα από τη Σύμβαση δικαιώματά τους 
καταπατηθούν.  
β) Επιβάλλει την εμπλοκή των αναπηρικών οργανώ-
σεων στη διαδικασία παρακολούθησης της Σύμβα-

σης (παρ. 3, άρθρο 33). Η Σύμβαση συνιστά ένα ολο-
κληρωμένο πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων 

στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία, 
ορίζοντας ως αδιαμφισβήτητο μέτρο κάθε πολιτικής, 
την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Στην εν λόγω διαδικασία, η Σύμβαση επι-

φυλάσσει καίριο και ουσιαστικό ρόλο πρωτίστως στις 
αναπηρικές οργανώσεις αλλά και στην κοινωνία των 
πολιτών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης, τα συμβαλ-

λόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων 
με αναπηρία στην εκπαίδευση.  
Με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτού, χωρίς 

διακρίσεις και βάσει των ίσων ευκαιριών, τα συμβαλ-
λόμενα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν ένα εκπαι-
δευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς, σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, στο πλαίσιο της τυπικής της 

μη-τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 24 - Εκπαίδευση 

 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος 
αυτού, χωρίς διακρίσεις και βάσει των ίσων ευκαιριών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, σε  όλα 
τα επίπεδα και δια βίου μάθηση που αποσκοπούν: α. Στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του αισθήματος αξιοπρέπειας 
και αυτοεκτίμησης και την ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της ανθρώπινης ποικ ι-
λομορφίας,  β. Στην ανάπτυξη, από τα άτομα με αναπηρίες, της προσωπικότητάς τους, των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητάς τους, κα-
θώς επίσης και των πνευματικών και φυσικών ικανοτήτων τους, στο μέγιστο δυναμικό τους, γ. Στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρ ίες 
να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία.  

 2. Για την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι: α. Τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από 
το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει της αναπηρίας και ότι τα παιδιά με αναπηρίες δεν αποκλείονται από την ελεύθερη 2 και υποχρεωτι-
κή πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βάσει της αναπηρίας, β. Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε μια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοιν ότη-
τες στις οποίες ζουν, γ. Παρέχεται εύλογη προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου, δ. Τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνουν την υποστήρ ι-

                                                                 
2 Η χρήση του όρου «ελεύθερη» στη μετάφραση είναι εσφαλμένη. Ο ορθός όρος είναι δωρεάν, ο οποίος παραπέμπει στη δημόσια εκπα ί-

δευση.  
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ξη που απαιτείται, μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους, ε. Παρ έχο-
νται αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης, σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, 
σύμφωνα με το στόχο της πλήρους ενσωμάτωσης 3.  

 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να 

διευκολύνουν την πλήρη και ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και ως μέλη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κρ άτη 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης και: α. Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της Μπράιγ, εναλλακτικής γραφής, βελτιω-
μένων και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών δεξιοτήτων επικοινωνίας, προσανατολισμού και κινητικότητας και της διευκόλυνσ ης 
της υποστήριξης και παροχής συμβουλών σε συνομηλίκους, β. Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της προαγω-
γής της γλωσσικής ταυτότητας της κοινότητας των κωφών, γ. Της διασφάλισης ότι η εκπαίδευση των προσώπων και ιδιαίτερα των παιδιών, 
που είναι τυφλά, κωφά ή τυφλά και κωφά, διεξάγεται με τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τρόπους και μέσα επικοινωνίας για το συγκεκριμένο 
άτομο και σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη.   

 4. Προκειμένου να βοηθήσουν τη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος αυτού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα,  
προκειμένου να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και των δασκάλων με αναπηρίες, που κατέχουν τα τυπικά πρ ο-
σόντα στη νοηματική γλώσσα και / ή στη Μπράιγ και να εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες και το προσωπικό που απασχολούνται σε όλα  τα 
επίπεδα εκπαίδευσης. Μια τέτοια κατάρτιση θα ενσωματώνει ευαισθητοποίηση για την αναπηρία και τη χρήση κατάλληλων βελτιωμένων 
και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας, εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών, για να υποστηριχθούν τα άτομα με ανα-
πηρίες. 

 5. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαί δευ-
ση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. 
Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες.  

 

Επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών 

                                                                 
3 Η χρήση του όρου «ενσωμάτωση» στη μετάφραση είναι εσφαλμένη. Ο ορθός όρος είναι «ένταξη» ή «συμπερίληψη», εφόσον ο αγγλικός ό ρος είναι «inclusion». 

Ο όρος «ένταξη»/«συμπερίληψη» διαφοροποιείται από τον όρο «ενσωμάτωση». Η έννοια της «ενσωμάτωσης»  υποδηλώνει την προσαρμογή του ατόμου με α-
ναπηρία στο περιβάλλον και όχι το αντίθετο (ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας). Η «ένταξη»/ «συμπερίληψη» αφορά σε μια σταδιακή δ ιαδικασία αλλαγής και προ-

σαρμογής του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των διαφορετικών ικανοτήτων τους (κοινωνικό μοντέλο της α-
ναπηρίας). Οι αλλαγές αυτές αφορούν σε όλα τα επίπεδα, στην προσέγγιση, τη στρατηγική, το περιεχόμενο, τις δομές κ.λπ. Επιπρό σθετα η «ένταξη»/ «συμπερί-
ληψη» είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, υπό την έννοια ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στις νέες συνθήκες και ανάγκες  του 

συνόλου των ατόμων.  

 

Βασική θέση του άρθρου 24 είναι ότι τα άτομα με α-
ναπηρία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείο-
νται από το δημόσιο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα ε-

ξαιτίας της αναπηρίας τους. Αντιθέτως, η εκπαίδευση 
των μαθητών με αναπηρία είναι υποχρέωση και ευθύ-
νη του «γενικού εκπαιδευτικού συστήματος». Με τον 
όρο «γενικό εκπαιδευτικό σύστημα» νοείται το σύ-

στημα που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό. Με 
αυτόν τον τρόπο παίρνει σάρκα και οστά το πάγιο και 
διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος της Ελ-

λάδας, της Ευρώπης και του κόσμου που είναι η κα-
τάργηση του διαχωρισμού μεταξύ «ειδικής αγωγής» 
και «γενικής εκπαίδευσης» και η δημιουργία ενός 
σύγχρονου, ενιαίου, δημοκρατικού και συμμετοχικού 

εκπαιδευτικού συστήματος που να καλύπτει τις ανά-
γκες του συνόλου των μαθητών, με ή χωρίς αναπηρία 
ή/και με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά χα-
ρακτηριστικά. Άλλωστε βασικό χαρακτηριστικό των 

σύγχρονων κοινωνιών είναι η ποικιλομορφία και πο-
λυπολιτισμικότητα, την οποία ένα σύγχρονο εκπαι-
δευτικό σύστημα οφείλει όχι μόνο να σεβαστεί, αλλά 

και να αξιοποιήσει. Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις του 
άρθρου 24 αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), την ε-
παγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων 

και τη δια βίου μάθηση.  

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς θέτει ως θεμελιώ-
δη αρχή της τη δυνατότητα όλων των παιδιών να μα-
θαίνουν μαζί και καλεί το σχολείο να «αναγνωρίζει και 

να ανταποκρίνεται στις ποικιλόμορφες ανάγκες των 

μαθητών, και να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα μαθη-

σιακά χαρακτηριστικά τους»
4

. Δεν συνιστά απλώς μια 

πρόταση για εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτι-
κών, προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης υπό δια-
φορετική οπτική γωνία. Επίκεντρο της εκπαίδευσης 
για όλους είναι ο μαθητής- δεν είναι το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει την αποκλει-
στική ευθύνη να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις δια-
φορετικές απαιτήσεις των μαθητών και η αποτυχία έ-
νταξής τους δεν είναι πρόβλημα του ατόμου, αλλά 

αδυναμία του συστήματος. Στόχοι του «εκπαιδευτικού 
συστήματος ένταξης» είναι: η εξάλειψη του εκπαιδευ-
τικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής από ό-

λες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσω της άρσης των 
εμποδίων, η παροχή της ίδιας ποιότητας εκπαίδευσης 
σε όλους τους μαθητές, η ανάπτυξη του αισθήματος 
αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, η ενίσχυση του σε-

βασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιω-
δών ελευθεριών και της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, 
η ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ακα-

δημαϊκών και των κοινωνικών δεξιοτήτων, της δημι-
ουργικότητας όλων των μαθητών, των πνευματικών 
και φυσικών ικανοτήτων τους στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της ικανότη-

τάς τους για αποτελεσματική συμμετοχή σε μια ελεύ-
θερη κοινωνία.  
Η «Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία» στο γενικό σχόλιο που δημοσίευσε τον 

Σεπτέμβριο του 2016 σχετικά με το δικαίωμα σε μια 
                                                                 
4Δήλωση της Σαλαμάνκα, 1994 
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εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αναφέρει ότι πάρα 

την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε διεθνές επίπεδο, 
εκατομμύρια άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να 
μην απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, και 
πως για ακόμα περισσότερα άτομα με αναπηρία, η 

εκπαίδευση αφενός λαμβάνει χώρα σε «διαχωρισμέ-
να» από τους υπόλοιπους συνομηλίκους πλαίσια, α-
φετέρου το επίπεδο αυτής είναι χαμηλό. Βασικοί ανα-

σταλτικοί παράγοντες στην ουσιαστική ένταξη των α-
τόμων με αναπηρία στα εκπαιδευτικά συστήματα των 
κρατών, σύμφωνα με την Επιτροπή είναι: i) η αποτυχία 
κατανόησης και ενσωμάτωσης του κοινωνικού μοντέ-

λου της αναπηρίας στις εκπαιδευτικές πολιτικές, i i) οι  
διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, οι ο-
ποίες είναι ακόμη πιο έντονες στην περίπτωση των 
ατόμων που διαβιούν σε μεγάλες ιδρυματικές δομές, 

i i i) οι χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία που ε-
ντάσσονται στη γενική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να 

συντηρούνται προκαταλήψεις και φόβοι του παρελ-
θόντος. Επιπρόσθετα σε πολλές χώρες διαπιστώνονται 
από την Επιτροπή σημαντικά εμπόδια που αναστέλ-
λουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων των κρατών α-

ναφορικά με την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, 
όπως είναι: i) η έλλειψη πολιτικής βούλησης, τεχνο-
γνωσίας και ικανότητας εφαρμογής, i i) η ανεπαρκής 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, i i) η ακαταλληλότητα 
και αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών χρηματο-
δότησης ως προς την παροχή εύλογων προσαρμογών, 
η έλλειψη διυπουργικού συντονισμού και ένδικων μη-

χανισμών για την αξίωση αποκατάστασης στην περί-
πτωση σχετικών παραβιάσεων. Ειδικότερη μνεία γίνε-
ται από την Επιτροπή στην έλλειψη γνώσης για τη φύ-
ση και τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης χωρίς απο-

κλεισμούς για όλους τους μαθητές και στην έλλειψη 
δεδομένων και ερευνών απαραίτητων για τη λογοδο-
σία και τον σχεδιασμό, ως σημαντικών ανασταλτικών 

παραγόντων στην πρόοδο των κρατών για την εφαρ-
μογή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι στο Σύνταγμα της χώρας πε-
ριλαμβάνονται επιταγές που βρίσκονται σε πλήρη ευ-

θυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως:  

 με την παρ. 6 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποί-

α: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απο-
λαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονο-
μία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή 

τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
χώρας»,  

 με τις παρ. 3 και. 4 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις 

οποίες: «Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί 
να είναι λιγότερα από εννέα», «Όλοι οι Έλληνες έ-
χουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμί-

δες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενι-
σχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και 
αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική 
προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους».  

«Το δικαίωμα στην εκπαίδευση -όλων των παιδιών- 
είναι καθαυτό θεμελιώδες και καταλυτικό για την υ-

λοποίηση των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, 

καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των […] η μη πραγμάτωσή του καθιστά την πρόσβαση 
σε άλλα δικαιώματα θεωρητική και το άτομο ευάλωτο 

σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
5. Ωστόσο 

το δικαίωμα στην εκπαίδευση εντάσσεται  στα κοινω-
νικά δικαιώματα, τα οποία παρουσιάζουν μια ιδιο-

μορφία. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Συντάγμα-
τος περί κοινωνικών δικαιωμάτων ενεργοποιούνται 
μόνο εάν ο νομοθέτης αποφασίσει να τις συγκεκριμε-
νοποιήσει. Για αυτό το λόγο το αναπηρικό κίνημα της 

χώρας, επί σειρά ετών, διεκδικούσε τη θεσμική κατο-
χύρωση της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης των 
ατόμων με αναπηρία. Το έτος 2008 ψηφίστηκε ο 
ν.3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων 

με Αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με 
τον οποίο θεσπίστηκε η πολυπόθητη υποχρεωτικότη-
τα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, δίχως 

όμως να προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση της 
μη εφαρμογής της, με συνέπεια, ακόμη και σήμερα, 
δέκα χρόνια σχεδόν μετά τη ψήφιση του νόμου, παι-
διά με αναπηρία που διαβιούν σε απομακρυσμένες ή 

αγροτικές περιοχές, αλλά και παιδιά με αναπηρία που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλή διάκριση (π.χ. παιδιά Ρομά 
με αναπηρία) να βρίσκονται εκτός του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Μάλιστα η Επιτροπή Οικονομικών, Κοι-

νωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων των Ηνωμέ-
νων Εθνών διαπιστώνει στις συστάσεις της προς τη 
χώρα μας το έτος 2015 ότι το ποσοστό των ατόμων με 

αναπηρία που εγγράφονται στα σχολεία είναι ιδιαίτε-
ρα χαμηλό και πως μόνο το 15% αυτών πηγαίνει σχο-

λείο
6.  

Γενική διαπίστωση είναι πως οι διατάξεις του ν.3699/ 
2008 δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Σύμ-
βασης  και πως αυτός δεν περιλαμβάνει μέτρα για την 
άρση των υφιστάμενων εμποδίων και ως εκ τούτου 

για την επίτευξη του στόχου της συνεκπαίδευσης. Μά-
λιστα η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας «ξε-
γύμνωσαν» τις χρόνιες ανεπάρκειες του χώρου της Ει-

δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κάνοντας ακόμη πε-
ρισσότερο επιτακτική σήμερα την ανάγκη για ολοκλη-
ρωμένη και συστηματική αντιμετώπισή τους. 
 

Για την υλοποίηση του άρθρου 24 απαιτείται, ύστερα 
από αξιολόγηση της εφαρμογής, η αναθεώρηση του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε αυτό να 

συμμορφώνεται με τις αρχές και τις πρακτικές της συ-
νεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της αναμόρφωσης 
θα πρέπει:  
                                                                 
5 «Δήλωση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου για τη Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του σχολι-

κού έτους 2017-2018 για τα παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο: 
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dilwsi_EE

DA_gia_thn_EAE_5_Iouliou_2017.pdf  
6 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Down-

load.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGRC%2fCO%2f2&Lang=en   
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1. Να αρθεί ο διαχωρισμός σε «Ειδική Αγωγή» και 

«Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία» και ως εκ 
τούτου η διάκριση των ατόμων με αναπηρία σε «εκ-
παιδεύσιμα» και «μη εκπαιδεύσιμα» που αναπαρά-
γεται μέσω της υφιστάμενης νομοθεσίας.  

2. Να διασφαλιστεί η διάθεση των απαιτούμενων πό-
ρων από τον τακτικό προϋπολογισμό για την μετά-

βαση στη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αποδει-
κνύοντας η Πολιτεία εμπράκτως ότι τη θέτει ως κε-
ντρική πολιτική προτεραιότητα.  

3. Να αναβαθμιστούν οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΑΕΑ) ώστε να παύσουν 
να αποτελούν «σχολεία δεύτερης κατηγορίας», με 

στόχο να ενταχθούν οργανικά στο νέο, ενιαίο εκπαι-
δευτικό σύστημα. Όπως αναφέρει η Εθνική Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σε δήλωσή 
της στις 05.07.2017: «Σε άμεση συνάρτηση με την 

αντιμετώπιση της ΕΑΕ (Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης) ως δευτερεύουσας σημασίας στο πλαίσιο 
του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίσιμο ζήτημα συ-

νιστά το γεγονός ότι μακροχρόνια και σε πάγια βάση, 
οι πιστώσεις που διατίθενται για τη στελέχωση των 
ΣΜΕΑΕ ή την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με 
αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 

γενικό σχολείο δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις της 
Πολιτείας, όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύου-
σα νομοθεσία, καθώς δεν αντιστοιχούν στις πραγμα-
τικές και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου μαθητικού πληθυσμού σε ειδικά 
υποστηρικτικά μέτρα, εξειδικευμένο προσωπικό, κα-
τάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμμα-

τα και διδακτικό υλικό. Για την αντιμετώπιση της 
χρόνιας ανεπάρκειας σε πόρους και ανθρώπινο δυ-
ναμικό και της διαιώνισης της ανισότητας που προ-
κύπτει de facto μεταξύ της ΕΑΕ και της γενικής εκ-

παίδευσης, η ΕΕΔΑ προκρίνει ως αναγκαία την εγ-
γραφή των πιστώσεων για την ΕΑΕ στον κρατικό 
προϋπολογισμό και την αποσύνδεση της αποκλειστι-
κής χρηματοδότησής της από τα προγράμματα του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (εφεξής 
ΕΣΠΑ)».  

4. Να επιβληθεί η εφαρμογή μέτρων που προωθούν 
αφενός την προσβασιμότητα των κτιριακών και ηλε-
κτρονικών υποδομών, του εξοπλισμού και του εκ-
παιδευτικού υλικού, αφετέρου την εφαρμογή εύλο-

γων προσαρμογών. Πρέπει να σημειωθεί ότι 10 χρό-
νια μετά τη ψήφιση του ν.3699/2008 και εκκρεμεί 
ακόμη η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 

για τη σύσταση των δύο Συμβουλευτικών Γνωμοδο-
τικών Επιτροπών που προβλέπονται στην παρ. 7 του 
άρθρου 2, ήτοι για την παρακολούθηση της φυσικής 
προσβασιμότητας στις εκπαιδευτικές και διοικητικές 

δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρη-
σκευμάτων και την παρακολούθηση της ηλεκτρονι-
κής προσβασιμότητας, του εκπαιδευτικού υλικού και 

των διαδικτυακών τόπων. Μάλιστα με τις παρ. 1 του 
άρθρου 63 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 64 του 
ν.4488/2017 οι διοικητικές αρχές και τα όργανα εί-

ναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις αρχές του κα-

θολικού σχεδιασμού, να μεριμνούν για την τήρηση 
της διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης των ατό-
μων με αναπηρία στο φυσικό, δομημένο και ηλε-
κτρονικό περιβάλλον. Πέραν όμως των προαναφερ-

θεισών απαιτήσεων, το άρθρο 7 «Προώθηση της ι-
σότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκρι-
ση» του Γενικού Κανονισμού των Επενδυτικών και 

Διαρθρωτικών Ταμείων -Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/ 
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου- επιβάλει την εφαρμογή του κριτηρίου της 
προσβασιμότητας και την αρχή της μη διάκρισης σε 

όλες τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΣΠΑ 
2014-2020, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 
αυτές που αφορούν στην τυπική και μη τυπική εκ-
παίδευση. Όσον αφορά στις εύλογες προσαρμογές, 

η εφαρμογή των οποίων επιβάλλεται με την παρ. 2 
του άρθρου 63 του ν.4488/2017, αυτές είναι εξατο-
μικευμένες και αφορούν στην: παροχή μορφών ζω-

ντανής βοήθειας -ήτοι προσωπικών βοηθών, ανα-
γνωστών, διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, εκπαι-
δευτικών παράλληλης στήριξης- στο σύνολο των α-
τόμων που την έχουν ανάγκη, προσαρμογή των εκ-

παιδευτικών μεθόδων και των διαδικασιών, παροχή 
υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, και η δη-
μιουργία ενός συστήματος προσβάσιμης, ασφαλούς 

και χωρίς κόστος μετακίνησης των μαθητών με ανα-
πηρία προς και από τις εκπαιδευτικές τους μονάδες -
εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η φοίτησή τους σε 
σχολείο της περιοχής διαμονής τους- εντάσσεται στο 

ευρύ φάσμα των εύλογων προσαρμογών. 

5. Να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του θεσμού της 

παράλληλης στήριξης από τον τακτικό προϋπολογι-
σμό προκειμένου η Πολιτεία να είναι σε θέση να α-
νταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά στο σύνο-
λο των υποβληθέντων αιτημάτων.  

6. Να καθιερωθεί η λειτουργία Κέντρων/ Προγραμμά-
των Έγκαιρης ή Πρώιμης Παρέμβασης πανελλαδικά 
ως οργανικό τμήμα της εκπαίδευσης. Η έγκαιρη ανί-

χνευση των ειδικών μαθησιακών αναγκών και η πα-
ροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών, τόσο στα ίδια τα άτομα όσο και 

στις οικογένειές τους, συνιστά θεμέλιο της μελλοντι-
κής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.  

7.Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 

 στη βάση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/ 

2017, θα πρέπει να προβεί άμεσα στην κατάρτιση, 
σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα της χώρας 
λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

που διαθέτει, επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για 
την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες 
τις πολιτικές διοικητικές διαδικασίες, δράσεις, μέ-
τρα και προγράμματα όλων των βαθμίδων εκπαί-

δευσης. 

 στη βάση της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4488/ 

2017, θα πρέπει, σε συνεργασία με το αναπηρικό 
κίνημα της χώρας, να διεξάγει ευρεία εκστρατεία 
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ενημέρωσης για τον χαρακτήρα και τα οφέλη της 
συνεκπαίδευσης για όλους. 

 Τέλος, στη βάση της παρ. 2  του άρθρου 66 του 

ν.4488/2017, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώ-
ρας οφείλουν να εντάξουν στα προγράμματα 
σπουδών τους και στα επιμορφωτικά τους προ-
γράμματα και εκπαιδευτικές ενότητες που αφο-

ρούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 
όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Επιπρό-
σθετα, σε όλες τις παιδαγωγικές και καθηγητικές 
σχολές της χώρας θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

μαθήματα ευαισθητοποίησης και γνώσης σε θέ-
ματα αναπηρίας, εναλλακτικών τρόπων, μέσων 
και μορφών επικοινωνίας, εκπαιδευτικών τεχνι-

κών και μεθόδων διδασκαλίας για την υποστήριξη 
των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.  

Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η προσδο-
κώμενη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος 

θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία μηχανισμού 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας της 
εκπαίδευσης, βασικό γνώρισμα της οποίας είναι η συ-
μπερίληψη. Ο μηχανισμός αυτός υιοθετώντας τη συ-

στημική προσέγγιση για το εκπαιδευτικό σύστημα, θα 
πρέπει να ενσωματώνει στοιχεία, διοικητικά και στα-
τιστικά για όλα τα επίπεδα και τις συνιστώσες του εκ-

παιδευτικού έργου: κτηριακές και υλικοτεχνικές υπο-
δομές, παιδαγωγικά πλαίσια, διοικητική δομή, υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης, μαθητές και 
εκπαιδευόμενους καθώς και για το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να παράγει 
χρήσιμα δεδομένα για όλα τα επίπεδα λήψης αποφά-
σεων, να διαγιγνώσκει έγκαιρα τις ελλείψεις, τις αδυ-
ναμίες και τα υφιστάμενα εμπόδια, καθώς και να 

προσδιορίζει τις καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, ώστε 
να τροφοδοτεί τον προγραμματισμό με τεκμηριωμένα 
δεδομένα. Αναφορικά με τους μαθητές με αναπηρία 

θα πρέπει να τονιστεί ότι η καταγραφή τους πρέπει να 
ξεκινά από την προσχολική ηλικία για την αποτροπή 
του φαινομένου της μη ένταξης των ατόμων με ανα-
πηρία στην εκπαίδευση. Για τη δημιουργία αυτού του 

μηχανισμού θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν υφιστά-
μενα πληροφοριακά συστήματα που το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει αναπτύξει 

και λειτουργεί, ενώ απαιτείται παράλληλα η συλλογή 
κατάλληλων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων 
για την κατασκευή ενός συστήματος δεικτών αξιολό-
γησης. 

Η αξία των στατιστικών δεδομένων ειδικότερα στην 
παρακολούθηση και την προστασία των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνεται ρητώς στο 
κείμενο της Σύμβασης. Στο άρθρο 31 ορίζεται ότι τα 

κράτη αναλαμβάνουν να συλλέξουν κατάλληλες πλη-
ροφορίες, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και ε-
ρευνητικών δεδομένων, προκειμένου να τους επιτρέ-

ψουν να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές, 
για να καταστήσουν αποτελεσματική τη Σύμβαση. Οι 
πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιού-

νται στην αξιολόγηση της εφαρμογής των υποχρεώ-

σεων των κρατών, και τον προσδιορισμό των εμπόδι-
ων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά 
την άσκηση των δικαιωμάτων τους.  
Σύμφωνα με την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία, στις συστάσεις της οποίας 
αναφερθήκαμε και παραπάνω, τα συμβαλλόμενα κρά-
τη πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα δεδομένα για 

να διαμορφώσουν πολιτικές, σχέδια και προγράμματα 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του 
άρθρου 24. Τα συμβαλλόμενα κράτη καλούνται να θε-
σπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης α-

ξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τις διάφορες κατη-
γορίες ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, με την πρόσβαση, την παραμονή και την 
πρόοδο των ατόμων με αναπηρία εντός του εκπαιδευ-

τικού συστήματος, την παροχή εύλογων προσαρμογών 
και την αποτελεσματικότητα αυτών των παροχών. Οι 
πληθυσμιακές απογραφές, οι εθνικές έρευνες και οι 

διοικητικοί φορείς, πρέπει να συλλέγουν πληροφορί-
ες για τους μαθητές με αναπηρία, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που εξακολουθούν να ζουν σε ιδρυμα-
τικές δομές. Επιπροσθέτως, συστήνεται στα συμβαλ-

λόμενα κράτη να συγκεντρώνουν αναλυτικά δεδομένα 
σχετικά με τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρό-
σβαση, την παραμονή και την πρόοδο των ατόμων με 

αναπηρία στην εκπαίδευση, ώστε να καταστεί δυνατή 
η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την άρση τους.  

Στη χώρα μας, με τον πρόσφατο νόμο ν.4488/2017, ο 
οποίος καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής, παρακολού-

θησης και προαγωγής της Σύμβασης, θεσμοθετείται η 
υποχρέωση του ελληνικού στατιστικού συστήματος να 
συλλέγει και να διαχέει στατιστικές για τα άτομα με 
αναπηρία. Ειδικότερα η παράγραφος 3 του άρθρου 68 

ορίζει ότι «Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσί-
ες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στα-
τιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδί-

δουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στα-
τιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς και με τα εμπόδια 
που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαι-

ωμάτων τους. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού των 
ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμε-
νων δεδομένων τελούν σε διαβούλευση με το Παρα-
τηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Εθνικής Συ-

νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.)». 
Η πλειονότητα των υφιστάμενων έως σήμερα στατι-
στικών δεδομένων στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, εξακολουθούν να διαπνέονται από τη 
φιλοσοφία των ιατρικοκεντρικών αναγνώσεων της 
αναπηρίας, που την αντιλαμβάνονται ως ατομική πα-
θολογική κατάσταση, θεωρώντας το άτομο με αναπη-

ρία εξ ορισμού άνισο.  
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. Η συλλογή, η επε-
ξεργασία και η διάχυση ερευνητικών δεδομένων για 
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την αναπηρία υπό το πρίσμα του δικαιωματικού μο-

ντέλου που επιβάλλει η Σύμβαση, θα πρέπει να έχει 
ως σκοπό:  

  την αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών διαβί-

ωσης των ατόμων με αναπηρία,  

 τον προσδιορισμό των κοινωνικών εμποδίων και 

φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπη-

ρία σε όλους τους τομείς άσκησης των δικαιωμάτων 
τους, και συνακόλουθα την ανάδειξη των κοινωνι-
κών ανισοτήτων,  

 την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εφαρμοζό-

μενων πολιτικών, μέτρων, προγραμμάτων και δρά-

σεων για την αναπηρία στην καθημερινή διαβίωση 
των ατόμων,  

 την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώ-

ματα των ατόμων με αναπηρία,  

 τη διευκόλυνση του εθνικού και διακρατικού σχεδι-
ασμού και συντονισμού των πολιτικών στη βάση ε-

νός κοινού πλαισίου αρχών και ορισμών. 

Είναι ευρεία η συνειδητοποίηση σε διεθνές επίπεδο 
ότι η χάραξη πολιτικής για τη μακροπρόθεσμη ανά-

πτυξη ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων δεν 
μπορεί παρά να τεκμηριώνεται σε αξιόπιστα ερευνη-
τικά δεδομένα, τα οποία θα αποτυπώνουν την ικανό-
τητα του εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμόζε-

ται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών 
ώστε να επιτυγχάνεται ο ενταξιακός χαρακτήρας του 
εκπαιδευτικού συστήματος και η παροχή ποιοτικής και 

ισότιμης εκπαίδευσης για όλους. 
Ο σχεδιασμός των νέων στατιστικών για την εκπαί-
δευση για όλους επιβάλλει ευρείες συνεργασίες σε 
εθνικό και διακρατικό επίπεδο με τους φορείς του α-

ναπηρικού κινήματος και όλους τους εμπλεκόμενους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς, ώστε μέσω της 
ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας να προσδιο-
ριστούν οι κρίσιμες παράμετροι για την επίτευξη της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και συνακόλουθα οι 
κατάλληλοι δείκτες για την παρακολούθηση της ε-
φαρμογής του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία 

στην ισότιμη εκπαίδευση. Μέσω αυτής της αναγκαιό-
τητας γεννήθηκε η ιδέα της σύμπραξης δύο σημαντι-
κών κοινωνικών οργανώσεων της χώρας, της ΓΣΕΕ και 
της Ε.Σ.Α.μεΑ., σε μια κοινή ερευνητική προσπάθεια 

που αποδείχτηκε εξαιρετικά γόνιμη και για τους δύο 
φορείς.  
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η συγκε-
ντρωτική ανάλυση και παρουσίαση των υφιστάμενων 

στατιστικών δεδομένων για την ειδική αγωγή και εκ-
παίδευση, των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για 
τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση και των βασικών κοινωνι-
κών μεταβλητών για τις συνθήκες διαβίωσης, την ερ-
γασία και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα δεδομένα που 
επιλέχθηκε να παρουσιαστούν, αν και ελλιπή, πλη-

ρούν το κριτήριο της διαθεσιμότητας σε πανευρωπαϊ-
κό επίπεδο ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική ανάλυ-
ση των διαφορετικών επιπτώσεων που έχουν τα εθνι-

κά εκπαιδευτικά συστήματα στην εκπαίδευση των α-

τόμων με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, καθώς και στην ισότιμη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία.  
Η παρουσίαση μη εκπαιδευτικών κοινωνικών δεικτών 

σχετικά με την απασχόληση, τη φτώχεια και τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό και τους τομείς ζωής που εμποδί-
ζονται τα άτομα με αναπηρία, επιτάσσεται ως μεθο-

δολογική επιλογή καθώς η στόχευση της ενταξιακής 
εκπαίδευσης υπερβαίνει το πεδίο των σχολικών και 
ακαδημαϊκών επιδόσεων, αλλά σύμφωνα και με το 
άρθρο 24 «ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης απο-

σκοπεί…στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες να 
συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινω-
νία». 
Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλουν τα υ-

πάρχοντα δεδομένα γίνεται μια πρώτη αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης στην εκπαίδευση των 
ατόμων με αναπηρία, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέ-

σει τη βάση για τη διάγνωση αναγκών σε επίπεδο 
στοιχείων και την μελλοντική εξέλιξη των στατιστικών 
ερευνών για την ενταξιακή εκπαίδευση.  
Κοινή διαπίστωση των δύο ερευνητικών ομάδων, του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και της Ε.Σ.Α.μεΑ./Παρατηρητήριο Θεμά-
των Αναπηρίας, είναι πως τα υφιστάμενα έως σήμερα 
δεδομένα για την εκπαίδευση των μαθητών με ανα-

πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλά-
δα περιορίζονται σε ελάχιστα στοιχειώδη αριθμητικά 
στοιχεία για τον πληθυσμό των μαθητών που φοιτούν 
είτε σε ειδικά σχολεία είτε στα τμήματα ένταξης των 

γενικών σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, από το επίσημο 
ελληνικό στατιστικό σύστημα απουσιάζουν δεδομένα 
σχετικά με τον πληθυσμό παιδιών με αναπηρία που 
παραμένουν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, εκλεί-

πουν εντελώς στοιχεία για την προσβασιμότητα των 
σχολικών υποδομών και των εκπαιδευτικών διαδικα-
σιών, δεν υπάρχουν δεδομένα μέχρι στιγμής για την 

παράλληλη στήριξη που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά 
της συνεκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Κέντρων 
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδι-
κών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), τη συμμετοχή 

των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, την επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών 
σε θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης.  
 

Όλα τα παραπάνω δεν εξαντλούν τον κατάλογο των 
αναγκαίων πλην ανύπαρκτων έως σήμερα δεδομένων 
για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, αναφέ-

ρονται μόνο ενδεικτικά. Ωστόσο αυτό που είναι πε-
ρισσότερο σημαντικό να τονιστεί είναι ότι ο σχεδια-
σμός των εθνικών στατιστικών για την εκπαίδευση εν 
γένει δεν έχει προσανατολιστεί στην ανάγκη για συλ-

λογή δεδομένων που θα αποτυπώνουν τα ποιοτικά 
γνωρίσματα και κυρίως την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού συστήματος, δεδομένων δηλαδή που 

θα είναι χρήσιμα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του εκ-
παιδευτικού συστήματος.  
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Για το αναπηρικό κίνημα της χώρας η Πολιτεία οφεί-

λει, σε συνεργασία με αυτό, να εκπονήσει εθνική 
στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
αναπηρία, βασική συνιστώσα της οποίας θα πρέπει να 
είναι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.  

Ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ένα 

σχολείο με επίκεντρο τον μαθητή, ένα σχολείο για ό-
λους θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μιας 
κοινωνίας για όλους, μιας κοινωνίας με περισσότερη 
δικαιοσύνη και δημοκρατία περισσότερη ποικιλομορ-

φία, λιγότερες διακρίσεις και ανισότητες. 
 

 Το προοίμιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία  2.2

Στην αρχή του κεφαλαίου της Ετήσιας Έκθεσης για την 
Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση 2017-2018 του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ που αφορά στα άτομα με αναπηρία παρα-

τίθενται τα 25 σημεία που τα κράτη-μέλη της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ συμπεριέλαβαν στο προοίμιο της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπη-

ρία (ΑμεΑ), ως κείμενο-οδηγός για τους αναγνώστες 
και τους ερευνητές της παρούσας μελέτης, για έναν 
πολύχρονο αγώνα θεσμοθετημένων ανθρώπινων δι-
καιωμάτων που ακόμα δεν έχει δικαιωθεί .  
  

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην παρούσα Σύμβαση, 

(α). Υπενθυμίζοντας τις αρχές που εξαγγέλλονται στον Καταστατι-
κό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες ανα-γνωρίζουν την εγ-
γενή αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα 

όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας, ως θεμέλιο της ελευ-
θερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο,  

(β). Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στην Οικουμενική Δια-
κήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα Διεθνή Σύμφωνα για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχουν εξαγγείλει και συμφωνήσει ότι κα-
θένας δικαιούται να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ε-
λευθεριών που περιλαμβάνονται σε αυτά, χωρίς καμία διάκριση,  

(γ). Επιβεβαιώνοντας την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλ-
ληλεξάρτηση και τη συσχέτιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και θεμελιωδών ελευθεριών και την ανάγκη να εγγύησης της 
πλήρους απόλαυσής τους, χωρίς διακρίσεις, από τα άτομα με ανα-
πηρίες,  

(δ). Υπενθυμίζοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοι-
νωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με 
την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση 
για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναι-
κών, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, 
τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Διεθνή Σύμβαση 
σχετικά με την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μετανα-
στών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους,  

(ε). Αναγνωρίζοντας ότι η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια 
και ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων 
και των εμποδίων συμπεριφοράς που παρεμποδίζει την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με 
τους άλλους,  

(στ). Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών και των κατευθυντή-
ριων οδηγιών πολιτικής που περιλαμβάνονται στο Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες και στους Τυπο-
ποιημένους Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα 
με Αναπηρίες, ως προς την επιρροή στην προαγωγή, διαμόρφωση 
και αξιολόγηση των πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων και δρά-
σεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, προς το σκοπό 
της περαιτέρω εξίσωσης ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες,  

(ζ). Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των ζητημάτων ανα-
πηρίας, ως αναπόσπαστο τμήμα, στις σχετικές στρατηγικές βιώσι-
μης ανάπτυξης,  

(η). Αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι διακρίσεις κατά οποιουδήποτε 
πρόσωπου, βάσει της αναπηρίας του, αποτελούν προσβολή της 
εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας του ατόμου,  

(θ). Αναγνωρίζοντας περαιτέρω την ποικιλομορφία των ατόμων με 
αναπηρίες,  

(ι). Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προωθηθούν και να προστα-
τευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρί-
ες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούν εντατικότε-
ρη υποστήριξη,  

(κ). Ανησυχώντας για το ότι, παρά τις διάφορες επίσημες πράξεις 
και δεσμεύσεις, τα άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπί-
ζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους ως ίσα μέλη της κοινωνίας και 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, σε όλα τα μέρη 
του κόσμου,  

(λ). Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες σε 
κάθε χώρα, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες,  

(μ). Αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες, υφιστάμενες και πιθανές, συ-
νεισφορές από τα άτομα με αναπηρίες στη γενική ευημερία και 
ποικιλομορφία των κοινοτήτων τους, και ότι η προαγωγή της πλή-
ρους απόλαυσης από τα άτομα με αναπηρίες των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους και της πλήρους 
συμμετοχής από τα άτομα με αναπηρίες,    έχουν ως αποτέλεσμα 
την ενισχυμένη αίσθηση ένταξης και σημαντικές προόδους στην 
ανθρώπινη, κοινωνική και οι-κονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και 
στην εξάλειψη της φτώχειας,  

(ν). Αναγνωρίζοντας τη σημασία, για τα άτομα με αναπηρίες, της 
ατομικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους, συμπεριλαμβανομέ-
νης και της ελευθερίας να κάνουν τις επιλογές τους,  

(ξ). Θεωρώντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων για πολιτικές και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που τα αφορούν άμεσα,  

(ο). Ανησυχώντας για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν 
τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία υπόκεινται σε πολλαπλές ή επι-
βαρυμένες μορφές διακρίσεων, βάσει της φυλής, του χρώματος, 
του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων 
απόψεων, της εθνικής, εθνοτικής, αυτόχθωνος ή κοινωνικής τους 
καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης, της ηλικίας ή άλλης κα-
τάστασης,  

(π). Αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 
διατρέχουν συχνά το μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω 
από την κατοικία, λόγω βίας, τραυματισμού ή κακοποίησης, πα-
ραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλ-
λευσης,  

(ρ). Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να α-
πολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και  θεμε-
λιώδεις ελευθερίες, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και υπεν-
θυμίζοντας τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, προς το σκοπό 
αυτό, από τα Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού,  

(σ). Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενσωματωθεί η προώθηση 
της ισότητας των φύλων σε όλες τις προσπάθειες προαγωγής της 
πλήρους απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμε-
λιωδών ελευθεριών των ατόμων με αναπηρίες, 
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(τ). Τονίζοντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των ατόμων με ανα-
πηρίες ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αναγνωρίζοντας την κρίσι-
μη ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος της φτώχει-
ας στα άτομα με αναπηρίες,  

(υ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας οι 
οποίες βασίζονται στον πλήρη σεβασμό των σκοπών και των αρ-
χών που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και η τήρηση των εφαρμοστέων πράξεων ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων, είναι απαραίτητες για την πλήρη προστασία των ατό-
μων με αναπηρίες και, ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια ενόπλων συ-
γκρούσεων και της ξένης κατοχής,  

(φ). Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας στο φυσι-
κό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην υγεία 
και εκπαίδευση και στην πληροφορία και  επικοινωνία, καθιστώ-
ντας δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών,  

(χ). Συνειδητοποιώντας ότι το άτομο, έχοντας καθήκοντα απέναντι 
στα άλλα άτομα και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, είναι 
υπεύθυνο να προσπαθήσει να προάγει και να τηρήσει τα δικαιώ-
ματα που αναγνωρίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων,  

(ψ). Πεπεισμένα ότι η οικογένεια είναι η φυσικό και θεμελιώδες 
στοιχείο της κοινωνίας και ότι δικαιούται  προστασίας από την 

κοινωνία και το κράτος και ότι τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη 
των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη 
προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οι-
κογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαι-
ωμάτων των ατόμων με αναπηρίες,  

(ω). Πεπεισμένα ότι μια συνολική και ενιαία διεθνής Σύμβαση για 
την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέ-
πειας των ατόμων με αναπηρίες θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επανόρθωση του έντονου κοινωνικού μειονεκτήματος των ατόμων 
με αναπηρίες και θα προάγει τη συμμετοχή τους στον τομέα της 
ατομικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
ζωής, με ίσες ευκαιρίες, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις 
αναπτυγμένες χώρες, 

υιοθέτησαν την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-

πηρία με την απόφαση 61/611 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκεμβρίου 2006, η οποία τέθηκε σε ισχύ 

στις 4 Μαΐου 2008». 

 

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου του 
2012. 
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 Μεθοδολογικό σημείωμα 2.3

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες με-

θοδολογικές επισημάνσεις, προκειμένου ο αναγνώ-
στης να είναι σε θέση να κατανοεί τη σημασία, καθώς 
και τους περιορισμούς, των στατιστικών δεδομένων 
που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, στο οποίο 

παρουσιάζονται βασικά μεγέθη και δείκτες για τα ά-
τομα με αναπηρία στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ.  

Η ανάλυση που επιχειρείται είναι κυρίως περιγραφική 
και έχει διττό στόχο: α) να περιγράψει με αριθμούς το 

μεγάλο αυτό τμήμα του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
πληθυσμού, β) να διερευνήσει σε ένα πρώτο επίπεδο 
τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που αντιμετωπί-

ζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη, εξετάζοντας ένα σύνολο επιλεγμένων γενικών 
(εκπαίδευση, απασχόληση, φτώχεια και αποκλεισμός) 
και ειδικών δεικτών (πρόσβαση στην εργασία, τομείς 

ζωής που αντιμετωπίζουν εμπόδια τα άτομα με ανα-
πηρία). 

Η συλλογή και η ανάλυση στατιστικών δεδομένων για 
τα άτομα με αναπηρία συνδέεται αναπόφευκτα με τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις και τους διαφορετικούς ορι-
σμούς για την αναπηρία (όπως αυτές διαφοροποιού-
νται στα διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα που παρου-

σιάστηκαν στην εισαγωγή).  

Στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία, ορίζεται ότι «στα άτομα με αναπηρία 
συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωμα-

τικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες 
(impairments), οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διά-
φορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλή-

ρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινω-
νία σε ίση βάση με τους άλλους». Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η αναπηρία «[…] 
είναι ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο φαινόμενο, που 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση των προσωπικών χα-
ρακτηριστικών ενός ατόμου με τα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζει»

7
. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο όρος «α-

ναπηρία» αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ετερογε-
νών καταστάσεων, δυσκολιών και περιορισμών που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της ε-

πίδρασης βιολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών παραγόντων στο άτομο.  

Στη 8
η
 Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κρατών της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία, τον Απρίλιο του 2015, συζητήθηκε μεταξύ 
άλλων το ζήτημα των στατιστικών δεδομένων για τον 
πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία. Εκεί, σε σημείω-
μα που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το 

οποίο αποτέλεσε τη βάση συζήτησης, επισημαίνει ότι 
η αναπηρία είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο ζή-
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 Λογαρά Δημήτρη, Εργασία – Απασχόληση και Αναπηρία, ΕΣΑμεΑ, 
Αθήνα 2013 

τημα, το οποίο δημιουργεί μια σειρά προκλήσεων 

αναφορικά με τις στατιστικές μετρήσεις και τη συλ-
λογή των δεδομένων

8
. 

Όντας μια έννοια-ομπρέλα, η «αναπηρία» χαρακτηρί-
ζεται από υψηλό βαθμό γενίκευσης, ο οποίος δυσκο-

λεύει τη διατύπωση ενός στατιστικού ορισμού, κατάλ-
ληλου να μεταφράσει σε μετρήσιμο μέγεθος το ευρύ 
αυτό σύνολο διαφορετικών περιορισμών και δυσκο-
λιών που αντιμετωπίζει σημαντικό τμήμα του πληθυ-

σμού. Επιπρόσθετα, η παραγωγή στατιστικών και το 
αντίστοιχο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της μεθοδο-
λογίας και των ορισμών στη μέτρηση της αναπηρίας 

εμφανίστηκαν σχετικά πρόσφατα, με αποτέλεσμα να 
παραμένει ακόμα και σήμερα ζητούμενο, αλλά και 
πρόκληση, η διεθνής συμφωνία για κοινούς ορισμούς 
και κοινά στατιστικά εργαλεία μέτρησης της αναπηρί-

ας.  
Παρ’ όλα αυτά, πλέον είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ε-
τερογένεια που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό με ανα-
πηρία απαιτεί αντιστοίχως διαφοροποιημένες μεθο-

δολογίες μέτρησης προκειμένου να αποτυπωθούν οι 
υποκατηγορίες του πληθυσμού καθώς και οι διαφορε-
τικές εκδοχές και τα είδη των εμποδίων που αντιμε-

τωπίζουν. Ως γενική κατευθυντήρια αρχή, σχετικά με 
την υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να παρά-
γουν στατιστικές για την αναπηρία, όπως αυτή επι-
τάσσεται από το άρθρο 31 της Σύμβασης, υιοθετείται 

η συλλογή ποικίλων περιγραφικών δεδομένων, καθέ-
να εκ των οποίων είναι διαφορετικής χρησιμότητας 
στο επίπεδο του σχεδιασμού πολιτικών για την ανα-

πηρία.  

Συνεπώς το ζητούμενο των κοινών ορισμών εμπλουτί-
ζεται στο σύγχρονο πλαίσιο με την απαίτηση για συλ-
λογή στοιχείων διαφορετικών αναλυτικών επιπέδων 

που όμως οφείλουν να πληρούν το κριτήριο της συ-
γκρισιμότητας. Προκειμένου να καταστεί ορατή και να 
αναλυθεί στις πραγματικές της διαστάσεις η μεγάλη 
αυτή πληθυσμιακή ομάδα, χρειάζονται αξιόπιστα και 

έγκυρα στατιστικά εργαλεία ικανά να αποτυπώσουν 
αφενός το γενικό σύνολο των ατόμων αυτών με κοινό 
γνώρισμα την κατάστασης υγείας που σε αλληλεπί-

δραση με το περιβάλλον περιορίζει τη δραστηριότητα 
τους, αφετέρου τις ιδιαίτερες υποκατηγορίες και τους 
περιορισμούς που αυτές αντιμετωπίζουν.  

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος μεθοδολογικού 

προβληματισμού, τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε 
στη διάθεσή μας και παρουσιάζονται στην έκθεση, 
προέρχονται από 3 ευρωπαϊκές στατιστικές έρευνες, 
οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογικές 

                                                                 
8

 Conference of States Parties to the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, Eight session, New York, 9-11 June 2015 
/CRPD/CSP/2015/1. Matters related to the implementation of the 
Convention. Table 2: improvement of disability data and statistics: 
objectives and challenges 
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προσεγγίσεις. Ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον κάθε 

έρευνας υιοθετούνται και διαφορετικοί ορισμοί για 
τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία που συνδέο-
νται με τα εκάστοτε ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις 
εργασίας. 

Αναλυτικά, οι βασικές ερευνητικές πηγές που διαθέ-
τουν συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και έχουν χρησιμοποιηθεί στην έκθεση είναι: 

α) η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
των Νοικοκυριών (EU-SILC) της Eurostat, η οποία πα-
ρέχει κατ’ έτος στοιχεία για τον συγκεκριμένο πληθυ-
σμό (2005-2016), β) η Ειδική Έρευνα για την Εργασία 

των Ατόμων με Προβλήματα Υγείας/Αναπηρία  (LFS - 
Ad hoc module της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 
2011) και γ) η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Υγεία & την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση (European Health and Social  

Integration Survey, EHSIS) με έτος αναφοράς το 2012.  

Στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
των Νοικοκυριών (εφεξής EU-SILC) χρησιμοποιείται ο 

δείκτης «GALI» (Global  Activity Limitation Index) ως 
ένας έμμεσος δείκτης υπολογισμού του πληθυσμού με 
αναπηρία. Ο δείκτης «GALI» προσεγγίζει την αναπηρία 
ως την ύπαρξη περιορισμού/δυσκολίας στις συνήθεις 

για τον πληθυσμό δραστηριότητες εξαιτίας προβλημά-
των υγείας. Ειδικότερα, το ερώτημα, που συνιστά τη 
βάση του εν λόγω δείκτη, εξετάζει εάν -σύμφωνα με 

την προσωπική του εκτίμηση- ο ερευνώμενος θεωρεί 
ότι έχει περιορίσει σε κάποιο βαθμό, εξαιτίας κάποι-
ου χρόνιου προβλήματος υγείας, σωματικού ή ψυχι-
κού, καθημερινές/συνήθεις για το γενικό πληθυσμό 

δραστηριότητες, για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μη-
νών. 

Στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (εφεξής LFS) υιοθε-
τούνται οι ακόλουθοι βασικοί ορισμοί, σύμφωνα με 

τους οποίους ως άτομα με αναπηρία (disabled people) 
προσδιορίζονται: 

 τα άτομα με δυσκολία σε κάποια βασική δραστη-

ριότητα (στην όραση, στην ακοή, στο βάδισμα, στην 

επικοινωνία κ.α.), και  

 τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο περιορισμό 

στην εργασία λόγω ενός μακροχρόνιου προβλήμα-
τος υγείας ή /και δυσκολίας σε μια βασική δραστη-
ριότητα. 

Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Υγεία και 
την Κοινωνική Ενσωμάτωση (εφεξής EHSIS) ως άτομα 
με αναπηρία νοούνται εκείνα που αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στη συμμετοχή τους σε οποιονδήποτε από 

10 βασικούς τομείς ζωής (life areas ή domains), λόγω -
μεταξύ άλλων- ενός προβλήματος υγείας ή ενός βα-
σικού περιορισμού της δραστηριότητάς τους. Πιο συ-

γκεκριμένα, οι 10 τομείς ζωής που τα άτομα με ανα-
πηρία εμποδίζονται είναι οι εξής: κινητικότητα (mobil i-
ty), μετακίνηση με κάποιο μέσο (transport), πρόσβαση 
σε κτηριακές υποδομές, εκπαίδευση & κατάρτιση, α-

πασχόληση, χρήση διαδικτύου, κοινωνικές επαφές & 
υποστήριξη, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με 
συμμετοχή τρίτων, οικονομική ζωή, στάσεις & συμπε-

ριφορές. Στη συγκεκριμένη έρευνα με τον όρο άτομο 

με αναπηρία (disabled people) προσδιορίζεται το άτο-
μο που ένα μακροχρόνιο

9
 πρόβλημα υγείας ή μια μα-

κροχρόνια δυσκολία σε κάποιες βασικές δραστηριότη-
τες λειτουργεί ως εμπόδιο (barrier) σε οποιονδήποτε 

τομέα της ζωής του
10

. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα εξετάστηκαν και αξιολογήθη-
καν από την κοινή επιστημονική ομάδα του ΚΑΝΕΠ-

ΓΣΕΕ και του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της 
ΕΣΑμεΑ με σκοπό να καθοριστεί η κατάλληλη προσέγ-
γιση στην επεξεργασία και την ερμηνεία των στοιχεί-
ων, να εντοπιστούν οι μεθοδολογικές διαφορές και να 

διερευνηθούν οι αναλυτικές δυνατότητες και οι περι-
ορισμοί κάθε προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι βασικός σκοπός της συλλογής και 
της ανάλυσης στατιστικών δεδομένων για τα άτομα με 

αναπηρία είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο 
τα άτομα με αναπηρία είναι σε θέση να συμμετέχουν 
στην κοινωνία και να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους, ε-
πιλέχθηκε ως βασική έρευνα αναφοράς η EU-SILC 
2005-2016 καθώς παρέχει τόσο συγκριτικά όσο και δι-
αχρονικά δεδομένα για τις συνθήκες διαβίωσης των 

ατόμων με περιορισμούς δραστηριότητας σε σύγκριση 
με τον πληθυσμό των ατόμων χωρίς περιορισμούς.  

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας 

της Ε.Σ.Α.μεΑ., μεταξύ των υφιστάμενων στατιστικών 
δεικτών ο «GALI» (Global Activity Limitation Index), ως 
ένας έμμεσος δείκτης υπολογισμού του πληθυσμού με 
αναπηρία, μπορεί να αποτυπώσει προσεγγιστικά το 

γενικό σύνολο της ανομοιογενούς αυτής πληθυσμια-
κής ομάδας ώστε να καθίστανται εφικτή η συγκριτική 
ανάλυση του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία με 
τον πληθυσμό των ατόμων χωρίς αναπηρία, και δη στη 

βάση μιας μόνο μεταβλητής.  

Συμπληρωματικά με τα δεδομένα της EU-SILC, χρησι-
μοποιούνται τα στοιχεία από τις άλλες δύο ad-hoc έ-

ρευνες (LFS και EHSIS) για την ανάδειξη επιπλέον ζη-
τημάτων που δεν καλύπτονται από την Έρευνα Εισο-
δήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, 
για τις οποίες αξίζει να γίνουν ορισμένες επισημάν-

σεις. Η έρευνα EHSIS σχεδιάστηκε για να μετρήσει την 
αναπηρία στη βάση του βιο-ψυχοκοινωνικού μοντέ-
λου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη διεθνή ταξινόμηση 
της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας 

(εφεξής ICF). Σύμφωνα με το βιο-ψυχοκοινωνικό μο-
ντέλο, η αναπηρία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας περί-
πλοκης σχέσης ανάμεσα στην κατάσταση υγείας ενός 

ατόμου και των ατομικών παραγόντων από τη μια, και 
των εξωτερικών παραγόντων που αντιπροσωπεύουν 
                                                                 
9

 Με τον όρο μακροχρόνια/-ιο αποδίδεται ο αγγλικός όρος 

longstanding (χρονίζουσα/-ον) που διαφοροποιείται από τον ια-
τρικό όρο “χρόνιος/-ια” (chronic) μιας συγκεκριμένης πάθησης 
(π.χ. chronic depression – χρόνια κατάθλιψη) 

10
 Eurostat/ (European Health and Social Integration Survey (EHSIS) - 
Prevalence of disability, 2012 (ad-hoc study) 
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τις συνθήκες στις οποίες ζει από την άλλη. Επιπροσθέ-

τως, σύμφωνα με το ICF (βλ. Παράρτημα 1 - Ζητήματα 
Ταξινόμησης και Ορολογίας), τα εμπόδια (ή φραγμοί), 
είναι παράγοντες του περιβάλλοντος ενός ατόμου, οι 
οποίοι, μέσω της απουσίας ή της παρουσίας τους, πε-

ριορίζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου και συντε-
λούν στην αναπηρία. Μεταξύ των «εμποδίων» περι-
λαμβάνονται τα εξής: έλλειψη προσβάσιμου φυσικού 

περιβάλλοντος και υποστηρικτικής τεχνολογίας, αρνη-
τικές στάσεις/αντιλήψεις για την αναπηρία καθώς και 
η έλλειψη ή δυσλειτουργία των αναγκαίων υπηρε-
σιών, συστημάτων και πολιτικών που δυσχεραίνουν 

την εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους 
τομείς. Συμπερασματικά, σύμφωνα με το ICF, τα προ-
βλήματα υγείας δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως 
«εμπόδια», αλλά είναι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην ύπαρξη περιορισμών ή δυσκολιών δραστηριότη-
τας ή συμμετοχής.  
Με βάση τα παραπάνω, ο ορισμός που χρησιμοποιεί η 

Eurostat στην έρευνα EHSIS, για τον πληθυσμό των 
ατόμων με αναπηρία είναι μη συμβατός με τη σύγχρο-
νη προσέγγιση και ειδικότερα με το βιο-ψυχοκοινωνικό 
μοντέλο κατανόησης της αναπηρίας και κατ’ επέκταση 

το δικαιωματικό μοντέλο. Ωστόσο, τα στοιχεία της 
EHSIS παρουσιάζονται στην έκθεση επειδή αποτυπώ-
νουν, έστω και με αδυναμίες, τους τομείς που τα άτο-

μα με αναπηρία αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυ-
σκολία συμμετοχής και συνεπώς είναι χρήσιμα για τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων στο επίπεδο του σχεδια-
σμού πολιτικών κοινωνικής ένταξης.  

Σχετικά με την LFS, πρέπει να επισημανθεί ότι βασίζε-
ται στη προσέγγιση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασί-
ας (ILO-International  Labour Organization), καταμε-
τρώντας ως απασχολούμενους τα άτομα που έχουν 

απασχοληθεί έστω και μια ώρα την προηγούμενη ε-
βδομάδα από τη διενέργεια της έρευνας. Άνεργοι, θε-
ωρούνται αντίστοιχα όσοι δεν έχουν εργαστεί καθό-

λου την εβδομάδα αναφοράς, είναι άμεσα διαθέσιμοι 
για εργασία και αναζητούν ενεργά εργασία κατά το 
διάστημα των προηγούμενων 4 εβδομάδων. Η μεθο-
δολογική αυτή προσέγγιση, έχει ως αποτέλεσμα, σύμ-

φωνα με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ευρωπαίων Εμπειρο-
γνώμων για την Αναπηρία (Academic Network of Eu-
ropean Disability Experts – εφεξής ANED)

11
, η LFS να 

παράγει συστηματικά και διαχρονικά ελαφρώς αυξη-

μένα ποσοστά απασχόλησης και να «υποτιμά» τα επί-
πεδα της ανεργίας σε σύγκριση με την EU-SILC, η ο-
ποία, αντιθέτως, βασίζεται, ως προς τα στοιχεία της 

απασχόλησης, σε ερώτηση αυτοπροσδιορισμού της 
                                                                 
11 Βλ. European comparative data on Europe 2020 & People 
with disabilities - Final report prepared by Stefanos  Gra m-
menos from Centre for European Social and Economic Pol icy 
(CESEP ASBL) on behalf of the Academic Network of Europ e-

an Disabi l i ty Experts  (ANED), 2017. 

εργασιακής κατάστασης. Ειδικότερα για τη μέτρηση 

της ανεργίας στον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρί-
α, το ANED εξηγεί ότι ο δείκτης ανεργίας που βασίζε-
ται στο κριτήριο της ενεργούς αναζήτησης εργασίας, 
«υποτιμά» δραστικά τα πραγματικά επίπεδα ανεργίας, 

αποκλείοντας ένα σημαντικό πλήθος ατόμων που λό-
γω των σοβαρών εμποδίων που αντιμετωπίζουν σχετι-
κά με την ένταξη στην εργασία, και παρότι είναι δια-

θέσιμοι να εργαστούν, έχουν παραιτηθεί από την ε-
νεργητική αναζήτηση εργασίας. Παρόμοια άποψη έχει 
και η ίδια η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η οποία το 
2007 δημοσίευσε μελέτη - οδηγό

12
 για τη βελτίωση 

των στατιστικών δεδομένων σχετικά με την απασχό-
ληση των ατόμων με αναπηρία, όπου προτείνονται 
προσαρμογές των βασικών δεικτών απασχόλησης ει-
δικά για τον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία (The 

employment situation of people with disabilities: To-
wards improved statistical  information). Μεταξύ άλ-
λων, στο κείμενο της Διεθνούς Οργάνωσης, υποστηρί-

ζεται ότι το κριτήριο της ενεργούς αναζήτησης εργα-
σίας δεν είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό των 
ανέργων ατόμων με αναπηρία, σημαντικό τμήμα των 
οποίων ανήκει στην κατηγορία των απογοητευμένων 

εργαζομένων «discouraged workers», και θα μπορού-
σε να «χαλαρώσει».  
Σε επίπεδο Ε.Ε., η ανάλυση του ANED σε στοιχεία του 

2014 αποδεικνύει ότι, υπολογίζοντας την ανεργία με 
τη μεθοδολογία της LFS σε σύγκριση με την EU-SILC, 
έχουμε μείωση των ανέργων (ηλικίας 20-64 ετών) πε-
ρίπου κατά 9 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός περιλαμ-

βάνει περίπου 3 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία και 
6 εκατομμύρια άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτή η διαφο-
ρά μειώνει το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ανα-
πηρία από το 19,6% στο 12,1%, αποκλείοντας από την 

ανάλυση σημαντικό αριθμό ανέργων, και ιδίως εκεί-
νους με αναπηρία που ενδέχεται να έχουν και τις με-
γαλύτερες ανάγκες για προσαρμογές και υποστήριξη 

στην εργασία, καθώς και για απόκτηση νέων δεξιοτή-
των. Λόγω των παραπάνω, οι δείκτες απασχόλησης 
στην έκθεση θα βασιστούν σε στοιχεία της EU-SILC, τα 
οποία δίνουν και τη δυνατότητα διαχρονικής ανάλυ-

σης αλλά είναι και περισσότερο αντιπροσωπευτικά ως 
προς τα σημερινά μεγέθη απασχόλησης. Θεωρήθηκε , 
ωστόσο, αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην έκθεση 
επιπλέον στοιχεία σχετικά με την εργασία που παρέχει 

μόνο η LFS επειδή περιγράφουν όψεις της προσβασι-
μότητας στην εργασία, τις ανάγκες για εύλογες προ-
σαρμογές και ειδική υποστήριξη, καθώς και τους λό-

γους μη -απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. 

                                                                 
12

 The Employment Situation of People with Disabilities : To-
wards  Improved Statistical Information - ILO Bureau of Statis-

tics  in collaboration with the Ski l l s  and Employabi l i ty De-
partment, 2007.  
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 Στοιχεία ταυτότητας του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία  2.4

Ο περιορισμός της δραστηριότητας του ατόμου (activi-

ty l imitation) είναι μια διάσταση της σχέσης υγείας/ 
αναπηρίας που αποτυπώνει τον μακροχρόνιο περιο-
ρισμό (long-standing limitation) κατά την εκτέλεση 
συνήθων δραστηριοτήτων λόγω προβλημάτων υγεί-

ας. Οι δείκτες που βασίζονται σε αυτή την εννοιολογι-
κή προσέγγιση χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
της γενικής κατάστασης της υγείας, της αναπηρίας, 
των σχετικών ανισοτήτων και των αναγκών υγειονομι-

κής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού. 
Παράδειγμα ενός σχετικού λειτουργικού ορισμού που 
αξιοποιείται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα είναι 

και δείκτης GALI (Global  Activity Limitation Indicator), 
που αποτελεί ένα εργαλείο βασισμένο σε μία ερώτη-
ση, και αξιοποιείται στην  Έρευνα Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) της 

Eurostat για την διάκριση των ατόμων με και χωρίς 
αναπηρία. 
Με τον δείκτη GALI εκτιμάται το κατά πόσον ο ερευ-
νώμενος θεωρεί ότι έχει περιορίσει, λόγω προβλημά-

των υγείας (σωματικών, ψυχικών ή συναισθηματικών), 
υφιστάμενης πάθησης/αναπηρίας ή λόγω ηλικίας, και 
όχι για οικονομικούς ή άλλους λόγους, δραστηριότη-

τες συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό, για διάστημα 

6 μηνών ή και περισσότερο. Η ακριβής ερώτηση σύμ-

φωνα με το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι: «Έχετε 
περιορίσει, λόγω δικού σας προβλήματος υγείας, κά-
ποιες συνήθεις για το γενικό πληθυσμό δραστηριότη-
τες ή έχετε δυσκολευτεί σε αυτές, για διάστημα 6 μη-

νών ή και περισσότερο από σήμερα;». Οι πιθανές α-
παντήσεις είναι τρεις: (1) Ναι, πάρα πολύ, (2) Ναι, 
αλλά όχι πάρα πολύ και (3)  Όχι, καθόλου, που κατη-
γοριοποιούν τον πληθυσμό αντίστοιχα σε δύο βασικές 

κατηγορίες: άτομα με σοβαρό ή μέτριο περιορισμό 
της δραστηριότητάς τους/ αναπηρία και άτομα χωρίς 
περιορισμό της δραστηριότητάς τους /αναπηρία. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος και 
το ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI)  
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016. Σημειώνεται, ότι 

δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληθυσμιακά στοιχεία του 
δείκτη για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Για τα συγκε-
κριμένα έτη η εκτίμηση του συνολικού πληθυσμού 
των ΑμεΑ έχει γίνει από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τον 

δείκτη GALI στο συνολικό πληθυσμό για τα 25 από τα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ για την Ιρλανδία, την Ιτα-
λία και το Λουξεμβούργο ο συνολικός πληθυσμός α-

ναφέρεται στο 2013.  

Γράφημα 2.1 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016, το 24,1% (ή 102.058,7 χιλ. άτομα) των ατό-
μων ηλικίας από 16 ετών & άνω στο συνολικό πληθυ-
σμό των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (422.268,7 χιλ. άτο-
μα), αυτοχαρακτηρίστηκαν ως άτομα με περιορισμό 

δραστηριότητας/αναπηρία. Την ίδια χρονιά, το 24,9% 
(ή 2.441,0 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 16 ετών 
& άνω στο συνολικό πληθυσμό στην Ελλάδα (9.803,1 

χιλ. άτομα) αυτοχαρακτηρίστηκαν ως άτομα με περιο-
ρισμό δραστηριότητας/αναπηρία. Στην κατανομή ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,0%) κατέχει 
την 17η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, τι-

μή υπερέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (24,1%) κατά 0,8 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-
μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-

μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τι-
μή δείκτη 34,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Λετο-
νία (37,4%), η Αυστρία (34,2%), η Πορτογαλία (33,1%), 
η Φινλανδία (32,7%), και η Κροατία (32,5%). Στον α-

ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμη-
λότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 

14,9%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία (21,6%), 
η Μάλτα (12,9%), η Κύπρος (16,1%), η Βουλγαρία 
(16,3%), και η Ιρλανδία (16,6%). Ωστόσο, η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,3 φορές), γεγο-

νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη. 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας από 16 ετών & άνω  με περιορι-
σμό δραστηριότητας/ αναπηρία (δείκτης GALI) συνο-

λικά και ανά επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας 

(σοβαρός – μέτριος περιορισμός) στην ΕΕ-28 το 2016.  

Γράφημα 2.2 U: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία  (δείκτης GALI) συνολικά και ανά επίπεδο σοβαρότητας 

της αναπηρίας (σοβαρός – μέτριος περιορισμός) στα κράτη-μέλη στην ΕΕ-28 το 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 στο σύνολο της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων 

με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ανέρχεται 
σε 24,1%, του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών & άνω, εκ 
των οποίων το 31,1% δηλώνει ότι περιορίζεται σε σο-
βαρό βαθμό, ενώ το υπόλοιπο 68,9% περιορίζεται σε 

μέτριο βαθμό. Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα το ποσο-
στό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ ανα-
πηρία ανέρχεται σε 24,9% (12

η
 θέση μεταξύ των 28 

κρατών-μελών), του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών & 
άνω, εκ των οποίων το 45,4% δηλώνει ότι περιορίζεται 
σε σοβαρό βαθμό (ποσοστό που αποτελεί και το υ-
ψηλότερο μεταξύ των 28 κρατών-μελών). 

Οι τιμές του συνολικού δείκτη μεταξύ των 28 κρατών-
μελών κυμαίνονται μεταξύ 12,6% (Σουηδία) και 37,5% 
(Λετονία), ενώ ως προς το ποσοστό του πληθυσμού 
που περιορίζεται σε σοβαρό βαθμό στις συνήθεις 

δραστηριότητες, το υψηλότερο καταγράφεται στην 

Ελλάδα (11,3%) και το χαμηλότερο στη Μάλτα (3,5%). 
Συνολικά, επομένως, οι τιμές τόσο του συνολικού δεί-
κτη GALI, όσο και των επιμέρους δεικτών κατά βαθμό 
σοβαρότητας/ περιορισμού, διαφοροποιούνται σημα-

ντικά στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Η μέση τιμή των 5 
κρατών με τις υψηλότερες τιμές του δείκτη GALI (top5) 
είναι 34,0%, τιμή 1,3 φορές υψηλότερη της αντίστοι-

χης των 5 κρατών με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom5 14,9%).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-

ρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) συνολικά και 
ανά επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας (σοβαρός – 
μέτριος περιορισμός) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 για 
την περίοδο 2010-2016. 

Γράφημα 2.3: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (δείκτης GALI) συνολικά και ανά επίπεδο σοβαρότητας 
της αναπηρίας (σοβαρός – μέτριος περιορισμός)  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2010-2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο σύνολο της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με πε-
ριορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & 

άνω κυμαίνεται σε σταθερά περίπου επίπεδα κατά 
την περίοδο 2010-2016 καταγράφοντας μια μικρή αυ-
ξομείωση, με τη μέση τιμή του δείκτη στην περίοδο 
αναφοράς να ανέρχεται στο 25,8%. Η ίδια εικόνα κα-

ταγράφεται και στα ποσοστά κατά βαθμό περιορι-
σμού/ αναπηρίας, με το ποσοστό των ατόμων με σο-

βαρό περιορισμό να παραμένει σταθερό με μέση τιμή 
της περιόδου αναφοράς στο 8,3% και 17,6% για τα ά-
τομα με μέτριο περιορισμό αντίστοιχα. 
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Στην Ελλάδα η εικόνα διαφοροποιείται, με το συνολι-

κό δείκτη GALI να καταγράφει αύξηση κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου αναφοράς 2010-2016 κατά 31,7%. 
Μεγαλύτερη είναι η αύξηση  που παρουσιάζει το πο-
σοστό των ατόμων με σοβαρό περιορισμό (39,5%), 

ενώ μικρότερη, αλλά σημαντική, η αντίστοιχη αύξηση 
του ποσοστού των ατόμων με μέτριο περιορισμό 
(25,9%). 

2.4.1 Ανά φύλο 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά φύλο 
και επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας στην Ελλάδα 

και την ΕΕ-27  την περίοδο 2010-2016. 

Γράφημα 2.4: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά φύλο και επίπεδο σοβαρότητας της 
αναπηρίας (σοβαρό – μέτριο) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2010-2016  

 
 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τόσο 
στο σύνολο της ΕΕ-28 όσο και στην Ελλάδα οι γυναίκες 
καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά του δείκτη GALI, 

στο συνολικό αλλά και στους επιμέρους δείκτες κατά 
βαθμό σοβαρότητας/περιορισμού. Πιο συγκεκριμένα, 
το 2016 στο σύνολο της ΕΕ-28 το 26,3% των γυναικών 
ηλικίας 16 ετών & άνω δηλώνουν περιορισμό, ποσο-

στό κατά 21,0% υψηλότερο του αντίστοιχου των αν-
δρών (21,8%). Η απόκλιση του δείκτη GALI μεταξύ των 
δύο φύλων παραμένει σταθερή σε όλη την περίοδο 

αναφοράς.  
Το 2016 στην Ελλάδα, αντίστοιχα, το 26,9% των γυναι-
κών ηλικίας 16 ετών & άνω δηλώνουν περιορισμό, πο-
σοστό κατά 18,5% υψηλότερο του αντίστοιχου των 

ανδρών (22,7%). Η απόκλιση του δείκτη GALI μεταξύ 
των δύο φύλων παραμένει, επίσης, σταθερή σε όλη 
την περίοδο αναφοράς. Ας σημειωθεί ότι η αύξηση 

του ποσοστού των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία 
της χώρας που καταγράφεται στην προηγούμενη ενό-
τητα, αφορά και στα δύο φύλα, με τον δείκτη GALI να 
αυξάνεται κατά 30,6% στο γυναικείο πληθυσμό και 

κατά 32,7% στον ανδρικό την περίοδο 2010-2016. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-
ρία (σε μέτριο και σοβαρό βαθμό) ηλικίας 16 ετών & 
άνω (δείκτης GALI) κατά φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 το έτος 2016.  

27,4 
28,4 

28,6 29,6 29,7 
27,5 

26,3 

8,8 8,9 9,5 9,5 9,3 8,8 8,2 

18,7 19,4 19,2 20,1 20,3 
18,8 18,2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Γυναίκες 

Σύνολο ατόμων με αναπηρία Σοβαρός περιορισμός 

Μέτριος περιορισμός 

22,6 
23,4 23,9 

24,4 24,7 
23,0 

21,8 

7,4 7,6 7,8 7,9 7,9 7,3 6,8 

15,2 15,8 16,1 16,5 16,8 
15,7 15,0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Άνδρες 

Σύνολο ατόμων με αναπηρία Σοβαρός περιορισμός 

Μέτριος περιορισμός 

20,6 
22,4 

25,1 
25,5 26,4 26,8 26,9 

8,9 9,2 
11,4 12,3 12,5 11,9 12,5 

11,7 
13,2 13,7 13,2 13,8 

14,9 14,4 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Γυναίκες 

Σύνολο ατόμων με αναπηρία Σοβαρός περιορισμός 

Μέτριος περιορισμός 

17,1 
17,7 

20,2 
20,8 21,8 22,0 22,7 

7,3 8,0 8,7 9,1 
10,2 9,7 10,1 

9,8 9,7 
11,5 11,7 11,6 12,3 12,6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Άνδρες 

Σύνολο ατόμων με αναπηρία Σοβαρός περιορισμός 

Μέτριος περιορισμός 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 206 

Γράφημα 2.5 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-

28 το 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι και στα 28 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ οι γυναίκες καταγράφουν υψηλότερα 
ποσοστά του δείκτη GALI σύμφωνα με τα στοιχεία του 
2016. Τα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις 

του δείκτη GALI μεταξύ των δύο φύλων είναι: η Ρου-
μανία (το ποσοστό των γυναικών υπερέχει κατά 48,8% 
του αντίστοιχου των ανδρών), η Σουηδία (κατά 

41,0%), η Ολλανδία (κατά 35,6%), η Πορτογαλία (κατά 
34,8%), η Βουλγαρία (κατά 34,1%), η Ουγγαρία (κατά 
33,6%), η Λιθουανία (κατά 33,5%) και η Ιταλία (κατά 
31,8%). Στον αντίποδα βρίσκονται η Ιρλανδία, η Γερ-

μανία και η Κύπρος όπου το ποσοστό των ατόμων με 
περιορισμό/ αναπηρία δεν διαφοροποιείται ως προς 
το φύλο. 

2.4.2 Ανά ηλικιακή ομάδα 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/ αναπηρία και εκείνων χωρίς περιορισμό/ ανα-

πηρία (δείκτης GALI) κατά ηλικιακή ομάδα στο σύνολο 
της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το έτος 2016. 

Γράφημα 2.6 U: Κατανομή των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία και χωρίς περιορισμό/ αναπηρία (δείκτης GALI) ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελ-
λάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Με περιορισμό       Κανένας περιορισμός 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, τόσο στο 
σύνολο της ΕΕ-28, όσο και στην Ελλάδα, η κατανομή 

ανά ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού με περιορισμό/ 
αναπηρία διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη του 
πληθυσμού χωρίς περιορισμό/ αναπηρία. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, 
το πλήθος των ατόμων με αναπηρία αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται η ηλικία, με το 36,6% των ατόμων με ανα-

πηρία να είναι 65 ετών και άνω στο σύνολο της ΕΕ-28, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι σημα-

ντικά υψηλότερο (48,3%). Με άλλα λόγια, σχεδόν 1 
στους 2 ανθρώπους με περιορισμό της δραστηριότη-
τάς τους στην Ελλάδα είναι ηλικίας 65 ετών & άνω, 

ενώ στην ίδια ηλικιακή ομάδα ανήκει μόνο το 8,5% 
των ατόμων χωρίς περιορισμό. 
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από 65 ετών 
& άνω 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία (δείκτης GALI) κατά ηλικιακή ομάδα στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ το έτος 2016.  
Γράφημα 2.7 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-

ρία (δείκτης GALI) κατά ηλικιακή ομάδα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Όπως φαίνεται στο γράφημα και στα 28 κράτη-μέλη το 
ποσοστό των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία αυξά-

νεται προοδευτικά με την αύξηση της ηλικίας, με τη 

γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 55 ετών & άνω να συγκε-

ντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά: από 45,3% στη Δα-
νία έως 72,6% στη Μάλτα. Στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα 35 έως 54 ετών τα ποσοστά κυμαίνονται μετα-
ξύ του 18,6% (Ρουμανία) και 31,0% (Δανία), ενώ στη 

νεότερη ηλικιακή ομάδα 16 έως 34 ετών τα ποσοστά 
κυμαίνονται μεταξύ του 6,5% (Μάλτα) και 23,6% (Δα-
νία). 

Οι τιμές, επομένως, της κατανομής του δείκτη GALI 
ανά ηλικιακή ομάδα φαίνεται να διαφοροποιούνται 
σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, αφού παρου-
σιάζονται κράτη-μέλη όπου περίπου 7 στα 10 άτομα 

με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπηρία ανήκουν 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (μέση τιμή top5 
71,6%): Ρουμανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ελλάδα και 
Ουγγαρία. Αντίστοιχα, παρουσιάζονται και κράτη-

μέλη όπου περίπου 1 στα 2 άτομα με περιορισμό 
δραστηριότητας/ αναπηρία ανήκουν στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα (μέση τιμή bottom5 50,2%), τα οποία, 

την ίδια στιγμή, καταγράφουν και τις υψηλότερες τι-
μές στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (μέση τιμή top5 
19,8%): Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Σουηδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επομένως, η ηλικία αναδεικνύεται σημαντικός παρά-
γοντας διαφοροποίησης τόσο μεταξύ του πληθυσμού 
με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία και του 

πληθυσμού χωρίς περιορισμό/ αναπηρία, αλλά και 
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.4.3 Ανά χώρα υπηκοότητας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-
ρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά ομάδα 
χωρών υπηκοότητας στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην 
Ελλάδα το έτος 2016. 

Το 2016, στο σύνολο της ΕΕ-28 το 24,7% του ημεδα-
πού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών & άνω δηλώνει ότι 
περιορίζεται στις βασικές του δραστηριότητες λόγω 

προβλήματος υγείας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους 
αλλοδαπούς είναι χαμηλότερα: 16,0% με υπηκοότητα 
χώρας εντός της ΕΕ-28 και 15,2% με υπηκοότητα χώ-
ρας εντός της ΕΕ-28. Η απόκλιση του δείκτη GALI μετα-

ξύ ημεδαπού και αλλοδαπού πληθυσμού παραμένει 
σταθερή σε όλη την περίοδο αναφοράς, με τον δείκτη 
των ημεδαπών να υπερέχει κατά 8,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες (μέση τιμή περιόδου αναφοράς) του αντίστοι-

χου των αλλοδαπών ηλικίας 16 ετών & άνω. 
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην Ελλάδα, με το 
25,4% του ημεδαπού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών & 

άνω να δηλώνει ότι περιορίζεται στις βασικές του 
δραστηριότητες λόγω προβλήματος υγείας. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά για τους αλλοδαπούς είναι επίσης 
χαμηλότερα: 13,5% και στις δύο ομάδες χωρών. Η α-

πόκλιση του δείκτη GALI μεταξύ του ημεδαπού και 
του αλλοδαπού πληθυσμού της Ελλάδας είναι υψηλό-
τερη της ΕΕ-28 (9,1 ποσοστιαίες μονάδες) και το 2016  

ισοδυναμεί με 11,9 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Γράφημα 2.8 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά ομάδα χωρών υπηκοότητας  στην 

Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Ημεδαποί       Αλλοδαποί από χώρα εντός ΕΕ-28      Αλλοδαποί από χώρα εκτός ΕΕ-28 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-

ρία (σε μέτριο και σοβαρό βαθμό) ηλικίας 16 ετών & 

άνω (δείκτης GALI) στον αλλοδαπό και στον ημεδαπό 
πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2016.  

Γράφημα 2.9 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) στον αλλοδαπό και στον ημεδαπό πλη-
θυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από το γράφημα γίνεται εμφανές ότι στην πλειονότη-
τα των κρατών-μελών της ΕΕ οι ημεδαποί ηλικίας 16 

ετών & άνω καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά του 
δείκτη GALI σε σύγκριση με τους αλλοδαπούς της ί-
διας ηλικιακής ομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

2016. Εξαίρεση αποτελούν: η Εσθονία, η Λετονία, η 
Βουλγαρία, η Γαλλία και οριακά η Λιθουανία, όπου ο 
αλλοδαπός πληθυσμός παρουσιάζει υψηλότερες τιμές 
στο δείκτη GALI σε σύγκριση με τον ημεδαπό πληθυ-

σμό. Τα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις 
του δείκτη GALI μεταξύ των δύο πληθυσμών είναι: η 
Ρουμανία (το ποσοστό των ημεδαπών υπερέχει κατά 
26,1 ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου των αλλο-

δαπών), η Πολωνία (κατά 20,2), η Φινλανδία (κατά 
17,8), η Ουγγαρία (κατά 17,6), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 14,8) και η Ιταλία (14,4). Στον αντίποδα βρίσκο-

νται η Λιθουανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Σλοβακία και 
η Βουλγαρία, όπου το ποσοστό των ατόμων με περιο-
ρισμό/ αναπηρία δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα μετα-
ξύ του αλλοδαπού και του ημεδαπού πληθυσμού (η 

διαφορά μεταξύ των ποσοστών των δύο πληθυσμών 
είναι μικρότερων των 4,0 ποσοστιαίων μονάδων). 

2.4.4 Ανά βαθμό αστικότητας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-

ρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά βαθμό 
αστικότητας στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 
έτος 2016.  
Το 2016, στο σύνολο της ΕΕ-28 το 26,2% του πληθυ-

σμού ηλικίας 16 ετών & άνω που διαμένει σε αγροτικές 
περιοχές δηλώνει ότι περιορίζεται στις βασικές του 
δραστηριότητες λόγω προβλήματος υγείας. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά για τις ημιαστικές και αστικές περιο-

χές είναι ελαφρώς χαμηλότερα: 24,0% στις ημιαστικές 
περιοχές και 23,0% στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, οι 
παρατηρούμενες διαφορές του δείκτη GALI ως προς το 

βαθμό αστικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς δεν είναι σημαντικές, με το μέσο εύρος δι-
αφοροποίησης μεταξύ των κατηγοριών περιοχών να 
ανέρχεται μόλις στις 3,0 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Γράφημα 2.10 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά βαθμό αστικότητας  στην Ελλάδα 

και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Αστικές περιοχές       Ημιαστικές περιοχές      Αγροτικές περιοχές 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στην Ελλάδα, το 31,1% του πληθυσμού ηλικίας 16 ε-
τών & άνω που διαμένει σε αγροτικές περιοχές δηλώ-

νει ότι περιορίζεται στις βασικές του δραστηριότητες 
λόγω προβλήματος υγείας, ποσοστό υψηλότερο κατά 
4,9 ποσοστιαίες μονάδες του αντίστοιχου της ΕΕ-28. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ημιαστικές και αστικές 

περιοχές είναι σημαντικά χαμηλότερα: 22,0% στις η-
μιαστικές περιοχές και 21,3% στις αστικές περιοχές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης GALI του πληθυσμού 
των αγροτικών περιοχών καταγράφει σημαντική αύ-

ξηση (κατά 46,0%) την περίοδο αναφοράς, ενώ η αντί-

στοιχη αύξηση των άλλων δύο κατηγοριών είναι 15,2% 
στις ημιαστικές περιοχές και 34,8% στις αστικές περιο-

χές αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της δια-
φοροποίησης του δείκτη στην Ελλάδα ως προς το 
βαθμό αστικότητας. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-
ρία (σε μέτριο και σοβαρό βαθμό) ηλικίας 16 ετών & 
άνω (δείκτης GALI) κατά βαθμό αστικότητας στα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2016.  

Γράφημα 2.11 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά βαθμό αστικότητας στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, στην πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ 

(20 από τα 28), το ποσοστό των ατόμων με περιορι-
σμό/ αναπηρία παρουσιάζει υψηλότερες τιμές στις 
αγροτικές περιοχές σε σύγκριση με τις ημιαστικές και 
αστικές  περιοχές, με την απόκλιση να κυμαίνεται με-

ταξύ 1,3 ποσοστιαίες μονάδες (Πολωνία) έως και 9,8 
μονάδες (Ελλάδα), δηλαδή η Ελλάδα εμφανίζει την 

υψηλότερη διαφοροποίηση του ποσοστού των ατό-

μων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία , σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ 
των αγροτικών και των αστικών περιοχών. 
Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που εμφανίζουν μια αξιοση-

μείωτη διαφοροποίηση του δείκτη GALI μεταξύ αγρο-
τικών και αστικών περιοχών είναι: η Λιθουανία με εύ-
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ρος ίσο με 9,3 ποσοστιαίες μονάδες, η Φινλανδία 

(8,5), η Βουλγαρία (6,8), η Ουγγαρία (6,7), το Βέλγιο 
(5,5) και η Κύπρος (5,1). Στο Λουξεμβούργο παρατη-
ρείται, επίσης, υψηλή διαφοροποίηση του δείκτη GALI 
(7,8 μονάδες υψηλότερος στις αγροτικές σε σύγκριση 

με τις ημιαστικές περιοχές) αλλά και στην Πορτογαλία 
παρατηρείται επίσης υψηλή διαφοροποίηση του δεί-
κτη GALI (9,4 μονάδες υψηλότερος στις ημιαστικές σε 

σύγκριση με τις αστικές περιοχές). Στον αντίποδα βρί-
σκονται τα ακόλουθα κράτη-μέλη όπου οι παρατη-
ρούμενες διαφορές του δείκτη GALI ως προς το βαθμό 
αστικότητας δεν είναι σημαντικές (μικρότερες των 2 

ποσοστιαίων μονάδων): Σλοβενία, Γερμανία, Πολωνί-
α, Σουηδία, Ιρλανδία, Τσεχία και Μάλτα. 

2.4.5 Μορφωτικό επίπεδο 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-

ρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) κατά μορφω-

τικό επίπεδο, καθώς και η αναλογία πιθανοτήτων 
(odds ratio) για ολοκλήρωση της κάθε βαθμίδας εκ-
παίδευσης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα κατά μορφωτι-

κό επίπεδο για την περίοδο 2010-2016. 

Σημειώνεται ότι με τον όρο μορφωτικό επίπεδο (edu-
cational attainment level) ορίζεται το υψηλότερο επί-

πεδο εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία (α-
πόφοιτος) σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξι-
νόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED 2011) και διακρίνεται 
σε τρία επίπεδα: απόφοιτοι το πολύ έως την Κατώτερη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - (ISCED 0, 1 ή 2), απόφοι-
τοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτερο-
βάθμιας -μη τριτοβάθμιας- εκπαίδευσης (ISCED 3 ή 4) 
και απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 ή 

6). 

Γράφημα 2.12: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) ανά μορφωτικό επίπεδο και αναλογία 

πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2016  

Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (%) 

 
  ISCED 0-2       ISCED 3-4      ISCED 5-8       Σύνολο 

Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) ολοκλήρωσης του κάθε εκπαιδευτικού επιπέδου  

 
  ISCED 0-2       ISCED 3-4      ISCED 5-8 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότη-
τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X με την αναλογία τω ν ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία 

στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ α-
ναπηρία για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X, ενώ αναλογία 
πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υπερε κ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικ νύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του 

επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

 

Το 2016, στο σύνολο της ΕΕ-28 το 34,8% των ατόμων 
ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το πολύ 

έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(ISCED 0-2) δηλώνει ότι περιορίζεται στις βασικές του 

δραστηριότητες λόγω προβλήματος υγείας, τιμή που 
υπερέχει κατά 44,4% (αναλογία πιθανοτήτων 1,44) της 

αντίστοιχης του συνολικού πληθυσμού (24,1%). Με 
άλλα λόγια, στο σύνολο των αποφοίτων των επιπέδων 
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ISCED 0-2 παρατηρείται υπερεκπροσώπηση των ατό-

μων με περιορισμό/ αναπηρία. Η αναλογία πιθανοτή-
των να ολοκληρώσει ένα άτομο με περιορισμό/ ανα-
πηρία το πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση παραμένει σχεδόν αμετάβλητη κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2010-2016 στο σύ-
νολο της ΕΕ-28. 
Στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης (ISCED 3-8), τα 

άτομα με περιορισμό/ αναπηρία υποεκπροσωπού-
νται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (α-
μετάβλητες τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων). Συγκε-
κριμένα, το 21,3% των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω 

που έχουν ολοκληρώσει το πολύ έως και τη μεταδευ-
τεροβάθμια μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευση 
(ISCED 3-4) δηλώνει ότι περιορίζεται στις βασικές του 
δραστηριότητες λόγω προβλήματος υγείας, τιμή που 

υπολείπεται κατά 11,6% (αναλογία πιθανοτήτων 0,88) 
της αντίστοιχης του συνολικού πληθυσμού (24,1%). Η 
διαφοροποίηση στον πληθυσμό με τριτοβάθμιο επί-

πεδο εκπαίδευσης (ISCED 5-8) είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρη, με το 15,1% των ατόμων που το έχουν ολοκληρώ-
σει να δηλώνουν περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 63,0% του συνολι-

κού δείκτη GALI. 
Στην Ελλάδα οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζει ο 
πληθυσμός των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία ως 

προς το εκπαιδευτικό επίπεδο που έχουν ολοκληρώ-
σει είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με την ΕΕ-28. Πιο 
συγκεκριμένα, το 42,8% των ατόμων ηλικίας 16 ετών 
& άνω που έχουν ολοκληρώσει το πολύ έως και την 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-2) δη-
λώνει ότι περιορίζεται στις βασικές του δραστηριότη-
τες λόγω προβλήματος υγείας, τιμή που υπερέχει κατά 
73,3% (αναλογία πιθανοτήτων 1,73) της αντίστοιχης 

του συνολικού πληθυσμού (24,7%). Με άλλα λόγια, 
στο σύνολο των αποφοίτων των επιπέδων ISCED 0-2 
παρατηρείται σημαντική υπερεκπροσώπηση των ατό-

μων με περιορισμό/ αναπηρία. Η αναλογία πιθανοτή-

των να ολοκληρώσει ένα άτομο με περιορισμό/ ανα-

πηρία το πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση παρουσιάζει μικρή μείωση (κατά 4,1%) 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2010-2016, 
παραμένοντας, ωστόσο, σε σημαντικά υψηλά επίπε-

δα. Τα αντίστοιχα ποσοστά των ατόμων με περιορι-
σμό/ αναπηρία στους αποφοίτους των υψηλότερων 
εκπαιδευτικών επιπέδων είναι: 14,9% για τα ISCED 3-4 

και 12,3% για τα ISCED 5-8, ποσοστά που αντιστοιχούν 
στο 60,3% και το 50,0% του συνολικού δείκτη GALI. 
Με άλλα λόγια παρατηρείται σημαντική υποεκπρο-
σώπηση των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ 

αναπηρία στους αποφοίτους της ανώτερης δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και άνω (ISCED 3-8), με την α-
ναλογία πιθανοτήτων και στις δύο αυτές κατηγορίες 
να υπερέχει, μάλιστα, των αντίστοιχων τιμών της ΕΕ-

28. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς η αναλογία πιθανοτήτων να ολο-
κληρώσει ένα άτομο με περιορισμό/ αναπηρία την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντική αύ-
ξηση κατά 65,4% (από 0,30 το 2010), απέχοντας, ω-
στόσο, σημαντικά από την ισορροπημένη εκπροσώπη-
ση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο τρι-

τοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται για κάθε μία 

κατηγορία επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 0-2, ISCED 3-
4 & ISCED 5-8): (α) το ποσοστό των ατόμων με περιο-
ρισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & 
άνω (δείκτης GALI) στους αποφοίτους της εκάστοτε 

κατηγορίας επιπέδου εκπαίδευσης (β) το ποσοστό των 
ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία  
ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) στο συνολικό 
πληθυσμό και (γ) την αναλογία πιθανοτήτων (odds 

ratio) για ολοκλήρωση της κάθε βαθμίδας εκπαίδευ-
σης του πληθυσμού των ατόμων με περιορισμό δρα-
στηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2016. 

Γράφημα 2.13 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) ανά μορφωτικό επίπεδο και αναλογία 
πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 0-2) 
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Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών και άνω (δείκτης GALI) στους αποφοίτους των ISCED 0-2 
Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών και άνω (δείκτης GALI) 
Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 ετών και άνω να ολοκληρώσουν έως και ISCED 0-2 
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Ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια (ISCED 3-4) 

 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-8) 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων  με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότη-

τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία 
στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ α-
ναπηρία για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X, ενώ αναλογία 
πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υπερε κ-

προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του 
επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στους απόφοιτους της προσχολικής/πρωτοβάθμιας και 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 

παρατηρείται υπερεκπροσώπηση των ατόμων με πε-
ριορισμό δραστηριότητας/αναπηρία και στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων 
στη συγκεκριμένη κατηγορία να είναι μεγαλύτερες της 

μονάδας. Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με την υψηλό-
τερη υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας στους αποφοίτους των χαμηλότερων 
επιπέδων εκπαίδευσης είναι: η Κύπρος (1,9), η Ελλά-

δα (1,73) και η Ιρλανδία (1,73), η Λιθουανία (1,71), η 
Πολωνία (1,67), η Κροατία (1,66) και η Τσεχία (1,61). 
Τα κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη αναλογία πιθανοτή-

των είναι: η Δανία (1,21), η Πορτογαλία (1,27), η Ρου-
μανία (1,28) και η Γερμανία (1,29). 
Στους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας και 
μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκ-

παίδευσης (ISCED 3-4) παρατηρείται υποεκπροσώπη-
ση των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ ανα-
πηρία σε 13 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της ανα-

λογίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατηγορία να 
είναι σημαντικά μικρότερες της μονάδας. Συγκεκριμέ-

να, τα κράτη-μέλη με την μεγαλύτερη υποεκπροσώ-
πηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στους 

αποφοίτους των μεσαίων επιπέδων εκπαίδευσης εί-
ναι: η Μάλτα (0,43), η Πορτογαλία (0,56), η Ιταλία  
και η Ελλάδα (0,60), Ισπανία (0,65) και η Κύπρος 
(0,76). Στα συγκεκριμένα επίπεδα εκπαίδευσης (ISCED 

3-4), εμφανίζονται και κράτη-μέλη με ισορροπημένη 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομά-
δας (τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων κοντά στη μο-
νάδα): Σλοβακία (1,00), Εσθονία (0,99), Ολλανδία 

(1,01), Τσεχία, Γερμανία και Δανία (1,02), Πολωνία 
και Σλοβενία (0,98), Λιθουανία (1,03), Αυστρία (0,97), 
Λετονία (1,05) και Σουηδία (0,95). 

Στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5-8) παρατηρείται, επίσης, υποεκπροσώπηση 
των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία 
και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της αναλο-

γίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατηγορία να εί-
ναι μικρότερες της μονάδας. Συγκεκριμένα, τα κράτη-
μέλη με την μεγαλύτερη υποεκπροσώπηση της συγκε-

κριμένης πληθυσμιακής ομάδας στους αποφοίτους 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι: η Μάλτα (0,36), 
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η Κύπρος (0,45), η Ισπανία (0,49), η Ελλάδα και η Πο-

λωνία (0,50). Τα κράτη-μέλη με την υψηλότερη ανα-
λογία πιθανοτήτων είναι: η Δανία (0,82), η Φινλανδία 
(0,79), η Εσθονία (0,77), η Ολλανδία και η Γερμανία 
(0,73). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2016, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κρά-
τη-μέλη με τις μεγαλύτερες ανισότητες ως προς την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με περιορι-
σμό/ αναπηρία, με το βαθμό εκπροσώπησής τους να 

μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκ-

παίδευσης. 

2.4.5.1  ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/  

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 

πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επι-
πέδων εκπαίδευσης (ISCED) των ατόμων με σοβαρό 
και μέτριο περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία 

ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) στο σύνολο της 
ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το έτος 2016. 

Γράφημα 2.14 U: Αναλογία πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επιπέδων εκπαίδευσης ISCED των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ και ΜΕΤΡΙΟ περιορισμό 
δραστηριότητας/αναπηρία (δείκτης GALI)  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό          Με ΜΕΤΡΙΟ περιορισμό 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότη-

τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία 
στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ α-
ναπηρία για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X, ενώ αναλογία 
πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υπερεκ-

προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικ νύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του 
επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία  των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X θεωρείται αντιπροσωπευτική.  

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, συνυπολογίζοντας  

το βαθμό στον οποίο τα άτομα με αναπηρία περιορί-
ζονται (σοβαρός ή μέτριος), οι ανισότητες στην εκπρο-
σώπησή τους σε κάθε κατηγορία επιπέδου εκπαίδευ-

σης είναι ακόμη μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα, στο σύ-
νολο της ΕΕ-28 το 2016 η αναλογία πιθανοτήτων ολο-
κλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) 
των ατόμων με σοβαρό περιορισμό είναι 0,50, τιμή 

υπολειπόμενη κατά 26,8% της αντίστοιχης των ατόμων 
με μέτριο περιορισμό (0,68). Στους αποφοίτους της 
ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 
μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 3-4) 

παρατηρείται υποεκπροσώπηση των ατόμων με σο-
βαρό περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (αναλο-
γία πιθανοτήτων 0,80), ενώ τα άτομα με μέτριο περιο-

ρισμό δραστηριότητας/αναπηρία εμφανίζουν πιο ι-
σορροπημένη εκπροσώπηση στα συγκεκριμένα επί-
πεδα εκπαίδευσης (αναλογία πιθανοτήτων 0,92). Στους 
αποφοίτους των χαμηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης 

(ISCED 0-2) και οι δύο ομάδες υπερεκπροσωπούνται, 
με τα άτομα με σοβαρό, ωστόσο, περιορισμό/ αναπη-
ρία να έχουν κατά 23,9% περισσότερες πιθανότητες να 

σταματήσουν τις σπουδές στους στα συγκεκριμένα ε-

πίπεδα, σε σύγκριση με τα άτομα με μέτριο περιορι-

σμό/ αναπηρία. 
Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η αναλογία πιθανοτήτων ο-
λοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-

8) των ατόμων με σοβαρό περιορισμό είναι 0,42, τιμή 
υπολειπόμενη κατά 25,5% της αντίστοιχης των ατόμων 
με μέτριο περιορισμό (0,56). Στους αποφοίτους της 
ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 

μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 3-4) 
παρατηρείται υποεκπροσώπηση και των δύο κατηγο-
ριών, με την αναλογία πιθανοτήτων ολοκλήρωσης των 
μεσαίων επιπέδων εκπαίδευσης των ατόμων με σοβα-

ρό περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (0,53) να 
υπολείπεται κατά 20,1% της αντίστοιχης των ατόμων 
με μέτριο περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία 

(0,66). Στους αποφοίτους των χαμηλότερων επιπέδων 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) και οι δύο ομάδες υπερεκ-
προσωπούνται, με τα άτομα με σοβαρό, ωστόσο, πε-
ριορισμό/ αναπηρία να έχουν κατά 15,0% περισσότε-

ρες πιθανότητες να σταματήσουν τις σπουδές στους 
στα συγκεκριμένα επίπεδα, σε σύγκριση με τα άτομα 
με μέτριο περιορισμό/ αναπηρία. 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 

πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επι-
πέδων εκπαίδευσης ISCED των ατόμων με σοβαρό πε-

ριορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία ηλικίας 16 ετών 

& άνω (δείκτης GALI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2016. 

Γράφημα 2.15 U: Αναλογία πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επιπέδων εκπαίδευσης ISCED  των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότη-

τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων  με σοβαρό περιορισμό  δραστηριότητας/αναπηρία 

ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X με την αναλογία των ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της 
αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλή-
ρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγα-

λύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπη-
ση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του επιπέδου 
εκπαίδευσης ISCED X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στους απόφοιτους της προσχολικής/πρωτοβάθμιας και 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
παρατηρείται σημαντική υπερεκπροσώπηση των ατό-

μων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της α-
ναλογίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατηγορία 

να είναι σημαντικά μεγαλύτερες της μονάδας. Συγκε-
κριμένα, τα κράτη-μέλη με την υψηλότερη υπερεκ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
στους αποφοίτους των χαμηλότερων επιπέδων εκπαί-

δευσης είναι: η Λιθουανία (2,60), η Σλοβακία (2,21), η 
Κροατία (2,05), η Ουγγαρία και η Κύπρος (2,04) και η 
Τσεχία και η Φινλανδία (2,00). Τα κράτη-μέλη με τη 
χαμηλότερη αναλογία πιθανοτήτων είναι: η Δανία 

(1,33), η Πορτογαλία (1,40), η Ρουμανία (1,53), το 
Λουξεμβούργο (1,56), η Ισπανία (1,57), η Γερμανία 
(1,58) και η Ιταλία (1,59). 

Στους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας και 
μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκ-
παίδευσης (ISCED 3-4) παρατηρείται υποεκπροσώπη-
ση των ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότη-

τας/αναπηρία σε 18 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές 
της αναλογίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατη-
γορία να είναι σημαντικά μικρότερες της μονάδας. Συ-

γκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με την μεγαλύτερη υποεκ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
στους αποφοίτους των μεσαίων επιπέδων εκπαίδευ-
σης είναι: η Πορτογαλία (0,34) και η Μάλτα (0,43), η 

Ιταλία (0,47), η Ισπανία (0,50) και η Ελλάδα (0,53). 
Στα συγκεκριμένα επίπεδα εκπαίδευσης (ISCED 3-4), 

εμφανίζονται και κράτη-μέλη με ισορροπημένη εκ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
(τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων κοντά στη μονάδα): 

Τσεχία και Ολλανδία (0,98), Γερμανία (0,97), Λετονία 
(0,93) και Σλοβενία (0,93). 
Στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ISCED 5-8) παρατηρείται, επίσης, υποεκπροσώπηση 
των ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/ 
αναπηρία και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές 
της αναλογίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατη-

γορία να είναι σημαντικά μικρότερες της μονάδας. Συ-
γκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με την μεγαλύτερη υποεκ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εί-

ναι: η Μάλτα (0,14), η Λιθουανία και η Πορτογαλία 
(0,29), η Ρουμανία (0,32) και η Κύπρος (0,33). Τα κρά-
τη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία πιθανοτήτων εί-

ναι: η Εσθονία (0,65), η Γερμανία και η Δανία (0,61), η 
Σουηδία (0,56) και η Ολλανδία (0,55). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του 2016, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κρά-

τη-μέλη με τις μεγαλύτερες ανισότητες ως προς την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με σοβαρό 
περιορισμό/ αναπηρία, με το βαθμό εκπροσώπησής 

τους να μειώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται το επί-
πεδο εκπαίδευσης. 

2.4.5.2  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
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πέδων εκπαίδευσης ISCED των ατόμων με περιορισμό 

δραστηριότητας/ αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω 

(δείκτης GALI) κατά φύλο στο σύνολο της ΕΕ-28 και 

στην Ελλάδα το έτος 2016. 

Γράφημα 2.16 U: Αναλογία πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επιπέδων εκπαίδευσης ISCED των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία (δείκτης GALI) κατά φύλο  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Άνδρες              Γυναίκες 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων  με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότη-
τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία 
στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ α-
ναπηρία για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X, ενώ αναλογία 

πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υπερε κ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X. Τιμές της αν αλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του 
επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο σύνολο της ΕΕ-28 το 2016 η αναλογία πιθανοτή-

των ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5-8) των γυναικών με περιορισμό/ αναπηρία 
είναι 0,60, τιμή υπολειπόμενη κατά 11,5% της αντί-
στοιχης των ανδρών (0,67). Στους αποφοίτους της α-

νώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 3-4) πα-
ρατηρείται υποεκπροσώπηση των γυναικών με περι-
ορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (αναλογία πιθα-

νοτήτων 0,85), ενώ οι άνδρες της κατηγορίας εμφανί-
ζουν πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση στα συγκεκρι-
μένα επίπεδα εκπαίδευσης (αναλογία πιθανοτήτων 

0,94). Στους αποφοίτους των χαμηλότερων επιπέδων 
εκπαίδευσης (ISCED 0-2) και τα δύο φύλα υπερεκπρο-
σωπούνται, με τις γυναίκες με περιορισμό/ αναπηρί-
α, ωστόσο,  να έχουν κατά 8,8% περισσότερες πιθανό-

τητες να σταματήσουν τις σπουδές στους στα συγκε-
κριμένα επίπεδα, σε σύγκριση με τους άνδρες με πε-
ριορισμό/ αναπηρία. 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η αναλογία πιθανοτήτων ο-
λοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-
8) των γυναικών με περιορισμό είναι 0,42, τιμή υπο-
λειπόμενη κατά 29,3% της αντίστοιχης των ανδρών με 

περιορισμό (0,59). Στους αποφοίτους της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας μη τριτο-
βάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 3-4) παρατη-
ρείται υποεκπροσώπηση και των δύο φύλων, με την 

αναλογία πιθανοτήτων ολοκλήρωσης των μεσαίων ε-
πιπέδων εκπαίδευσης των γυναικών με περιορισμό 
δραστηριότητας/αναπηρία (0,57) να υπολείπεται κα-

τά 10,7% της αντίστοιχης των ανδρών (0,64). Στους 
αποφοίτους των χαμηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης 
(ISCED 0-2) ο βαθμός υποεκπροσώπησης των ατόμων 

με περιορισμό/ αναπηρία είναι ο ίδιος και στα δύο 

φύλα. 

2.4.5.3  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επι-

πέδων εκπαίδευσης ISCED των ατόμων με περιορισμό 
δραστηριότητας/αναπηρία (δείκτης GALI) κατά ηλικι-
ακές ομάδες στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 
έτος 2016.  

Στους απόφοιτους της προσχολικής/πρωτοβάθμιας και 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 0-2) 
της ΕΕ-28 το 2016 παρατηρείται υπερεκπροσώπηση 

των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/  αναπη-
ρία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τις τιμές της ανα-
λογίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατηγορία να 
μειώνονται προοδευτικά με την αύξηση της ηλικίας. 

Με άλλα λόγια, μεγαλύτερη κατά 27,6% υπερεκπρο-
σώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
στους αποφοίτους των χαμηλότερων επιπέδων εκπαί-

δευσης καταγράφεται στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
(25-34 ετών 1,59) απ’ ότι στη μεγαλύτερη (55-64 ετών 
1,15). 
Η πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση που παρουσιάζε-

ται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, πιθανώς να 
οφείλεται στην υπερεκπροσώπηση των ατόμων με 
αναπηρία στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (βλ. ενό-
τητα 2.4.2 Ανά ηλικιακή ομάδα), καθώς η αναπηρία 

στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποτελεί παράγοντα 
διαφοροποίησης του μορφωτικού επιπέδου στον πλη-
θυσμό ηλικίας 55 ετών & άνω. Στους αποφοίτους της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 
μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης (ISCED 3-4) 
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παρατηρείται υποεκπροσώπηση της γηραιότερης ηλι-

κιακής ομάδας (αναλογία πιθανοτήτων 0,88), ενώ οι 
υπόλοιπες νεότερες ηλικιακές ομάδες της κατηγορίας 
εμφανίζουν απόλυτα ισορροπημένη εκπροσώπηση 
στα συγκεκριμένα επίπεδα εκπαίδευσης (αναλογία πι-

θανοτήτων ίση με τη μονάδα). Στους αποφοίτους της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) όλες οι ηλικια-
κές ομάδες των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία υ-
ποεκπροσωπούνται στον ίδιο περίπου βαθμού. 

Γράφημα 2.17 U: Αναλογία πιθανοτήτων ολοκλήρωσης της κάθε κατηγορίας επιπέδων εκπαίδευσης ISCED των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία (δείκτης GALI) κατά ηλικιακές ομάδες  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Από 25 έως 34 ετών       Από 35 έως 44 ετών        Από 45 έως 54 ετών        Από 55 έως 64 ετών 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων  με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότη-
τας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία 
στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ α-
ναπηρία για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X, ενώ αναλογία 

πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή με άλλα λόγια υπερε κ-
προσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του 
επιπέδου εκπαίδευσης ISCED X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED X θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, το 2016 παρατηρείται υπε-
ρεκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ αναπη-

ρία στους απόφοιτους της προσχολικής/ πρωτοβάθμι-
ας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 
0-2) με τις τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων στη συ-
γκεκριμένη κατηγορία να μειώνονται, επίσης, προο-

δευτικά με την αύξηση της ηλικίας. Αξιοσημείωτη εί-
ναι η υψηλή τιμή της αναλογίας πιθανοτήτων της νεό-
τερης ηλικιακής ομάδας (25-34 ετών) να έχει ολοκλη-

ρώσει την χαμηλότερη κατηγορία επιπέδων εκπαίδευ-
σης (2,35), ενώ η γηραιότερη ηλικιακή ομάδα εμφανί-
ζει αρκετά ισορροπημένη εκπροσώπηση (1,11) στα 
συγκεκριμένα επίπεδα σπουδών ISCED. Στους αποφοί-

τους της ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-
βάθμιας μη τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης 
(ISCED 3-4) παρατηρείται υποεκπροσώπηση των με-

γαλύτερων ηλικιακών ομάδων (αναλογία πιθανοτήτων 
0,77 και 0,89), ενώ οι υπόλοιπες νεότερες ηλικιακές 
ομάδες της κατηγορίας εμφανίζουν ισορροπημένη 
εκπροσώπηση στα συγκεκριμένα επίπεδα εκπαίδευ-

σης (αναλογία πιθανοτήτων κοντά στη μονάδα). Στους 
αποφοίτους, τέλος, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 5-8) όλες οι ηλικιακές ομάδες των ατόμων με 
περιορισμό/ αναπηρία, ομοίως με την ΕΕ-28, υποεκ-

προσωπούνται στον ίδιο περίπου βαθμού. 

2.4.6 Κατάσταση απασχόλησης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) κατά κατά-

σταση απασχόλησης
13

, καθώς και η αναλογία πιθανο-
τήτων (odds ratio) για κάθε μια κατηγορία κατάστασης 

απασχόλησης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομά-
δας στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα για την πε-
ρίοδο 2010-2016. 

                                                                 
13

 Η κατάσταση απασχόλησης στην έρευνα EU-SILC σύμφωνα με την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ ορίζεται ως εξής: 
«Σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
(EU-SILC) οι ερευνώμενοι καλούνται να δηλώσουν τον αριθμό των 
μηνών του έτους που ασχολούνται με συγκεκριμένες δραστηριό-
τητες από μια λίστα δραστηριοτήτων (cross-sectional part). Από 
αυτήν την πληροφορία μπορεί να κατασκευαστεί ένα «ημερολόγιο 
δραστηριοτήτων».  
Χρησιμοποιώντας το «ημερολόγιο των δραστηριοτήτων», έχει δο-
μηθεί η ακόλουθη ταξινόμηση των συχνότερα εμφανιζόμενων κα-
ταστάσεων απασχόλησης: 
 Δραστηριότητα και / ή επαγγελματική κατάσταση 

 Μισθωτός (πλήρους - μερικής απασχόλησης) 
 Αυτοαπασχολούμενος (πλήρους - μερικής απασχόλησης) 

 Άνεργος 

 Μαθητής, φοιτητής, μετεκπαιδευόμενος, εργαζόμενος χωρίς 
αμοιβή για απόκτηση εμπειρίας  

 Συνταξιούχος σε κανονική ηλικία ή μη, ή έχετε διακόψει τις ερ-

γασίες της επιχείρησης 
 Ακατάλληλος για εργασία ή έχετε μόνιμη αναπηρία 
 Στρατιώτης 

 Νοικοκυρά ή και φροντίδα παιδιών/ηλικιωμένων 

 Άλλη περίπτωση μη οικονομικά ενεργού ατόμου 

Για τους «δείκτες κινδύνου φτώχειας των εργαζομένων», ένα άτο-
μο θεωρείται ότι έχει μια συγκεκριμένη κατάσταση απασχόλησης 
όταν αυτό/αυτή έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη 
διάρκεια του έτους αναφοράς σε αυτό το καθεστώς.» (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 
Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων, 2016) 
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https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_documentID=286052&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_0qObWqzRnXSG_locale=el
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Γράφημα 2.18: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) ανά κατάσταση απασχόλησης και 

αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μια κατηγορία στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2010-2016  

Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (%) 

 

Αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) ανά κατάσταση απασχόλησης  

 

  Εργαζόμενοι - Μισθωτοί      Εργαζόμενοι – Μη μισθωτοί        Άνεργοι      Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί  (εκτός συνταξιούχων) 

   Συνταξιούχοι        Σύνολο πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και 
μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που ανήκουν στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) 
δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 έως & 64 ετών). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα 

των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατά-
σταση απασχόλησης X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατά-
στασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κα τάσταση απασχόλησης X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικν ύ-
ουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στην κατάσταση απασχόλησης X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δρ αστηριότητας/αναπηρία στην X κατηγορία κατάστα-

σης απασχόλησης θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  
 

Το 2016, στο σύνολο της ΕΕ-28 το 12,5% των εργαζο-
μένων (μισθωτών και μη) ηλικίας 16 έως & 64 ετών δη-
λώνει ότι περιορίζεται στις βασικές του δραστηριότη-

τες λόγω προβλήματος υγείας, τιμή που υπολείπεται 
κατά 26,9% (αναλογία πιθανοτήτων 0,73) της αντί-
στοιχης του συνολικού πληθυσμού της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας (17,1%). Με άλλα λόγια, στο σύνολο των ερ-
γαζομένων (μισθωτών και μη) παρατηρείται υποεκ-
προσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία. Η 
αναλογία πιθανοτήτων ένα άτομο με περιορισμό/ α-

ναπηρία να είναι εργαζόμενος παραμένει σχεδόν αμε-
τάβλητη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
2010-2016 στο σύνολο της ΕΕ-28, ενώ δεν παρουσιά-

ζεται καμία διαφοροποίηση μεταξύ μισθωτών και μη 
μισθωτών. 
Στον πληθυσμό των ανέργων, αντίθετα, τα άτομα με 

περιορισμό/αναπηρία υπερεκπροσωπούνται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (αμετάβλητες τι-
μές της αναλογίας πιθανοτήτων). Συγκεκριμένα, το 

23,0% των ανέργων ηλικίας 16 έως & 64 ετών δηλώνει 
ότι περιορίζεται στις βασικές του δραστηριότητες λό-
γω προβλήματος υγείας, τιμή που υπερέχει κατά 
34,5% (αναλογία πιθανοτήτων 1,35) της αντίστοιχης 

του συνολικού πληθυσμού της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
(17,1%). Η διαφοροποίηση στην κατηγορία λοιποί μη 
οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων) είναι ελα-
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φρώς μεγαλύτερη, με το 24,2% των ατόμων της κατη-

γορίας να δηλώνουν περιορισμό δραστηριότητας/ α-
ναπηρία, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 41,5% του συ-
νολικού δείκτη GALI  των ατόμων ηλικίας 16-64 ετών. 
Τέλος, στον πληθυσμό των συνταξιούχων της συγκε-

κριμένης ηλικιακής ομάδας τα άτομα με περιορισμό 
δραστηριότητας/αναπηρία ανέρχονται στο 36,9%, πο-
σοστό υπερδιπλάσιο του συνολικού δείκτη GALI των 

ατόμων ηλικίας 16 έως & 64 ετών (17,1%), καθιστώντας 
την κατηγορία των συνταξιούχων την ομάδα με την 
υψηλότερη υπερεκπροσώπηση (αναλογία πιθανοτή-
των 2,16). 

Το 2016 στην Ελλάδα το 8,0% των μισθωτών ηλικίας 
16 έως & 64 ετών δηλώνει ότι περιορίζεται στις βασικές 
του δραστηριότητες λόγω προβλήματος υγείας, τιμή 
που υπολείπεται κατά 40,3% (αναλογία πιθανοτήτων 

0,60) της αντίστοιχης του συνολικού πληθυσμού της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας (13,4%). Με άλλα λόγια, στο 
σύνολο των μισθωτών παρατηρείται σημαντική υπο-

εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία. 
Η αναλογία πιθανοτήτων ένα άτομο με περιορισμό/ 
αναπηρία να είναι μισθωτός παρουσιάζει αύξηση κα-
τά 19,4% κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

2010-2016, παραμένοντας, ωστόσο, σε σημαντικά χα-
μηλά επίπεδα. Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα 
υπερεκπροσωπείται και στην κατηγορία των εργαζό-

μενων-μη μισθωτών, σε μικρότερο, ωστόσο, βαθμό, 
με την αναλογία πιθανοτήτων των 2016 να είναι 0,87. 
Στους ανέργους, η εκπροσώπηση των ατόμων με πε-
ριορισμό δραστηριότητας/αναπηρία εμφανίζεται αρ-

κετά ισορροπημένη (τιμές αναλογίας πιθανοτήτων 
κοντά στη μονάδα). Συγκεκριμένα, ενώ το 2010 κατα-
γράφεται μικρή υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας (1,16),τα επόμενη έτη η εικόνα 

αντιστρέφεται, με τα άτομα με αναπηρία να καταγρά-

φουν αναλογία πιθανοτήτων στην κατηγορία των α-

νέργων ελαφρά χαμηλότερη της μονάδας (0,92 το 
2016, συνολική μείωση κατά 20,8%. 
Υπερεκπροσώπηση παρουσιάζεται στην κατηγορία 
λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων), 

όπου το 17,0% της κατηγορίας δηλώνουν περιορισμό 
δραστηριότητας/αναπηρία, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 26,9% του συνολικού δείκτη GALI των ατόμων ηλι-

κίας 16 έως & 64 ετών (13,4%). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η αναλογία πιθανοτήτων της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας καταγράφει μείωση κατά τη διάρκεια της περιό-
δου αναφοράς κατά 11,1%. Τέλος, στον πληθυσμό των 

συνταξιούχων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
τα άτομα με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία 
ανέρχονται στο 30,3%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του συ-
νολικού δείκτη GALI των ατόμων ηλικίας 16 έως & 64 

ετών (13,4%), καθιστώντας την κατηγορία των συντα-
ξιούχων, όπως και στο σύνολο της ΕΕ-28, την ομάδα 
με την υψηλότερη υπερεκπροσώπηση (αναλογία πι-

θανοτήτων 2,26). Αξιοσημείωτη, ωστόσο, είναι η μεί-
ωση της αναλογία πιθανοτήτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς κατά 29,5%, από 3,21 το 2010. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται για κάθε κατη-
γορία κατάστασης απασχόλησης: (α) το ποσοστό των 
ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία  

ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στην εκάστοτε 
κατηγορία απασχόλησης (β) το ποσοστό των ατόμων 
με περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία (δείκτης 
GALI) στο συνολικό πληθυσμό ηλικίας 16 έως & 64 ετών 

και (γ) η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να ανή-
κουν στην εκάστοτε κατάσταση απασχόλησης τα άτο-
μα με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 
16 έως & 64 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 

2016. 

Γράφημα 2.19 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) ανά κατάσταση απασχόλησης και 

αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μια κατηγορία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

Εργαζόμενοι (μισθωτοί και μη μισθωτοί)  
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Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους εργαζόμενους 

Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι εργαζόμενοι 
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Άνεργοι 

 
Συνταξιούχοι 

 

Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων)  

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και 
μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που ανήκουν στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) 

δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 έως & 64 ετών). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθα νότητα 

των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατά-
σταση απασχόλησης X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατά-
στασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατάσταση απασχόλησης X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύ-
ουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στην κατάσταση απασχόλησης X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δρ αστηριότητας/αναπηρία στην X κατηγορία κατάστα-

σης απασχόλησης θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους ανέργους 

Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι άνεργοι 
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Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι συνταξιούχοι 
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Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους λοιπούς μη οικονομικά ενεργούς (εκτός συνταξιούχων) 

Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι οικονομικά μη ενεργοί (εκτός συνταξιούχων) 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 220 

 

Στους εργαζόμενους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) 
παρατηρείται υποεκπροσώπηση των ατόμων με πε-

ριορισμό δραστηριότητας/αναπηρία και στα 28 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της αναλογίας πιθανοτή-
των στη συγκεκριμένη κατηγορία να είναι μικρότερες 
της μονάδας. Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με την με-

γαλύτερη υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πλη-
θυσμιακής ομάδας στον εργαζόμενο πληθυσμό είναι: 
η Ιρλανδία (0,40), η Μάλτα (0,46), η Βουλγαρία 

(0,53), η Πολωνία (0,61) και το Βέλγιο (0,62). Τα κρά-
τη-μέλη με την υψηλότερη αναλογία πιθανοτήτων εί-
ναι: η Αυστρία και η Γαλλία (0,85), η Σλοβενία, το 
Λουξεμβούργο και η Λετονία (0,84). 

Η εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ αναπη-
ρία στον άνεργο πληθυσμό παρουσιάζει διαφοροποι-
ημένη εικόνα στην ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, στην πλειονό-

τητα των κρατών-μελών (σε 22 από τα 28) τα άτομα με 
περιορισμό/ αναπηρία υπερεκπροσωπούνται στην 
κατηγορία των ανέργων με ιδιαίτερα υψηλή διακύ-
μανση της αναλογίας πιθανοτήτων (λόγος top5/ 

bottom5 2,47). Τα κράτη-μέλη με την μεγαλύτερη υ-
περεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 
ομάδας στον άνεργο πληθυσμό είναι: η Γερμανία 
(2,62), η Ολλανδία (2,25), η Τσεχία (2,16), η Δανία 

(2,11) και η Σουηδία (2,07). Στον αντίποδα βρίσκεται η 
Ρουμανία, όπου τα άτομα με περιορισμό/ αναπηρία 
υποεκπροσωπούνται στον άνεργο πληθυσμό (αναλο-

γία πιθανοτήτων 0,65), ενώ τα κράτη-μέλη που εμφα-
νίζουν αρκετά ισορροπημένη εκπροσώπηση της συ-
γκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στους ανέργους 
είναι: Ιταλία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος. 

Στους συνταξιούχους ηλικίας 16 έως & 64 ετών παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των ατόμων με περιορι-
σμό δραστηριότητας/αναπηρία και στα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, με τις τιμές της αναλογίας πιθανοτήτων να πα-

ρουσιάζουν υψηλή διακύμανση (λόγος top5/bottom5 
2,26). Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με τη μεγαλύτερη 
υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 

ομάδας στην κατηγορία των συνταξιούχων είναι: η 
Σουηδία (4,23), η Ρουμανία (3,45), η Βουλγαρία (3,27) 
και η Κύπρος (3,14). Τα κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη 
αναλογία πιθανοτήτων, με χαμηλότερο, δηλαδή, βαθ-

μό υπερεκπροσώπησης είναι: η Φινλανδία (1,36), η 
Ιρλανδία (1,46), το Βέλγιο (1,47) και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (1,54). 

Τέλος, η εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ 
αναπηρία στην κατηγορία λοιποί μη οικονομικά ενερ-
γοί (εκτός συνταξιούχων) παρουσιάζει διαφοροποιη-
μένη εικόνα στην ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, στην πλειονό-

τητα των κρατών-μελών (23 από τα 28) τα άτομα με 
περιορισμό/ αναπηρία υπερεκπροσωπούνται στην 
κατηγορία των λοιπών μη οικονομικά ενεργών με ι-

διαίτερα υψηλή διακύμανση της αναλογίας πιθανοτή-
των (λόγος top5/bottom5 2,23). Τα κράτη-μέλη με την 

μεγαλύτερη υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας στους λοιπούς μη οικονομικά 
ενεργούς είναι: η Ιρλανδία (2,01), η Βουλγαρία (1,97), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (1,94), η Μάλτα (1,89) και η Πο-

λωνία (1,86). Στον αντίποδα βρίσκονται 4 κράτη-μέλη 
με υποεκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ α-
ναπηρία στην συγκεκριμένη κατηγορία: η Κροατία 

(0,74), η Σλοβενία (0,78), η Ρουμανία (0,84) και η Αυ-
στρία (0,88), ενώ στη Σλοβακία εμφανίζεται αρκετά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση της συγκεκριμένης πλη-
θυσμιακής ομάδας στους λοιπούς μη οικονομικά ε-

νεργούς (1,08). 
Αναφορικά με την Ελλάδα σε σύγκριση με τα υπόλοι-
πα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 η χώρα κατέχει χαμηλή θέση στην κατάταξη ως προς 
την εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ ανα-

πηρία στους εργαζόμενους (19
η
 θέση με σημαντική 

υποεκπροσώπηση) και στους συνταξιούχους (17
η
 

θέση με σημαντική υπερεκπροσώπηση), 

 η χώρα κατέχει την 4
η
 θέση με αρκετά ισορροπημένη 

εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ αναπη-
ρία στον άνεργο πληθυσμό, 

 η χώρα κατέχει την 11
η
 θέση στην κατάταξη ως προς 

την εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ ανα-
πηρία στους λοιπούς μη οικονομικά ενεργούς (ε-

κτός συνταξιούχων), με τη συγκεκριμένη πληθυσμι-
ακή ομάδα να υπερεκπροσωπείται, αλλά σε σημα-
ντικά μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 
κράτη-μέλη. 

2.4.6.1  ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 

πιθανοτήτων για κάθε κατηγορία κατάστασης απα-
σχόλησης των ατόμων με σοβαρό και εκείνων με μέ-
τριο περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 
16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στο σύνολο της ΕΕ-28 

και στην Ελλάδα το έτος 2016.  
Όπως φαίνεται από το γράφημα, εάν λάβουμε υπόψη 
και το βαθμό στον οποίο περιορίζονται τα άτομα με 
αναπηρία (σοβαρός ή μέτριος), οι ανισότητες στην εκ-

προσώπησή τους σε κάθε κατηγορία κατάστασης α-
πασχόλησης είναι ακόμη μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα, 
στο σύνολο της ΕΕ-28 το 2016 η αναλογία πιθανοτή-

των των ατόμων με σοβαρό περιορισμό να είναι εργα-
ζόμενοι (είτε μισθωτοί είτε μη) είναι 0,45, τιμή υπο-
λειπόμενη κατά 87,8% της αντίστοιχης των ατόμων με 
μέτριο περιορισμό (0,84 για τους μισθωτούς και 0,85 

για τους μη μισθωτούς). 
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Γράφημα 2.20 U: Αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μία κατηγορία κατάστασης απασχόλησης των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ και ΜΕΤΡΙΟ περιορισμό δραστηριότη-

τας/αναπηρία (δείκτης GALI)  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό       Με ΜΕΤΡΙΟ περιορισμό 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και 
μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που ανήκουν στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) 
δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 έως & 64 ετών). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθα νότητα 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατά-

σταση απασχόλησης X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατά-
στασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατάσταση απασχόλησης X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύ-
ουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στην κατάσταση απασχόλησης X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δρ αστηριότητας/αναπηρία στην X κατηγορία κατάστα-
σης απασχόλησης θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στον άνεργο πληθυσμό και οι δύο ομάδες υπερεκ-
προσωπούνται στον ίδιο βαθμό (1,36 με σοβαρό πε-

ριορισμό και 1,34 με μέτριο). Αντίστοιχα, στους συ-
νταξιούχους ηλικίας 16 έως & 64 ετών και οι δύο ομά-
δες υπερεκπροσωπούνται σημαντικά, με τα άτομα με 
σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία να εμφανίζουν ελα-

φρώς υψηλότερη αναλογία πιθανοτήτων (κατά 8,7%) 
της αντίστοιχης των ατόμων με μέτριο περιορισμό/ 
αναπηρία. Αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση της 

αναλογίας πιθανοτήτων στην κατηγορία των λοιπών 
μη οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) ως 
προς το βαθμό περιορισμού/αναπηρία. Συγκεκριμένα, 
ενώ τα άτομα με μέτριο περιορισμό/ αναπηρία πα-

ρουσιάζουν αρκετά ισορροπημένη εκπροσώπηση στην 
κατηγορία λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (1,10), τα 
άτομα με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία εμφανίζο-

νται να έχουν κατά 51,3% περισσότερες πιθανότητες 
να ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία κατάστασης 
απασχόλησης (αναλογία πιθανοτήτων 2,26). 
Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η αναλογία πιθανοτήτων 

των ατόμων με σοβαρό περιορισμό να είναι μισθωτοί 
είναι 0,41, τιμή υπολειπόμενη κατά 78,0% της αντί-
στοιχης των ατόμων με μέτριο περιορισμό (0,73). Στην 
κατηγορία εργαζόμενοι-μη μισθωτοί τα άτομα με σο-

βαρό περιορισμό/αναπηρία υποεκπροσωπούνται, ενώ 
τα άτομα με μέτριο περιορισμό/ αναπηρία παρουσιά-
ζουν αρκετά ισορροπημένη εκπροσώπηση, με την α-

ναλογία πιθανοτήτων της πρώτης ομάδας (0,59) να 
υπολείπεται κατά 79,7% της αντίστοιχης της δεύτερης 
ομάδας (1,06). Ομοίως, στον άνεργο πληθυσμό τα ά-
τομα με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία υποεκπρο-

σωπούνται, ενώ τα άτομα με μέτριο περιορισμό/ α-

ναπηρία παρουσιάζουν αρκετά ισορροπημένη εκπρο-
σώπηση, με την αναλογία πιθανοτήτων της πρώτης 

ομάδας (0,85) να υπολείπεται κατά 15,3% της αντί-
στοιχης της δεύτερης ομάδας (0,98). Στους συνταξιού-
χους ηλικίας  και οι δύο ομάδες υπερεκπροσωπούνται 
σημαντικά, με τα άτομα με σοβαρό περιορισμό/ ανα-

πηρία να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερη  αναλογία 
πιθανοτήτων (κατά 2,6%) της αντίστοιχης των ατόμων 
με μέτριο περιορισμό/ αναπηρία. Αξιοσημείωτη, τέ-

λος, είναι η διαφοροποίηση της αναλογίας πιθανοτή-
των στην κατηγορία των λοιπών μη οικονομικά ενερ-
γών (εκτός συνταξιούχων) ως προς το βαθμό περιορι-
σμού/αναπηρία. Συγκεκριμένα, ενώ τα άτομα με μέ-

τριο περιορισμό/ αναπηρία παρουσιάζουν αρκετά ι-
σορροπημένη εκπροσώπηση στην κατηγορία (0,93), 
τα άτομα με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία εμφανίζο-

νται να έχουν κατά 47,8% περισσότερες πιθανότητες 
να ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία κατάστασης 
απασχόλησης (αναλογία πιθανοτήτων 1,78 που δηλώ-
νει σημαντική υπερεκπροσώπηση). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται για κάθε κατη-
γορία κατάστασης απασχόλησης: (α) το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/ α-
ναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στην 

εκάστοτε κατηγορία απασχόλησης (β) το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/ α-
ναπηρία (δείκτης GALI) στο συνολικό πληθυσμό ηλικί-

ας 16 έως & 64 ετών και (γ) η αναλογία πιθανοτήτων 
(odds ratio) να ανήκουν στην εκάστοτε κατάσταση α-
πασχόλησης τα άτομα με σοβαρό περιορισμό δρα-
στηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2016. 
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Γράφημα 2.21 U: Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) ανά κατάσταση απασχόλη-

σης και αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μια κατηγορία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

Εργαζόμενοι (μισθωτοί και μη μισθωτοί)  
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Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους εργαζόμενους 

Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι εργαζόμενοι 
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Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους ανέργους 

Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι άνεργοι 
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Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους συνταξιούχους 

Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι συνταξιούχοι 



 

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 

223 

Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων)  

 
Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δρα-
στηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που ανήκουν στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X με την αναλογία των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία 
στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 έως & 64 ετών). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ πε-
ριορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατάσταση απασχόλη-

σης X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης 
απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατάσταση απασχόλησης X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχε-
δόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στην κατάσταση απασχόλησης X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δρ αστηριότητας/αναπηρία στην X κατηγορία κατάστα-
σης απασχόλησης θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στους εργαζόμενους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) 
παρατηρείται σημαντική υποεκπροσώπηση των ατό-
μων με σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/ ανα-
πηρία και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της 

αναλογίας πιθανοτήτων στη συγκεκριμένη κατηγορία 
να είναι σημαντικά μικρότερες της μονάδας. Συγκε-
κριμένα, τα κράτη-μέλη με την μεγαλύτερη υποεκπρο-

σώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας 
στον εργαζόμενο πληθυσμό είναι: η Ρουμανία (0,17), 
η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Λιθουανία (0,24) και η 
Βουλγαρία (0,26). Τα κράτη-μέλη με την υψηλότερη 

αναλογία πιθανοτήτων είναι: η Γαλλία (0,65), το Λου-
ξεμβούργο (0,62), η Πορτογαλία και η Σλοβενία 
(0,60), η Σουηδία (0,56) και η Εσθονία (0,54). 

Η εκπροσώπηση των ατόμων με σοβαρό περιορισμό/ 
αναπηρία στον άνεργο πληθυσμό παρουσιάζει δια-
φοροποιημένη εικόνα στην ΕΕ-28. Συγκεκριμένα, στην 
πλειονότητα των κρατών-μελών (σε 20 από τα 28) τα 

άτομα με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία υπερεκπρο-
σωπούνται στην κατηγορία των ανέργων με ιδιαίτερα 
υψηλή διακύμανση της αναλογίας πιθανοτήτων (λό-
γος top5/bottom5 4,5). Τα κράτη-μέλη με την μεγαλύ-

τερη υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας στον άνεργο πληθυσμό είναι: η Ολ-
λανδία (3,51), η Γερμανία (3,33), η Αυστρία (3,23), η 

Τσεχία (3,00), η Δανία (2,81) και η Σουηδία (2,22). 
Στον αντίποδα βρίσκονται 5 κράτη-μέλη όπου τα άτο-
μα με σοβαρό περιορισμό/ αναπηρία υποεκπροσω-
πούνται στον άνεργο πληθυσμό: Ρουμανία (0,41), Ε-

σθονία (0,54), Ελλάδα (0,85), Ιταλία (0,86) και Ισπα-
νία (0,87), ενώ τα κράτη-μέλη που εμφανίζουν αρκετά 
ισορροπημένη εκπροσώπηση της συγκεκριμένης πλη-
θυσμιακής ομάδας στους ανέργους είναι: Πορτογαλί-

α, Κροατία, Βουλγαρία, και Πολωνία. 

Στους συνταξιούχους ηλικίας 16 έως & 64 ετών παρα-
τηρείται υπερεκπροσώπηση των ατόμων με σοβαρό 
περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στα 27 από τα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της αναλογίας πιθα-

νοτήτων να παρουσιάζουν υψηλή διακύμανση (λόγος 
top5/bottom5 3,71). Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με 
την μεγαλύτερη υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμέ-

νης πληθυσμιακής ομάδας στην κατηγορία των συντα-
ξιούχων είναι: η Σουηδία (5,67), η Ρουμανία (5,21), η 
Εσθονία (3,56), η Κύπρος και η Λετονία (3,43). Τα 
κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη αναλογία πιθανοτήτων, 

με χαμηλότερο, δηλαδή, βαθμό υπερεκπροσώπησης 
είναι η Ιρλανδία (1,13) και η Τσεχία (1,16), ενώ στη 
Φινλανδία (αναλογία πιθανοτήτων 0,61) τα άτομα με 

σοβαρό περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία υπο-
εκπροσωπούνται στους συνταξιούχους της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας. 
Τέλος, στους λοιπούς μη οικονομικά ενεργούς (εκτός 

συνταξιούχων) ηλικίας 16 έως & 64 ετών παρατηρείται 
υπερεκπροσώπηση των ατόμων με σοβαρό περιορι-
σμό δραστηριότητας/αναπηρία σε 27 από τα 28 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τις τιμές της αναλογίας πιθανοτή-

των να παρουσιάζουν υψηλή διακύμανση (λόγος 
top5/ bottom5 2,26). Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη με 
την μεγαλύτερη υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμέ-

νης πληθυσμιακής ομάδας στην κατηγορία των λοιπών 
μη οικονομικά ενεργών είναι: η Βουλγαρία (3,11), η 
Λιθουανία (3,07), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,97), η Ι-
σπανία (2,87), η Ουγγαρία (2,74) και η Πολωνία 

(2,66). Τα κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη αναλογία πι-
θανοτήτων, με χαμηλότερο, δηλαδή, βαθμό υπερεκ-
προσώπησης είναι η Κροατία (1,27), η Ρουμανία 
(1,31) και η Αυστρία (1,37), ενώ στη Σλοβενία (αναλο-

γία πιθανοτήτων 1,03) τα άτομα με σοβαρό περιορι-
σμό δραστηριότητας/αναπηρία εμφανίζουν αρκετά 
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Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 -64 ετών (δείκτης GALI) στους λοιπούς μη οικονομικά ενεργούς (εκτός συνταξιούχων)  

Ποσοστό των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών (δείκτης GALI) 

Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό/αναπηρία ηλικίας 16 - 64 ετών να είναι οικονομικά μη ενεργοί (εκτός συνταξιούχων) 
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ισορροπημένη εκπροσώπηση στους λοιπούς μη οικο-

νομικά ενεργούς (εκτός συνταξιούχων) της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας. 
Αναφορικά με την Ελλάδα σε σύγκριση με τα υπόλοι-
πα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 η χώρα κατέχει χαμηλή θέση στην κατάταξη ως προς 

την εκπροσώπηση των ατόμων με σοβαρό περιορι-
σμό/ αναπηρία στους εργαζόμενους (18

η
 θέση με 

σημαντική υποεκπροσώπηση) και στους λοιπούς μη 

οικονομικά ενεργούς (εκτός συνταξιούχων) (22
η
 θέ-

ση με σημαντική υπερεκπροσώπηση), 

 η χώρα κατέχει την 7
η
 θέση στην κατάταξη ως προς 

την εκπροσώπηση των ατόμων με σοβαρό περιορι-
σμό/ αναπηρία στους ανέργους, συγκαταλεγόμενη 

στις λίγες χώρες με υποεκπροσώπηση της συγκεκρι-

μένης πληθυσμιακής ομάδας στον άνεργο πληθυ-

σμό, ενώ 

 η χώρα κατέχει την 14
η
 θέση στην κατάταξη ως προς 

την εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ ανα-
πηρία στους συνταξιούχους, με το βαθμό υπερεκ-
προσώπησης τη συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομά-

δας στην κατηγορία να είναι κοντά στη μέση τιμή της 
ΕΕ-28. 

2.4.6.2  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
πιθανοτήτων για κάθε κατηγορία κατάστασης απα-
σχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) 

κατά φύλο στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το 
έτος 2016. 

Γράφημα 2.22 U: Αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μία κατηγορία κατάστασης απασχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 

έως & 64 ετών (δείκτης GALI) κατά φύλο  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Άνδρες       Γυναίκες 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και 
μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που ανήκουν στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) 
δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 έως & 64 ετών). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθα νότητα 

των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατά-
σταση απασχόλησης X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατά-
στασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατάσταση απασχόλησης X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύ-
ουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στην κατάσταση απασχόλησης X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δρ αστηριότητας/αναπηρία στην X κατηγορία κατάστα-

σης απασχόλησης θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο σύνολο της ΕΕ-28 το 2016 ο βαθμός εκπροσώπη-

σης των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία στους ερ-
γαζόμενους (μισθωτούς και μη) δεν φαίνεται να δια-
φοροποιείται ως προς το φύλο. Στους ανέργους και τα 
δύο φύλα υπερεκπροσωπούνται, με τους άνδρες να 

εμφανίζουν αναλογία πιθανοτήτων (1,43) υψηλότερη 
κατά 11,4% της αντίστοιχης των γυναικών (1,26). Αντί-
στοιχα, στους συνταξιούχους ηλικίας 16 έως & 64 ετών 

και τα δύο φύλα υπερεκπροσωπούνται σημαντικά, με 
τους άνδρες με περιορισμό/ αναπηρία να εμφανίζουν 
αναλογία πιθανοτήτων (2,03) υψηλότερη κατά 11,4% 
της αντίστοιχης των γυναικών (2,29). Αξιοσημείωτη 

είναι η διαφοροποίηση της αναλογίας πιθανοτήτων 
στην κατηγορία των λοιπών μη οικονομικά ενεργών 
(εκτός συνταξιούχων), με τους άνδρες με περιορισμό/ 

αναπηρία να εμφανίζουν αναλογία πιθανοτήτων 

(1,66) υψηλότερη κατά 24,8% της αντίστοιχης των γυ-
ναικών (1,25). 
Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, ο βαθμός εκπροσώπησης 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία στους μισθω-

τούς δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ως προς το φύ-
λο. Στην κατηγορία εργαζόμενοι-μη μισθωτοί οι άν-
δρες με περιορισμό/ αναπηρία υποεκπροσωπούνται, 

ενώ οι γυναίκες με περιορισμό/ αναπηρία παρουσιά-
ζουν αρκετά ισορροπημένη εκπροσώπηση, με την α-
ναλογία πιθανοτήτων των ανδρών (0,84) να υπολείπε-
ται κατά 15,5% της αντίστοιχης των γυναικών (0,97). 

Στον άνεργο πληθυσμό οι γυναίκες με περιορισμό/ 
αναπηρία υποεκπροσωπούνται, ενώ οι άνδρες με πε-
ριορισμό/ αναπηρία παρουσιάζουν αρκετά ισορρο-
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πημένη εκπροσώπηση, με την αναλογία πιθανοτήτων 

των γυναικών (0,87) να υπολείπεται κατά 12,1% της 
αντίστοιχης των ανδρών (0,98). Στους συνταξιούχους 
ηλικίας 16 έως & 64 ετών και τα δύο φύλα υπερεκπρο-
σωπούνται σημαντικά, με τους άνδρες με περιορι-

σμό/ αναπηρία να εμφανίζουν αναλογία πιθανοτήτων 
(2,51) υψηλότερη κατά 22,4% της αντίστοιχης των γυ-
ναικών (2,05). Τέλος, στην κατηγορία των λοιπών μη 

οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) ο βαθμός 
υπερεκπροσώπησης των δύο φύλων διαφοροποιείται, 

με τους άνδρες με περιορισμό/ αναπηρία να εμφανί-

ζουν αναλογία πιθανοτήτων (1,41) υψηλότερη κατά 
19,3% της αντίστοιχης των γυναικών (1,18). 

2.4.6.3  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 

πιθανοτήτων για κάθε κατηγορία κατάστασης απα-
σχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία (δείκτης GALI) κατά ηλικιακές ομάδες 

στο σύνολο της ΕΕ-28 και στην Ελλάδα το έτος 2016. 

Γράφημα 2.23 U: Αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μία κατηγορία κατάστασης απασχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (δείκτης 
GALI) κατά ηλικιακές ομάδες  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 το 2016 

 

  Από 16 έως 24 ετών       Από 25 έως 34 ετών       Από 35 έως 44 ετών        Από 45 έως 54 ετών        Από 55 έως 64 ετών 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και 
μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που ανήκουν στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) 
δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 έως & 64 ετών). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα 

των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατάστασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατά-
σταση απασχόλησης X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στην κατηγορία κατά-
στασης απασχόλησης X, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στην κατάσταση απασχόλησης X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύ-
ουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στην κατάσταση απασχόλησης X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δρ αστηριότητας/αναπηρία στην X κατηγορία κατάστα-

σης απασχόλησης θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στον εργαζόμενο πληθυσμό (μισθωτοί και μη) της ΕΕ-
28 το 2016 παρατηρείται υποεκπροσώπηση των ατό-
μων με περιορισμό/ αναπηρία σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, με εξαίρεση τους μισθωτούς ηλικία από 16 
έως & 24 ετών όπου η εκπροσώπηση των ατόμων με 
αναπηρία είναι αρκετά ισορροπημένη (αναλογία πι-
θανοτήτων 0,92). Επιπλέον, παρατηρείται μια μικρή 

διαφοροποίηση της αναλογίας πιθανοτήτων μεταξύ 
των ηλικιακών ομάδων, με τον βαθμό εκπροσώπησης 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία στον εργαζόμε-

νο πληθυσμό (μισθωτοί και μη) να μειώνεται καθώς 
αυξάνεται η ηλικία. Στους ανέργους καταγράφεται 
υπερεκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ ανα-

πηρία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με την αναλογία 
πιθανοτήτων να διαφοροποιείται μεταξύ των κατηγο-
ριών. Συγκεκριμένα, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (16-

24 ετών) παρουσιάζεται η καλύτερη εκπροσώπηση (α-
ναλογία πιθανοτήτων 1,15), ενώ στη μεσαία ηλικιακή 
ομάδα (35-44 ετών) τα άτομα με περιορισμό/ αναπη-
ρία παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό υπερεκπρο-

σώπησης (αναλογία πιθανοτήτων (1,55). Στους συντα-
ξιούχους της ΕΕ-28 η υπερεκπροσώπηση των ατόμων 
με περιορισμό/ αναπηρία καταγράφεται στη γηραιό-

τερη ηλικιακή ομάδα (55-64 ετών) και με σχετικά χα-
μηλή αναλογία πιθανοτήτων (1,16), ενώ στις νεότερες 
ηλικιακές ομάδες της κατηγορίας δεν εντάσσονται ά-

0,92 

0,00 

1,15 

0,00 

1,03 

0,77 

0,76 

1,38 

0,00 

1,82 

0,76 

0,69 

1,55 

0,00 

2,41 

0,74 

0,66 

1,52 

0,00 

2,31 

0,68 

0,63 

1,24 

1,16 

1,75 

Μισθωτοί 

Μη μισθωτοί 

Άνεργοι 

Συνταξιούχοι 

Λοιποί μη 
οικονομικά 

ενεργοί (εκτός 
συνταξιούχων)  

1,49 

0,59 

1,22 

0,00 

0,89 

0,75 

1,13 

0,84 

0,00 

2,04 

0,63 

0,73 

1,13 

6,38 

2,59 

0,72 

0,69 

1,28 

1,68 

1,70 

0,53 

0,81 

1,05 

1,10 

1,31 

Μισθωτοί 

Μη μισθωτοί 

Άνεργοι 

Συνταξιούχοι 

Λοιποί μη 
οικονομικά 

ενεργοί (εκτός 

συνταξιούχων) 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 226 

τομα με περιορισμό/ αναπηρία. Στους λοιπούς μη οι-

κονομικά ενεργούς (εκτός συνταξιούχων) παρατηρεί-
ται σημαντική υπερεκπροσώπηση των ατόμων με πε-
ριορισμό/ αναπηρία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με 
εξαίρεση την νεότερη ηλικιακή ομάδα (16-24 ετών) 

όπου η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία είναι 
αρκετά ισορροπημένη (αναλογία πιθανοτήτων 1,03). 
Επιπλέον, παρατηρείται διαφοροποίηση της αναλογί-

ας πιθανοτήτων μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, με τις 
μεσαίες ηλικιακές ομάδες (35-44 και 45-54 ετών) να 
εμφανίζουν τον υψηλότερο βαθμό υπερεκπροσώπη-
σης (2,41 και 2,31 αντίστοιχα). 

Στον εργαζόμενο πληθυσμό (μισθωτοί και μη) της Ελ-
λάδας, αντίστοιχα, το 2016 παρατηρείται επίσης υπο-
εκπροσώπηση των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία 
στην πλειονότητα των ηλικιακών ομάδων, με εξαίρεση 

τους μισθωτούς από 16-24 ετών και τους εργαζόμε-
νους - μη μισθωτούς 25-34 ετών, όπου τα άτομα με 
περιορισμό/ αναπηρία υπερεκπροσωπούνται (αναλο-

γία πιθανοτήτων 1,49 και 1,13 αντίστοιχα). Στην κατη-
γορία των ανέργων ο βαθμός εκπροσώπησης των α-
τόμων με περιορισμό/ αναπηρία διαφοροποιείται αρ-
κετά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων: μικρή υπερεκ-

προσώπηση στις ηλιακές ομάδες 16-24 ετών, 35-44 
ετών, 45-54 ετών, μικρή υποεκπροσώπηση στην κατη-
γορία των ατόμων 25-34 ετών και ισορροπημένη εκ-

προσώπηση στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (54-64 
ετών). Στους συνταξιούχους της χώρας η μεσαία ηλι-
κιακή ομάδα (35-44 ετών) καταγράφει τον υψηλότερο 
βαθμό υπερεκπροσώπησης (6,38), ενώ η αναλογία πι-

θανοτήτων εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη στις με-

γαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Στους λοιπούς μη οικο-

νομικά ενεργούς (εκτός συνταξιούχων), τέλος, παρα-
τηρείται σημαντική υπερεκπροσώπηση των ατόμων 
με περιορισμό/ αναπηρία σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες, με εξαίρεση την νεότερη ηλικιακή ομάδα (16-24 

ετών) όπου ο συγκεκριμένος πληθυσμός εμφανίζεται 
ελαφρά υποεκπροσωπημένος (αναλογία πιθανοτήτων 
0,89). Επιπλέον, παρατηρείται διαφοροποίηση της α-

ναλογίας πιθανοτήτων μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, 
με τη μεσαία ηλικιακή ομάδα (35-44 ετών) να εμφανί-
ζει τον υψηλότερο βαθμό υπερεκπροσώπησης (ανα-
λογία πιθανοτήτων 2,59). 

2.4.7 Βασικοί δείκτες απασχόλησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικοί δείκτες 
απασχόλησης με βάση τα στοιχεία της EU-SILC για τα 
έτη 2008 έως 2013 προκειμένου να διερευνηθούν δι-

αφοροποιήσεις στην απασχόληση μεταξύ των ατόμων 
με αναπηρία κι εκείνων χωρίς αναπηρία. 

2.4.7.1  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
ανεργίας

14
 των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-

τας/αναπηρία (δείκτης GALI) και εκείνων χωρίς ανα-
πηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών στο σύνολο της ΕΕ-27 

και στην Ελλάδα για την περίοδο 2008-2013. 

                                                                 
14

 Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται ως το ποσοστό των άνεργων 

επί του συνόλου του ενεργού πληθυσμού (εργαζόμενοι και άνερ-
γοι) της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας. 

Γράφημα 2.24: Ποσοστό ανεργίας των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) 

στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2008-2013 

 

  Άτομα ΜΕ αναπηρία         Άτομα ΧΩΡΙΣ αναπηρία          

Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  
 

Το 2013 το ποσοστό των ανέργων με αναπηρία (ηλι-

κίας από 16 έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 είναι 18,3%, τιμή  
υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού των 
συνομηλίκων ανέργων χωρίς αναπηρία (10,9%) κατά 
7,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή 

του δείκτη των ανέργων με αναπηρία στην ΕΕ-27 υ-
περέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των 
ανέργων  χωρίς αναπηρία σε όλη την περίοδο ανα-

φοράς (2008-2013), με τη μέση διαφορά μεταξύ των 

δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι ισχυ-

ρή κατά 7,9 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της δια-
φοράς να καταγράφεται το 2012 (κατά 7,1 ποσ. μονά-
δες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφε-
ται το 2008 (κατά 8,9 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 
ποσοστό των ανέργων με αναπηρία (ηλικίας από 16 
έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση κατά 

16,3% (ή κατά 2,6 ποσ. μονάδες) από 15,8% το 2008 σε 
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18,3% το 2013. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συ-

νομηλίκων ανέργων χωρίς αναπηρία στην ΕΕ-27, κα-
ταγράφει αύξηση κατά 58,9% (ή κατά 4,0 ποσ. μονά-
δες) από 6,9% το 2008 σε 10,9% το 2013. Από την ετή-
σια μεταβολή του ποσοστού των ανέργων χωρίς ανα-

πηρία στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2008-2013, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 

2010 (κατά 23,1% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ δεν καταγράφεται ετήσια μείωση του δείκτη κατά 
την περίοδο αναφοράς. 
 
 

Το 2013 το ποσοστό των ανέργων με αναπηρία (ηλι-
κίας από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα είναι 37,2%, 
τιμή  υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού 

των συνομηλίκων ανέργων χωρίς αναπηρία (27,7%) 
κατά 9,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
τιμή του δείκτη των ανέργων με αναπηρία στην Ελ-

λάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη των ανέργων  χωρίς αναπηρία σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2008-2013), με τη μέση διαφορά μεταξύ 
των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 

ισχυρή κατά 8,9 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της 
διαφοράς να καταγράφεται το 2009 (κατά 6,9 ποσ. μο-

νάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγρά-

φεται το 2011 (κατά 10,2 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 
ποσοστό των ανέργων με αναπηρία (ηλικίας από 16 
έως & 64 ετών) στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική 

αύξηση κατά 116,4% (ή κατά 20,0 ποσ. μονάδες) από 
17,2% το 2008 σε 37,2% το 2013. Την ίδια περίοδο, και 
το ποσοστό των συνομηλίκων ανέργων χωρίς αναπη-

ρία στην Ελλάδα, καταγράφει σημαντικότερη αύξηση 
κατά 228,5% (ή κατά 19,3 ποσ. μονάδες) από 8,4% το 
2008 σε 27,7% το 2013. Από την ετήσια μεταβολή του 
ποσοστού των ανέργων χωρίς αναπηρία στην Ελλάδα 

κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2008-2013, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 
73,8% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψη-

λότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2009 (κατά -6,1% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
ανεργίας των ατόμων με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία (δείκτης GALI) και εκείνων χωρίς ανα-
πηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-

28 το έτος 2013. 

Γράφημα 2.25 U: Ποσοστό ανεργίας των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκεί νων χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2013 (%) 

 
α) Τα στοιχεία της Φινλανδίας αναφέρονται στο 2012. 
β) Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2013, το ποσοστό των ανέργων στα άτομα ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/ 
αναπηρία ως προς τον αντίστοιχο ενεργό πληθυσμό 
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ είναι 18,3%, τιμή υπερέχου-

σα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού των ανέργων 
στα άτομα χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (10,9%) κατά 
7,5 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση μεταξύ 
των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, με το ποσοστό των α-
νέργων στα άτομα ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με 
περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ως προς τον 

αντίστοιχο ενεργό πληθυσμό να είναι 37,2%, τιμή υ-
περέχουσα σημαντικά κατά 18,8 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ισχυρά 

του αντίστοιχου ποσοστού των ανέργων στα άτομα 

χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στην 
Ελλάδα (27,7%) κατά 9,5 ποσ. μονάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ 

το ποσοστό των ανέργων άτομα ηλικίας από 16 έως & 
64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ως 
προς τον αντίστοιχο ενεργό πληθυσμό υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ανέργων στα 

άτομα χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των 
ανέργων στα άτομα με και χωρίς περιορισμό δρα-
στηριότητας/ αναπηρία να καταγράφεται στην Ολ-

λανδία (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 15,7 
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η 
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Λιθουανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 

13,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 13,4 ποσ. μονά-
δες), η Γερμανία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία 
(κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 12,3 ποσ. μο-
νάδες), η Ελλάδα (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία 

(κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,5 ποσ. μο-
νάδες), η Ισπανία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία 
(κατά 8,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 7,4 

ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 6,4 ποσ. 
μονάδες), η Πολωνία και η Κύπρος (κατά 5,9 ποσ. μο-

νάδες), η Εσθονία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 4,8 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Βουλ-

γαρία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 1,7 ποσ. 

μονάδες), και οριακά η Ρουμανία (κατά 0,3 ποσ. μονά-
δες). 

2.4.7.2  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

απασχόλησης
15

 των ατόμων με περιορισμό δραστη-
ριότητας/αναπηρία (δείκτης GALI) και εκείνων χωρίς 
αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών στο σύνολο της ΕΕ-

27 και στην Ελλάδα για την περίοδο 2008-2013. 

                                                                 
15

 Το ποσοστό απασχόλησης υπολογίζεται ως το ποσοστό των εργα-
ζομένων ηλικίας 16 έως 64 ετών επί του συνόλου του πληθυσμού 
της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας. 

Γράφημα 2.26: Ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης 

GALI) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2008-2013 

 

  Άτομα ΜΕ αναπηρία         Άτομα ΧΩΡΙΣ αναπηρία          

 Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  
 

Το 2013 το ποσοστό των απασχολουμένων με αναπη-
ρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 είναι 

48,7%, τιμή  υπολειπόμενη σημαντικά του αντίστοιχου 
ποσοστού των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς 
αναπηρία (67,5%) κατά 18,8 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των απασχολου-

μένων με αναπηρία στην ΕΕ-27 υπολείπεται σταθερά 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των απασχολουμέ-
νων  χωρίς αναπηρία σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2008-2013), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντική κα-
τά 20,7 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς 
να καταγράφεται το 2013 (κατά 18,8 ποσ. μονάδες) και 

τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
2008 (κατά 22,0 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 
ποσοστό των απασχολουμένων με αναπηρία (ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 καταγράφει μικρή 
αύξηση κατά 3,3% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 
47,1% το 2008 σε 48,7% το 2013. Την ίδια περίοδο, το 
ποσοστό των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς 

αναπηρία στην ΕΕ-27, καταγράφει μικρή μείωση κατά 
-2,3% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 69,1% το 2008 σε 
67,5% το 2013. Από την ετήσια μεταβολή του ποσο-

στού των απασχολουμένων χωρίς αναπηρία στην ΕΕ-

27 κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2008-2013, 
αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσι-

ας αύξησης του δείκτη είναι οριακό και καταγράφεται 
το 2011 (κατά 0,1% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2010 (κατά -1,9% έναντι του 

προηγούμενου έτους). 

Το 2013 το ποσοστό των απασχολουμένων με αναπη-
ρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα είναι 
30,5%, τιμή  υπολειπόμενη σημαντικά του αντίστοιχου 

ποσοστού των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς 
αναπηρία (51,0%) κατά 20,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει 
να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των απασχολου-

μένων με αναπηρία στην Ελλάδα υπολείπεται σταθε-
ρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των απασχολου-
μένων  χωρίς αναπηρία σε όλη την περίοδο αναφο-
ράς (2008-2013), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δει-

κτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντι-
κή κατά 25,8 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της δια-
φοράς να καταγράφεται το 2013 (κατά 20,5 ποσ. μο-
νάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να είναι ι-

διαίτερα σημαντική και να καταγράφεται το 2009 (κα-
τά 32,2 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 

ποσοστό των απασχολουμένων με αναπηρία (ηλικίας 
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από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα καταγράφει μείω-

ση κατά -15,9% (ή κατά 5,8 ποσ. μονάδες) από 36,2% 
το 2008 σε 30,5% το 2013. Την ίδια περίοδο, και το 
ποσοστό των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς 
αναπηρία στην Ελλάδα, καταγράφει σημαντικότερη 

μείωση κατά -21,1% (ή κατά 13,7 ποσ. μονάδες) από 
64,7% το 2008 σε 51,0% το 2013. Από την ετήσια με-
ταβολή του ποσοστού των απασχολουμένων χωρίς 

αναπηρία στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς 2008-2013, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψη-

λότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη είναι ο-

ριακό και καταγράφεται το 2009 (κατά 0,2% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κα-
τά -8,4% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
απασχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριό-
τητας/αναπηρία (δείκτης GALI) και εκείνων χωρίς α-

ναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2013. 

Γράφημα 2.27 U: Ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης 

GALI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2013 (%) 

 
α) Τα στοιχεία της Φινλανδίας αναφέρονται στο 2012. 

β) Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2013, το ποσοστό απασχόλησης στα άτομα ηλικίας 
από 16 έως & 64 ετών με περιορισμό δραστηριότη-
τας/αναπηρία επί του συνόλου του πληθυσμού της 
αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας στα 28 κράτη-μέλη της 

ΕΕ είναι 48,7%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά του α-
ντίστοιχου ποσοστού απασχόλησης στα άτομα χωρίς 
περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας (67,5%) κατά 18,8 ποσ. μονά-

δες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, 
η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 28 κρα-
τών-μελών της ΕΕ, με το ποσοστό απασχόλησης στα 

άτομα ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με περιορισμό 
δραστηριότητας/αναπηρία επί του συνόλου του πλη-
θυσμού της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας να είναι 
30,5%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 18,2 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπολει-
πόμενη σημαντικότερα του αντίστοιχου ποσοστού 
απασχόλησης στα άτομα χωρίς περιορισμό δραστη-

ριότητας/αναπηρία στην Ελλάδα (51,0%) κατά 20,5 
ποσ. μονάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ 
το ποσοστό απασχόλησης στα άτομα ηλικίας από 16 

έως & 64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/ ανα-
πηρία επί του συνόλου του πληθυσμού της αντίστοι-
χης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται σημαντικά του α-
ντίστοιχου ποσοστού απασχόλησης των συνομηλίκων 

ατόμων χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/ αναπη-
ρία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού 
απασχόλησης στα άτομα με και χωρίς περιορισμό 

δραστηριότητας/ αναπηρία να καταγράφεται στη Λι-
θουανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 32,2 
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 32,0 ποσ. 

μονάδες), η Ιρλανδία και η Τσεχία (κατά 31,3 ποσ. μο-
νάδες), η Ουγγαρία (κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Ρου-
μανία (κατά 30,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 28,6 
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η 

Ολλανδία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 
24,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 24,4 ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα (κατά 20,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία και 

η Δανία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 20,1 
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η 
Ισπανία (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία, η Πορ-
τογαλία και η Λετονία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Γερ-

μανία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 15,0 
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 

13,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 13,0 ποσ. 
μονάδες), και η Ιταλία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες). 

2.4.7.3  ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ (ΕΚΤΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ) ΑΤΟΜΩΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συντα-
ξιούχων) ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ 
αναπηρία (δείκτης GALI) και εκείνων χωρίς αναπηρία 

ηλικίας 16 έως & 64 ετών στο σύνολο της ΕΕ-27 και 
στην Ελλάδα για την περίοδο 2008-2013. 
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Γράφημα 2.28: Ποσοστό λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων  χωρίς ανα-

πηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2008-2013 (%) 

 

  Άτομα ΜΕ αναπηρία         Άτομα ΧΩΡΙΣ αναπηρία          

 Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

 

Το 2013 το ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενερ-
γών (εκτός συνταξιούχων) ατόμων  με αναπηρία (ηλι-

κίας από 16 έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 είναι 29,2%, τιμή  
υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού των 
συνομηλίκων λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός 
συνταξιούχων) ατόμων  χωρίς αναπηρία (20,1%) κατά 

9,1 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή 
του δείκτη των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός 
συνταξιούχων) ατόμων  με αναπηρία στην ΕΕ-27 υ-

περέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη των 
λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) 
ατόμων   χωρίς αναπηρία σε όλη την περίοδο αναφο-
ράς (2008-2013), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δει-

κτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι ισχυρή 
κατά 9,2 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφο-
ράς να καταγράφεται το 2008 (κατά 7,0 ποσ. μονάδες) 
και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 

2009 (κατά 10,2 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 
ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός 

συνταξιούχων) ατόμων  με αναπηρία (ηλικίας από 16 
έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 καταγράφει μικρή αύξηση 
κατά 3,2% (ή κατά 0,9 ποσ. μονάδες) από 28,3% το 
2008 σε 29,2% το 2013. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό 

των συνομηλίκων λοιπών μη οικονομικά ενεργών (ε-
κτός συνταξιούχων) ατόμων  χωρίς αναπηρία στην 
ΕΕ-27, καταγράφει μικρή μείωση κατά -5,4% (ή κατά 

1,2 ποσ. μονάδες) από 21,3% το 2008 σε 20,1% το 
2013. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των 
λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) 
ατόμων  χωρίς αναπηρία στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική 

περίοδο αναφοράς 2008-2013, αξίζει να σημειωθεί ότι 
το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη 
είναι οριακό και καταγράφεται το 2010 (κατά 0,7% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 

ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2011 (κατά -2,8% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Το 2013 το ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενερ-

γών (εκτός συνταξιούχων) ατόμων  με αναπηρία (ηλι-

κίας από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα είναι 30,2%, 
τιμή  υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού 

των συνομηλίκων λοιπών μη οικονομικά ενεργών (ε-
κτός συνταξιούχων) ατόμων  χωρίς αναπηρία (22,7%) 
κατά 7,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 
τιμή του δείκτη των λοιπών μη οικονομικά ενεργών 

(εκτός συνταξιούχων) ατόμων  με αναπηρία στην Ελ-
λάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συ-

νταξιούχων) ατόμων   χωρίς αναπηρία σε όλη την πε-
ρίοδο αναφοράς (2008-2013), με τη μέση διαφορά με-
ταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να 
είναι σημαντική κατά 10,6 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη 

τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2012 (κατά 4,8 
ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να εί-
ναι σημαντική και να καταγράφεται το 2009 (κατά 19,8 
ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 
ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός 
συνταξιούχων) ατόμων  με αναπηρία (ηλικίας από 16 

έως & 64 ετών) στην Ελλάδα καταγράφει ελαφρά μεί-
ωση κατά -13,1% (ή κατά 4,5 ποσ. μονάδες) από 34,8% 
το 2008 σε 30,2% το 2013. Την ίδια περίοδο, και το 
ποσοστό των συνομηλίκων λοιπών μη οικονομικά ε-

νεργών (εκτός συνταξιούχων) ατόμων  χωρίς αναπη-
ρία στην Ελλάδα, καταγράφει μικρότερη μείωση κατά 
-9,7% (ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες) από 25,1% το 2008 σε 

22,7% το 2013. Από την ετήσια μεταβολή του ποσο-
στού των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συ-
νταξιούχων) ατόμων  χωρίς αναπηρία στην Ελλάδα 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2008-2013, αξί-

ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά -5,4% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ δεν καταγράφε-
ται ετήσια αύξηση του δείκτη κατά την περίοδο ανα-

φοράς. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συντα-

28,3% 
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ξιούχων) ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/ 

αναπηρία (δείκτης GALI) και εκείνων χωρίς αναπηρία 

ηλικίας 16 έως & 64 ετών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

έτος 2013. 

Γράφημα 2.29 U: Ποσοστό λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων χωρίς α να-

πηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2013  

 
α) Τα στοιχεία της Φινλανδίας αναφέρονται στο 2012. 
β) Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2013, το ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενερ-

γών (εκτός συνταξιούχων) ατόμων ηλικίας από 16 έως 
& 64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία 
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ είναι 29,2%, τιμή υπερέχου-
σα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς 

περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας και κατάστασης απασχόλη-
σης (20,1%) κατά 9,1 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
14η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, με το 
ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός 
συνταξιούχων) ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 

με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία  να είναι 
30,2%, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,0 ποσ. μονάδα 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπερέχουσα ισχυ-
ρά του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς περιο-

ρισμό δραστηριότητας/αναπηρία στην Ελλάδα 
(22,7%) κατά 7,5 ποσ. μονάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των λοιπών μη οικονομικά ενερ-
γών (εκτός συνταξιούχων) ατόμων ηλικίας από 16 έως 
& 64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς 

περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού στα άτομα με 
και χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία να 

καταγράφεται στην Ιρλανδία (κατά 28,5 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 26,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα 
(κατά 20,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 19,6 ποσ. μο-

νάδες), η Λιθουανία (κατά 19,4 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 15,7 

ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η 

Ισπανία (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,8 
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 13,3 ποσ. μονάδες), 
η Ολλανδία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 
11,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,6 ποσ. μονά-

δες), η Ουγγαρία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 
(κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 6,8 ποσ. 
μονάδες), η Κύπρος (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), το Λου-

ξεμβούργο (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 4,0 
ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Γερμανία (κατά 2,8 ποσ. 
μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και οριακά 
η Σλοβακία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, 

σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
λοιπών μη οικονομικά ενεργών (εκτός συνταξιούχων) 
ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με περιορισμό 
δραστηριότητας/ αναπηρία υπολείπεται του αντί-

στοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς περιορισμό δρα-
στηριότητας/ αναπηρία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
μεταξύ του ποσοστού στα άτομα με και χωρίς περιο-

ρισμό δραστηριότητας/ αναπηρία να καταγράφεται 
στη Σλοβενία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Κροατία (κατά 
3,8 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), 

και οριακά η Αυστρία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες). 
  

2.4.7.4  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των συνταξιούχων στα άτομα ηλικίας 16 έως & 64 ε-
τών με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία  (δεί-
κτης GALI) και εκείνων χωρίς αναπηρία στο σύνολο 

της ΕΕ-27 και στην Ελλάδα για την περίοδο 2008-2013. 
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Γράφημα 2.30: Ποσοστό των συνταξιούχων στα άτομα με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δεί-

κτης GALI) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2008-2013 (%) 

 
  Άτομα ΜΕ αναπηρία         Άτομα ΧΩΡΙΣ αναπηρία          

 Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ  

 

Το 2013 το ποσοστό των συνταξιούχων με αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 είναι 11,2%, 
τιμή  υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού 

των συνομηλίκων συνταξιούχων χωρίς αναπηρία 
(4,1%) κατά 7,1 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειω-
θεί, ότι η τιμή του δείκτη των συνταξιούχων με ανα-
πηρία στην ΕΕ-27 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης 

τιμής του δείκτη των συνταξιούχων  χωρίς αναπηρία 
σε όλη την περίοδο αναφοράς (2008-2013), με τη μέ-
ση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο να είναι ισχυρή κατά 8,6 ποσ. μονάδες, την 
ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2013 
(κατά 7,1 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της δια-
φοράς να καταγράφεται το 2008 (κατά 11,3 ποσ. μο-

νάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 
ποσοστό των συνταξιούχων με αναπηρία (ηλικίας από 

16 έως & 64 ετών) στην ΕΕ-27 καταγράφει μείωση κατά 
-29,0% (ή κατά 4,6 ποσ. μονάδες) από 15,8% το 2008 
σε 11,2% το 2013. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των 
συνομηλίκων συνταξιούχων χωρίς αναπηρία στην ΕΕ-

27, καταγράφει μικρή μείωση κατά -9,3% (ή κατά 0,4 
ποσ. μονάδες) από 4,5% το 2008 σε 4,1% το 2013. Από 
την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των συνταξιού-
χων χωρίς αναπηρία στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική πε-

ρίοδο αναφοράς 2008-2013, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη είναι 
οριακό και καταγράφεται το 2009 (κατά 0,9% έναντι 

του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά -5,3% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Το 2013 το ποσοστό των συνταξιούχων με αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα είναι 
21,3%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου 
ποσοστού των συνομηλίκων συνταξιούχων χωρίς α-
ναπηρία (6,7%) κατά 14,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να 

σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη των συνταξιούχων με 
αναπηρία στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη των συνταξιούχων  χωρίς 

αναπηρία σε όλη την περίοδο αναφοράς (2008-2013), 

με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συ-
γκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 15,0 ποσ. 
μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-

γράφεται το 2009 (κατά 12,2 ποσ. μονάδες) και τη μέ-
γιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2008 
(κατά 17,3 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2013) το 

ποσοστό των συνταξιούχων με αναπηρία (ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα καταγράφει μείωση ο-
ριακή κατά -1,0% (ή κατά 0,2 ποσ. μονάδες) από 21,5% 

το 2008 σε 21,3% το 2013. Την ίδια περίοδο, και το 
ποσοστό των συνομηλίκων συνταξιούχων χωρίς ανα-
πηρία στην Ελλάδα, καταγράφει αύξηση κατά 59,6% 
(ή κατά 2,5 ποσ. μονάδες) από 4,2% το 2008 σε 6,7% 

το 2013. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των 
συνταξιούχων χωρίς αναπηρία στην Ελλάδα κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2008-2013, αξίζει να ση-

μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του δείκτη είναι οριακό και καταγράφεται το 2009 
(κατά 19,3% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-

ταγράφεται το 2010 (κατά -13,1% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό  
των συνταξιούχων στα άτομα ηλικίας 16 έως & 64 ε-

τών με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (δεί-
κτης GALI) και εκείνων χωρίς αναπηρία στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2013. Το 2013, το ποσοστό των 

συνταξιούχων στα άτομα ηλικίας από 16 έως & 64 ε-
τών με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ είναι 11,2%, τιμή υπερέχουσα ι-
σχυρά του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς πε-

ριορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας και κατάστασης απασχόλησης 
(4,1%) κατά 7,1 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση 

μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, με το ποσοστό 
των συνταξιούχων στα άτομα ηλικίας από 16 έως & 
64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία  να 

είναι 21,3%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 9,5 ποσ. 
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μονάδα της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπερέ-

χουσα σημαντικά του αντίστοιχου ποσοστού στα άτο-

μα χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στην 

Ελλάδα (6,7%) κατά 14,5 ποσ. μονάδες. 

Γράφημα 2.31 U: Ποσοστό συνταξιούχων στα άτομα με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία κι εκείνων χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών (δείκτης 

GALI) στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2013 

 
α) Τα στοιχεία της Φινλανδίας αναφέρονται στο 2012. 
β) Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ 

το ποσοστό των συνταξιούχων στα άτομα ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών με περιορισμό δραστηριότητας/ α-
ναπηρία υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στα ά-
τομα χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού στα 
άτομα με και χωρίς περιορισμό δραστηριότητας/ α-
ναπηρία να καταγράφεται στη Ρουμανία (κατά 34,4 

ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
ακολουθούν: η Κροατία (κατά 32,6 ποσ. μονάδες), η 
Ουγγαρία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 
17,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 14,9 ποσ. μονά-

δες), η Βουλγαρία (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 
(κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 13,8 ποσ. 
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η 
Πορτογαλία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 

9,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα και η Πολωνία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Εσθο-

νία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,4 ποσ. μο-

νάδες), η Κύπρος (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κα-
τά 5,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,4 ποσ. μονά-
δες), το Βέλγιο (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,8 

ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κα-
τά 2,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), 

η Ολλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία 
(κατά 1,1 ποσ. μονάδες). 

2.4.7.5  ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνονται οι βασικοί 

δείκτες απασχόλησης των ατόμων με σοβαρό και ε-
κείνων με μέτριο των συνταξιούχων στα άτομα ηλικί-
ας 16 έως & 64 ετών (δείκτης GALI) στο σύνολο της ΕΕ-
27 και στην Ελλάδα το έτος 2013. 

Γράφημα 2.32 U: Βασικοί δείκτες απασχόλησης των ατόμων με ΣΟΒΑΡΟ και ΜΕΤΡΙΟ περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (δείκτης GALI)  στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-27 το 2013 

 
  Με ΣΟΒΑΡΟ περιορισμό       Με ΜΕΤΡΙΟ περιορισμό 

Η τιμή της ΕΕ-27 δεν περιλαμβάνει την Κροατία. 
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Το 2013 στην ΕΕ-27, οι δείκτες των οικονομικά μη ε-

νεργών (συνταξιούχων και μη) καθώς και των ανέρ-
γων ατόμων (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) με σοβα-
ρή αναπηρία υπερέχει των αντίστοιχων δεικτών στα 
συνομήλικα άτομα με μέτρια αναπηρία με την υψη-

λότερη απόκλιση μεταξύ των δεικτών να καταγράφε-
ται στο δείκτη των λοιπών μη οικονομικά ενεργών 
ατόμων (εκτός συνταξιούχων) κατά 24,7 ποσ. μονά-

δες και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν 
οι δείκτες των ανέργων (κατά 10,7 ποσ. μονάδες) και 
των συνταξιούχων (κατά 2,4 ποσ. μονάδες). Στον α-
ντίποδα, ο δείκτης απασχόλησης των ατόμων με σο-

βαρή αναπηρία υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά του 
αντίστοιχου δείκτη στα συνομήλικα άτομα με μέτρια 
αναπηρία κατά 27,0 ποσ. μονάδες. 
Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα, οι δείκτες των οικονομι-

κά μη ενεργών (συνταξιούχων και μη) καθώς και των 
ανέργων ατόμων (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) με 
σοβαρή αναπηρία επίσης υπερέχει –αν και ελαφρό-

τερα- των αντίστοιχων δεικτών στα συνομήλικα άτομα 
με μέτρια αναπηρία με την υψηλότερη απόκλιση με-

ταξύ των δεικτών να καταγράφεται στο δείκτη των 

λοιπών μη οικονομικά ενεργών ατόμων (εκτός συ-
νταξιούχων) κατά 14,9 ποσ. μονάδες και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν οι δείκτες των 
ανέργων (κατά 3,6 ποσ. μονάδες) και των συνταξιού-

χων (κατά 2,4 ποσ. μονάδες). Στον αντίποδα, ο δείκτης 
απασχόλησης των ατόμων με σοβαρή αναπηρία υπο-
λείπεται σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη στα συνο-

μήλικα άτομα με μέτρια αναπηρία κατά 10,4 ποσ. μο-
νάδες. 

2.4.8 Συσχέτιση δεικτών εργασίας & εκπαίδευσης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός 

των δεικτών διαφοροποίησης (βλ. ορισμό στο κάτω 
μέρος του γραφήματος) του ποσοστού των ατόμων με 
περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία (δείκτης GALI) 
σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό (α) των απο-

φοίτων επιπέδων ISCED 3-4 ηλικίας από 16 ετών & 
άνω (κάθετος άξονας y) και (β) του εργαζόμενου πλη-
θυσμού ηλικίας 16 έως & 64 ετών (οριζόντιος άξονας 

x) στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2016. 

Γράφημα 2.33:   Συσχετισμός των δεικτών διαφοροποίησης του ποσοστού των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία (δείκτης GALI) σε σύγκριση 
με το συνολικό πληθυσμό α) των αποφοίτων ISCED 3 -4 ηλικίας 16 ετών & άνω και β) του εργαζόμενου πληθυσμού ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα 28 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016 

 
Ο δείκτης διαφοροποίησης του δείκτη GALI στην κατηγορία x υπολογίζεται ως η απόλυτη διαφορά της αναλογίας πιθανοτήτων (odds r atio) να ανήκει ένα άτομο με περιορισμό (σοβαρό ή και 
μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία στην κατηγορία x από τη μονάδα. Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) π.χ. για ολοκλήρωση του ε πιπέδου εκπαίδευσης ISCED 3-4 υπολογίζεται διαιρώ-
ντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δρα στηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 3-4  με την 
αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακ ής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων 

μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED 3-4, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της 
συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 3-4, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορι-
σμό/ αναπηρία  για ολοκλήρωση του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED 3-4, ή με άλλα λόγια υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο επίπεδο ε κπαίδευσης ISCED 3-4. 
Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες ολοκλήρωσης του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED 3 -4, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό 

δραστηριότητας/αναπηρία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 3-4  θεωρείται αντιπροσωπευτική. Επομένως, χαμηλές τιμές του δείκτη διαφοροποίησης του δείκτη GALI υποδεικνύουν ότι το 
ποσοστό των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  στην κατηγορία του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED 3-4 δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα του αντίστοιχου ποσοστού στο συνολικό πληθυσμό της 
ίδιας πληθυσμιακής ομάδας, ενώ υψηλές τιμές του δείκτη διαφοροποίησης υποδεικνύουν σημαντική διαφοροποίηση στην εκπροσώπηση (είτε υποεκπροσώπηση είτε υπερεκπροσώπηση) 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  στην κατηγορία του επιπέδου εκπαίδευσης ISCED 3-4. 
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θυσμό, ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνο-

νται κράτη-μέλη που καταγράφουν υψηλές τιμές του 
δείκτη διαφοροποίησης του δείκτη GALI στον εργαζό-
μενο πληθυσμό (υψηλότερες από την αντίστοιχη μέση 
τιμή της ΕΕ-28) ή, με άλλα λόγια, κράτη-μέλη με απο-

κλίσεις στην εκπροσώπηση των ατόμων με περιορι-
σμό δραστηριότητας/αναπηρία στον εργαζόμενο πλη-
θυσμό (υποεκπροσώπηση ή υπερεκπροσώπηση). 

Κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται 
κράτη-μέλη που καταγράφουν χαμηλές τιμές του δεί-
κτη διαφοροποίησης του δείκτη GALI στους αποφοί-
τους ISCED 3-4 (χαμηλότερες από την αντίστοιχη μέση 

τιμή της ΕΕ-28) ή, με άλλα λόγια, κράτη-μέλη με σχετι-
κά ισορροπημένη εκπροσώπηση των ατόμων με περι-
ορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στους αποφοίτους 
ISCED 3-4, ενώ πάνω από την οριζόντια γραμμή περι-

λαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν υψηλές 
τιμές του δείκτη διαφοροποίησης του δείκτη GALI 
στους αποφοίτους ISCED 3-4  (υψηλότερες από την 

αντίστοιχη μέση τιμή της ΕΕ-28) ή, με άλλα λόγια, κρά-
τη-μέλη με αποκλίσεις στην εκπροσώπηση των ατό-
μων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στους 
αποφοίτους ISCED 3-4 (υποεκπροσώπηση ή υπερεκ-

προσώπηση). 

Στο παραπάνω γράφημα δεν καταγράφεται γραμμική 
συσχέτιση μεταξύ των δεικτών διαφοροποίησης του 

δείκτη GALI των αποφοίτων ISCED 3-4 και του εργαζό-
μενου πληθυσμού (τιμή του συντελεστή συσχετισμού 
Pearson 0,325). Ωστόσο, τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ με 
βάση την κάθετη και την οριζόντια γραμμή που ορίζο-

νται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές των δεικτών στην 
ΕΕ-28 διακρίνονται στις ακόλουθες 4 ομάδες: 

 Η 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνει 10 

κράτη-μέλη με σχετικά ισορροπημένη εκπροσώπηση 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία και στους 

αποφοίτους ISCED 3-4 και στον εργαζόμενο πληθυ-

σμό: Σλοβακία, Σλοβενία, Ολλανδία, Δανία, Φιν-

λανδία, Εσθονία, Λετονία, Αυστρία, Λουξεμβούργο 
και Γαλλία. 

 Η 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνει 7 

κράτη-μέλη με σχετικά ισορροπημένη εκπροσώπηση 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία στους απο-

φοίτους ISCED 3-4, αλλά με αποκλίσεις στην εκπρο-
σώπησή τους στον εργαζόμενο πληθυσμό: Πολωνία, 
Τσεχία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Γερμανία, Βέλγιο και 

Σουηδία. Στην ομάδα αυτή, με άλλα λόγια, το ποσο-
στό των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία (δείκτης 
GALI) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την κα-
τάσταση απασχόλησης (εργαζόμενοι ή μη), αλλά όχι 

ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης. 

 Η 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνει 9 κράτη-

μέλη με αποκλίσεις στην εκπροσώπηση των ατόμων 
με περιορισμό/ αναπηρία και στους αποφοίτους 
ISCED 3-4 και στον εργαζόμενο πληθυσμό: Μάλτα, 

Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Κύπρος, Κροατία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στην 
ομάδα αυτή, με άλλα λόγια, το ποσοστό των ατόμων 

με περιορισμό/ αναπηρία (δείκτης GALI) διαφορο-
ποιείται σημαντικά και ως προς το επίπεδο εκπαί-
δευσης και ως προς την κατάσταση απασχόλησης 
(εργαζόμενοι ή μη). 

 Η 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνει 2 κράτη-

μέλη με σχετικά ισορροπημένη εκπροσώπηση των 
ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία στον εργαζόμενο 
πληθυσμό, αλλά με αποκλίσεις στην εκπροσώπησή 
τους στους αποφοίτους ISCED 3-4: Πορτογαλία και 

Ιταλία. Στην ομάδα αυτή, με άλλα λόγια, το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία (δείκτης 
GALI) διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το επίπε-

δο εκπαίδευσης, αλλά όχι ως προς την κατάσταση 
απασχόλησης (εργαζόμενοι ή μη). 
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 Διαφοροποίηση της κατανομής του εισοδήματος και της φτώχειας στα άτομα με αναπηρία  2.5

Στη συγκεκριμένη ενότητα της ετήσιας έκθεσης απο-

τυπώνονται μεταβλητές που αφορούν στην κατανομή 
του εισοδήματος στα άτομα με αναπηρία στην ΕΕ-28 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τη μεθοδολογία και τις 
συγκεκριμένες εννοιολογικές αποδόσεις του όρου α-

ναπηρία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Δι-
αβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) της Eurostat.  Στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη-2020 (EU-2020), α-
ναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, έχει 

τεθεί συγκεκριμένος στόχος (benchmark) «Μέχρι το 
2020 το πλήθος των ατόμων που βρίσκονται ή που 
κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοι-

νωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να μειωθούν κατά 20 
εκατομμύρια». Με τον όρο πληθυσμός σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό νοείται ο πληθυ-
σμός σε κίνδυνο φτώχειας ή με υλικές στερήσεις (δη-

λαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από έ-
ναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών) ή που διαβιεί 
σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Μεθοδολογικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμμή 
φτώχειας (το κατώφλι της φτώχειας) υπολογίζεται με 
τη σχετική έννοια (φτωχός σε σχέση με τους άλλους) 

και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύ-
ναμου διαθέσιμου εισοδήματος (equivalised disposa-
ble income) του νοικοκυριού, με βάση την τροποποι-
ημένη κλίματα ισοδυναμίας του ΟΟΣΑ, και ως εκ τού-

του διαφοροποιείται από την έννοια του κινδύνου της 
απόλυτης φτώχειας (ο φτωχός που στερείται βασικών 
μέσων επιβίωσης). 

Για τον υπολογισμό του συνολικού ισοδύναμου δια-
θέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ει-
σόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση των φόρων 

και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που λαμ-
βάνεται από όλα τα μέλη του νοικοκυριού. 

Συγκεκριμένα, οι εισοδηματικές συνιστώσες που πε-
ριλαμβάνονται στην έρευνα είναι: 

 το εισόδημα από εργασία, 

 το εισόδημα από περιουσία, 

 οι κοινωνικές παροχές και οι συντάξεις
16

 

 οι χρηματικές μεταβιβάσεις από άλλα νοικοκυριά, 

και 

 το τεκμαρτό εισόδημα από τη χρήση του αυτοκινή-

του της επιχείρησης. 

Εισοδηματικές συνιστώσες, όπως το τεκμαρτό ενοίκιο 
από ιδιοκατοίκηση, οι έμμεσες κοινωνικές μεταβιβά-

σεις, τα εισοδήματα σε είδος και οι τόκοι από δάνεια, 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέ-
σματα. Τα εισοδήματα αυτά καταγράφονται από το 
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 Ως συντάξεις θεωρούνται οι συντάξεις γήρατος από εργασία και 
οι συντάξεις/βοηθήματα από τον/ τη σύζυγο 

έτος 2007 και μετά, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται 

στον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος. 
Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι ως κίνδυνος φτώχειας 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

17
 ορίζεται το ποσο-

στό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων 

το προκύπτον (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) συ-
νολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα  είναι χαμηλό-
τερο του 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου δι-
αθέσιμου εισοδήματος.  

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩ-

ΠΗ-2020» 

Ο στόχος της στρατηγικής της ΕΕ Ευρώπη-2020 θα α-

ξιολογηθεί με βάση τον αριθμό των ατόμων που βρί-
σκονται σε κίνδυνο ως προς την κατάσταση φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού (πληθυσμός – στόχος) σύμ-
φωνα με τους ακόλουθους τρεις δείκτες: 

 Ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-

χειας 

 Ποσοστό ατόμων με σοβαρή υλική αποστέρηση 

(severe material  deprivation) – Ο δείκτης εκτιμά τα 
επίπεδα διαβίωσης μετρώντας το ποσοστό του πλη-
θυσμού που στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατά-

λογο 9 αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 
Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λο-
γαριασμών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι 

λογαριασμοί (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου 
κλπ.), δόσεις πιστωτικών καρτών ή δόσεις δανείου 
για οικοσκευή, διακοπές κ.α., ή αγορές με δόσεις 
κύριας κατοικίας, 

Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας 
διακοπών, 

Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περι-
λαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, 
ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, 

Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων, 
αλλά αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 540 ευρώ, 

Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο (πε-
ριλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο), 

Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεό-
ραση, 

Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρού-
χων, 
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 Στην έννοια των κοινωνικών μεταβιβάσεων περιλαμβάνονται τα 
κοινωνικά επιδόματα και η κοινωνική βοήθεια (ΕΚΑΣ, εισοδηματι-
κές ενισχύσεις σε νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειο-
νεκτικών περιοχών, παροχές σε παιδιά κάτω των 16 ετών που α-
νήκουν σε φτωχά νοικοκυριά, παροχές παλιννοστούντων, προ-
σφύγων, αποφυλακισμένων, τοξικομανών, επίδομα μακροχρόνια 
ανέργων ηλικίας 45-65 ετών, βοηθήματα για αντιμετώπιση πρώ-
των αναγκών ατόμων πληγέντων από σεισμό, πλημμύρα κλπ.), τα 
οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα/βοηθήματα ανεργίας, τα 
επιδόματα/βοηθήματα ασθένειας, τα επιδόματα/ βοηθήματα α-
ναπηρίας – ανικανότητας και οι εκπαιδευτικές παροχές). 



 

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018 
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Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό 

αυτοκίνητο και 

Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση. 

 Ποσοστό πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με 

χαμηλή ένταση εργασίας (very low work intensity) – 

Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό πληθυσμού ηλι-
κίας από 18 έως & 59 ετών που διαβιεί σε νοικοκυ-
ριά που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από 20% 

της συνήθους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους. Η ένταση εργασίας του νοικο-
κυριού ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των 
μηνών που τα όλα τα μέλη εργάζονται κατά το προη-

γούμενο έτος και του συνολικού αριθμού των μηνών 
που θα μπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί 
κατά την ίδια περίοδο. Οικονομικά ενεργά μέλη θε-
ωρούνται τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 18 έως & 

59 ετών. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται μόνο από 
μαθητές ή σπουδαστές, κλπ., κάτω των 25 ετών 
ή/και άτομα ηλικίας 60 ετών & άνω εξαιρούνται από 

τον υπολογισμό του δείκτη. 

ΠΕΜΠΤΗΜΟΡΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Στις κοινωνικές στατιστικές, οι ομάδες πεμπτημορίων 
του εισοδήματος υπολογίζονται με βάση το συνολικό 

ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που ανάγεται σε κάθε 
μέλος του νοικοκυριού. Η διαφοροποίηση των ατόμων 
με αναπηρία ως προς το εισόδημά τους βασίζεται στη 

διάκριση του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος
18

 
(equivalised disposable income)

 
σε πεμπτημόρια

19
 

(quintiles) εύρους 20,0 ποσ. μονάδων του πληθυσμού 
ως προς την αύξουσα διάταξη του διαθέσιμου εισο-

δήματος του ως εξής: 

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με το χαμηλότερο εισόδημα (εισόδημα μικρότερο ή 
ίσο της πρώτης τιμής αποκοπής 20%),  

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 20% 
και μικρότερο ή ίσο της δεύτερης τιμής αποκοπής 
40%, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 40% 
και μικρότερο ή ίσο της τρίτης τιμής αποκοπής 60%, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
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 Το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα 
ενός νοικοκυριού, μετά από φόρους και άλλες εκπτώσεις, που δι-
ατίθεται για δαπάνες ή αποταμίευση, διαιρούμενο με τον αριθμό 
των μελών του νοικοκυριού (με αναγωγή τους σε ισοδύναμο ενη-
λίκου σταθμίζοντας ως προς την ηλικία κάθε μέλους, σύμφωνα με 
σχετική  κλίμακα μετατροπής σε ισοδύναμα του ΟΟΣΑ). 

19
 Στις κοινωνικές στατιστικές, τα πεμπτημόρια  διαθέσιμου εισοδή-

ματος υπολογίζονται με βάση το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο 
εισόδημα που αποδίδεται σε κάθε μέλος του νοικοκυριού.  

με εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 60% 

και μικρότερο ή ίσο της τέταρτης τιμής αποκοπής 
80%, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με το υψηλότερο εισόδημα (εισόδημα μεγαλύτερο 

της τέταρτης τιμής αποκοπής 80%). 

Στον υπολογισμό του κινδύνου φτώχειας η διάμεσος 
του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος απεικονί-

ζεται στο μέσον του 3
ου

 πεμπτημορίου (στο σημείο 
50%) και το κατώφλι κινδύνου φτώχειας που ορίζεται 
60% της συγκεκριμένης διαμέσου απεικονίζεται  στο 
μέσον του 2

ου
  πεμπτημορίου (στο σημείο 30%). 

2.5.1 Ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των ατόμων 
με αναπηρία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω με & 

χωρίς (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία (δείκτης GALI) ανά 
πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 
στην ΕΕ-28 το 2016. 

Γράφημα 2.34 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω με 
& χωρίς αναπηρία (δείκτης GALI) ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου 
εισοδήματος στην ΕΕ-28 το έτος 2016 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016, από το συνολικό πληθυσμό των ατόμων ηλι-

κίας 16 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
(369.222,9 χιλ. άτομα), για τα οποία διατίθενται στοι-
χεία σχετικά με το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα 
των ατόμων, το 24,1% (ή 88.982,7 χιλ. άτομα) ανήκουν 

στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία (δείκτης GA-
LI). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

κατατάσσεται το 24,6% (ή 21.858,0 χιλ. άτομα) των 
ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ-28, τιμή υπερέχουσα 
ισχυρά κατά 6,0 ποσ. μονάδες του ποσοστού των α-

τόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκριμένο πεμπτη-
μόριο (18,6%), 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, κατατάσσεται το 24,0% (ή 21.341,1 χιλ. 
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άτομα) των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ-28, τιμή 

υπερέχουσα ισχυρά κατά 5,2 ποσ. μονάδες του πο-
σοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκρι-
μένο πεμπτημόριο (18,7%), 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, 

κατατάσσεται το 21,1% (ή 18.756,5 χιλ. άτομα) των 
ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ-28, τιμή υπερέχουσα 
ελαφρά κατά 1,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού των 

ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκριμένο πεμπτη-
μόριο (19,7%), 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, κατατάσσεται το 16,8% (ή 14.916,6 χιλ. 
άτομα) των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ-28, τιμή 

υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,3 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκε-
κριμένο πεμπτημόριο (21,0%), και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

κατατάσσεται το 13,6% (ή 12.110,5 χιλ. άτομα) των 
ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ-28, τιμή υπολειπόμε-
νη ελαφρά κατά 4,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού των 
ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκριμένο πεμπτη-

μόριο (21,0%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω με & 

χωρίς (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία (δείκτης GALI) ανά 
πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 
στην Ελλάδα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.35 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας 16 ετών & άνω με 

& χωρίς αναπηρία (δείκτης GALI) ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου 
εισοδήματος στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016, στην Ελλάδα το ετήσιο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα ανά άτομο ήταν 7.500,0€ (και 14.932,0€ για 
4μελές νοικοκυριό με 2 ενήλικες & 2 εξαρτώμενα παι-
διά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών) και το κατώφλι 

κινδύνου φτώχειας ανά άτομο ήταν 4.500,0€ και 

9.450,0€ για το 4μελές νοικοκυριό αντίστοιχα
20

, με τη 

μεταξύ τους διαφορά να αντιστοιχεί σε 250,0€ σε 
12μηνη βάση. 

Την ίδια χρονιά, από το συνολικό πληθυσμό των ατό-
μων ηλικίας 16 ετών & άνω στην Ελλάδα (9.803,1 χιλ. 

άτομα), για τα οποία διατίθενται στοιχεία σχετικά με 
το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των ατόμων, το 
24,7% (ή 2.425,3 χιλ. άτομα) ανήκουν στην κατηγορία 

των ατόμων με αναπηρία, τιμή υπολειπόμενη οριακά 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (24,1%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

κατατάσσεται το 18,3% (ή 443,1 χιλ. άτομα) των α-
τόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τιμή υπολειπόμε-
νη ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού των 
ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκριμένο πεμπτη-

μόριο (20,6%) και υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,3 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(24,6%), 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, κατατάσσεται το 23,5% (ή 570,5 χιλ. ά-
τομα) των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τιμή 
υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες του πο-
σοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκρι-

μένο πεμπτημόριο (18,8%) και υπολειπόμενη οριακά 
κατά 0,5 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (24,0%), 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, 

κατατάσσεται το 23,8% (ή 578,4 χιλ. άτομα) των α-
τόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τιμή υπερέχουσα 
ισχυρά κατά 5,1 ποσ. μονάδες του ποσοστού των α-

τόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκριμένο πεμπτη-
μόριο (18,7%) και υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,8 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(21,1%), 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, κατατάσσεται το 19,1% (ή 462,7 χιλ. ά-
τομα) των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκε-

κριμένο πεμπτημόριο (20,3%) και υπερέχουσα ελα-
φρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (16,8%), και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

κατατάσσεται το 15,3% (ή 370,6 χιλ. άτομα) των α-
τόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, τιμή υπολειπόμε-
νη ισχυρά κατά 6,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού των 

ατόμων χωρίς αναπηρία στο συγκεκριμένο πεμπτη-
μόριο (21,6%) και υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,7 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(13,6%). 

                                                                 
20

 Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. από 23/06/2017 με θέμα Κίνδυνος φτώ-
χειας 2016 με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2015  
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται για κάθε πε-

μπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος: (α) 
το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία (δείκτης GALI) 
στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο εισοδήματος ηλικίας 
16 ετών & άνω, (β) το ποσοστό των ατόμων με περιο-

ρισμό δραστηριότητας/ αναπηρία (δείκτης GALI) στο 

συνολικό πληθυσμό ηλικίας 16 ετών & άνω και (γ) η 

αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να ανήκουν στο 
συγκεκριμένο πεμπτημόριο εισοδήματος τα άτομα με 
περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία  ηλικίας 16 
ετών & άνω στην ΕΕ-27 και στην Ελλάδα την περίοδο 

2008-2016. 

Γράφημα 2.36 U: Ποσοστό των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσι-

μου εισοδήματος και αναλογία πιθανοτήτων για κάθε μια κατηγορία στην ΕΕ-27 και στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2016  

 
      Ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο ισοδύναμου εισοδήματος 
      Ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω (δείκτης GALI) στο συνολικό πληθυσμό 

  Αναλογία πιθανοτήτων ατόμων με αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω να ανήκουν στο x πεμπτημόριο ισοδύναμου εισοδήματος 

Η αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio) να εντάσσεται το άτομο στο πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος X υπολογίζεται διαιρώντας την αναλογία των ατόμων με περιορισμό 

(σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 16 ετών & άνω που ανήκουν στο πεμπτημόριο X με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό (σοβαρό ή και μέτριο) δραστηριότη-

τας/αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας (16 ετών & άνω). Αναλογία πιθανοτήτων μικρότερη της μονάδας υποδεικνύει χαμηλή πιθανότητα των ατόμων με 
περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στο πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος X, ή με άλλα λόγια υποεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο πεμπτη-
μόριο X, ενώ αναλογία πιθανοτήτων μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα των ατόμων με περιορισμό/ αναπηρία  να εντάσσονται στο πεμπτημόριο X, ή με άλλα λόγια 
υπερεκπροσώπηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας στο πεμπτημόριο X. Τιμές της αναλογίας κοντά στη μονάδα υποδεικνύουν σχεδόν ίσες πιθανότητες να ανήκουν στο πεμπτημό-

ριο X, ή, με άλλα λόγια, η αναλογία των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία στο X πεμπτημόριο εισοδήματος θεωρείται αντιπροσωπευτική. 

Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στην ΕΕ-27 στο 1
ο
 και 2

ο
 πεμπτημόριο εισοδήματος τα 

άτομα με αναπηρία υπερεκπροσωπούνται σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2008-2016, με το 
ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στα δύο φτωχότε-
ρα πεμπτημόρια διαθέσιμου εισοδήματος (29,6% στο 

1
ο
 και 28,9% στο 2

ο
 το 2016) να υπερέχει κατά 23,0% 

και 20,0% αντίστοιχα του ποσοστού των ατόμων με 
αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό (24,0%). 

Στην Ελλάδα, η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπη-
ρία ως προς τα πεμπτημόρια διαθέσιμου εισοδήματος 
διαφοροποιείται κατά την περίοδο αναφοράς. Συγκε-
κριμένα, την περίοδο 2008-2011 στο φτωχότερο (το 

1
ο
) πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος  τα άτομα 

με αναπηρία υπερεκπροσωπούνται (με μέση αναλο-
γία πιθανοτήτων 1,3), ενώ την τελευταία πενταετία 
της περιόδου (2012-2016) καταγράφεται οριακή υπο-

εκπροσώπησή τους (με μέση τιμή αναλογίας πιθανο-
τήτων 0,91). Στο 2

ο
 πεμπτημόριο εισοδήματος τα άτο-

μα με αναπηρία υπερεκπροσωπούνται σε όλη την πε-

ρίοδο αναφοράς (μέση τιμή αναλογίας πιθανοτήτων 
1,26), με την αναλογία πιθανοτήτων, ωστόσο, να κα-
ταγράφει μείωση κατά 9,7% κατά την περίοδο αναφο-
ράς. 

Στο μεσαίο πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος (το 
3

ο
), στην ΕΕ-27 τα άτομα με αναπηρία παρουσιάζουν 

ισόρροπη εκπροσώπηση σε όλη την περίοδο αναφο-

ράς (μέση τιμή αναλογίας πιθανοτήτων (1,04). Στην 
Ελλάδα, ωστόσο, τα άτομα με αναπηρία υπερεκπρο-
σωπούνται στο 3

ο
 πεμπτημόριο (μέση τιμή αναλογίας 

πιθανοτήτων 1,18), με την αναλογία πιθανοτήτων να 

καταγράφει αύξηση κατά 5,5% κατά την περίοδο α-
ναφοράς. 
Στην ΕΕ-27 στο 4

ο
 και 5

ο
 πεμπτημόριο εισοδήματος τα 

άτομα με αναπηρία υποεκπροσωπούνται σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2008-2016, με το 
ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στα υψηλότερα 
πεμπτημόρια εισοδήματος (20,2% στο 4

ο
 και 16,4% 

στο 5
ο
 πεμπτημόριο το 2016) να υπολείπεται κατά 

16,0% και 32,0% αντίστοιχα του ποσοστού των ατό-

μων με αναπηρία στο συνολικό πληθυσμό (24,0%). 
Στην Ελλάδα, στα υψηλότερα πεμπτημόρια διαθέσι-
μου εισοδήματος, τα άτομα με αναπηρία, επίσης, υ-
ποεκπροσωπούνται σχεδόν σε όλη την περίοδο ανα-

φοράς. Η αναλογία πιθανοτήτων, ωστόσο, καταγράφει 
αύξηση στο 4

ο
 και 5

ο
 πεμπτημόριο κατά 44,8% και 

38,3% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα στο 4
ο
 η εκπροσώ-

πηση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας να 
εμφανίζεται πλέον αρκετά ισορροπημένη (2012-2016 
μέση αναλογία πιθανοτήτων 0,96). 
Συνολικά στην ΕΕ-27 το ποσοστό των ατόμων με ανα-

πηρία μειώνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται το δι-
αθέσιμο εισόδημα (γραμμική σχέση), ενώ ο βαθμός 
εκπροσώπησης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ο-
μάδας παραμένει αμετάβλητος σε όλα τα πεμπτημό-

ρια διαθέσιμου εισοδήματος κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αναφοράς. 
Στην Ελλάδα το εισόδημα αποτελεί, επίσης, παράγο-

ντα διαφοροποίησης των ατόμων με αναπηρία, η 
σχέση αυτή, ωστόσο,  μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς. Συγκεκριμένα, ενώ το 2008 
και 2009 το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία μειώ-

νεται, ομοίως με την ΕΕ, προοδευτικά καθώς αυξάνε-
ται το εισόδημα (γραμμική σχέση), στα επόμενα έτη 
της περιόδου, αναφοράς στο 2

ο
 και 3

ο
 πεμπτημόριο 

καταγράφεται η υψηλότερη τιμής υπερεκπροσώπη-
σης, ενώ στο φτωχότερο πεμπτημόριο διαθέσιμου ει-
σοδήματος (το 1

ο
) η εκπροσώπηση της συγκεκριμένης 

πληθυσμιακής ομάδας εμφανίζεται αρκετά ισόρροπη. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 
από 16-ετών & άνω στο 1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος (με το χαμηλότερο διαθέσι-
μο εισόδημα) και στο 5

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου δι-

αθέσιμου εισοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσιμο 

εισόδημα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016.  

Γράφημα 2.37 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & άνω στο 1
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (με 

το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα) και στο 5
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  (με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα) στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 το 2016 

 

Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & 

άνω στο 5
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα) 
στην ΕΕ-28.  Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & 

άνω στο 1
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος (με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα) 
στην Ελλάδα για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, είναι 22,6% τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,7 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού (18,9%) των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 
16-ετών & άνω στο 5

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου δια-

θέσιμου εισοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσιμο 
εισόδημα) στην Ελλάδα. Στην κατάταξη ως προς το 
ύψος του ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & άνω που εντάσσο-

νται στο 1
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23
η
 θέση ως 

προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ενώ ως προς το ύψος 

του ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16-ετών & άνω που εντάσσονται 
στο 5

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδή-

ματος καταλαμβάνει αντίστοιχα την 12
η
 θέση. 

Το 2016, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 
16-ετών & άνω που εντάσσονται στο 1

ο
 πεμπτημόριο 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος
 

υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που εντάσσονται στο 5

ο
 

πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των δύο ποσο-
στών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 36,0 ποσ. μο-
νάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολου-
θούν: η Εσθονία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουα-

νία (κατά 30,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 26,0  ποσ. 
μονάδες), η Τσεχία (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 23,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 20,5 ποσ. 

μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες), το Η-
νωμένο Βασίλειο (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 18,4  ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 18,2 ποσ. 
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η 

Σλοβενία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 
17,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), 
η Πολωνία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 
14,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η 

Βουλγαρία (κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 
12,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), 
η Σλοβακία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), και με μονοψή-

φια απόκλιση η Γαλλία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κα-
τά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), 
η Ελλάδα (κατά 3,7  ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κα-

τά 2,3  ποσ. μονάδες). 

2.5.1.1  ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω ανά 
πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 

και επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας  (σοβαρή - 

μέτρια) στην ΕΕ-28
 
το 2016.  

Το 2016, από το συνολικό πληθυσμό των ατόμων ηλι-
κίας 16 ετών & άνω στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα 
οποία διατίθενται στοιχεία σχετικά με το ισοδύναμο 

διαθέσιμο εισόδημα των ατόμων, το 24,0% ανήκουν 
στην κατηγορία των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία και συγκεκριμένα το 16,6% (οι 7 στους 10) 

είναι άτομα με μέτρια αναπηρία και το 7,4% (οι 3 
στους 10) είναι άτομα με σοβαρή αναπηρία.  
Γράφημα 2.38 U: Ποσοστό των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω 
και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος και επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας  (σοβαρή 
- μέτρια) στην ΕΕ-28 το έτος 2016 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
εντάσσονται το 19,2% των ατόμων με μέτρια ανα-
πηρία (που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 

πεμπτημόριο κατά 2,6 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), και το 10,4% 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που υπερεκπρο-

σωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 3,0 
ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος εντάσσονται το 19,3% των ατόμων με 

μέτρια αναπηρία (που υπερεκπροσωπούνται στο 
συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 2,7 ποσ. μονάδες 
έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), 
και το 9,7% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που 

υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 2,3 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 
συνολικό τους πληθυσμό), 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος εντάσσονται το 17,4% των ατόμων με 
μέτρια αναπηρία (που υπερεκπροσωπούνται στο 
συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 0,8 ποσ. μονάδες 
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έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), 

και το 8,0% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που 
υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 0,6 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 
συνολικό τους πληθυσμό), 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος το 14,6% των ατόμων με μέτρια αναπη-
ρία (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πε-
μπτημόριο κατά 2,0 ποσ. μονάδες έναντι του ποσο-

στού στο συνολικό τους πληθυσμό), και το 5,6% των 
ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που υποεκπροσω-
πούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 1,8 
ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 

τους πληθυσμό), και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
εντάσσονται το 12,6% των ατόμων με μέτρια ανα-
πηρία (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 

πεμπτημόριο κατά 4,0 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), και το 3,8% 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που υποεκπρο-

σωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 3,6 
ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 
16-ετών & άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς ανα-
πηρία ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου ει-
σοδήματος στην Ελλάδα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.39 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 
16-ετών & άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά πεμπτημό-

ριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, από το συνολικό πληθυσμό των ατόμων ηλι-
κίας 16 ετών & άνω στην Ελλάδα το 24,7% ανήκουν 

στην κατηγορία των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία και συγκεκριμένα το 13,5% (οι 5,5 στους 10) 

είναι άτομα με μέτρια αναπηρία και το 11,2% (οι 4,5 

στους 10) είναι άτομα με σοβαρή αναπηρία. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
εντάσσονται το 12,6% των ατόμων με μέτρια ανα-

πηρία (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 0,9 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), και το 10,0% 

των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που υποεκπρο-
σωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 1,2 
ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος εντάσσονται το 15,3% των ατόμων με 
μέτρια αναπηρία (που υπερεκπροσωπούνται στο 
συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 1,8 ποσ. μονάδες 
έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), 

και το 13,8% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που 
υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 2,62 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 

συνολικό τους πληθυσμό), 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος εντάσσονται το 15,0% των ατόμων με 
μέτρια αναπηρία (που υπερεκπροσωπούνται στο 
συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 1,5 ποσ. μονάδες 

έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), 
και το 14,5% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που 
υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 3,32 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 

συνολικό τους πληθυσμό), 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος εντάσσονται το 13,4% των ατόμων με 
μέτρια αναπηρία (που υποεκπροσωπούνται οριακά 
στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 0,1 ποσ. μονά-

δες έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους πληθυ-
σμό), και το 10,3% των ατόμων με σοβαρή αναπη-
ρία (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πε-

μπτημόριο κατά 0,9 ποσ. μονάδες έναντι του ποσο-
στού στο συνολικό τους πληθυσμό), και  

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
εντάσσονται το 11,2% των ατόμων με μέτρια ανα-

πηρία (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 2,3 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), και το 10,0% 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία (που υποεκπρο-

σωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 1,2 
ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & 
άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-
δήματος στην ΕΕ-28  και στην Ελλάδα την περίοδο 

2008-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.  
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Γράφημα 2.40 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  στην ΕΕ-28  και 

στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 

 
                                                                                                              Ελλάδα                                ΕΕ-28 

Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Από τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των ατόμων 
με σοβαρή αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & άνω στα 
πεμπτημόρια ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 

αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι ακόλουθες πα-
ρατηρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει από ελα-

φρά ως οριακά σταθερά της τιμής του δείκτη στην 

ΕΕ-28 σε 4 από τα 5 πεμπτημόρια ισοδύναμου δια-
θέσιμου εισοδήματος σε όλη την περίοδο 2012-
2016), ενώ στο 1

ο
 πεμπτημόριο η τιμή του δείκτη 

στην Ελλάδα υπολείπεται οριακά της τιμής του δεί-

κτη στην ΕΕ-28 σε όλη την περίοδο αναφοράς 2008-
2016. 

 Η μεγαλύτερη μέση απόλυτη διαφορά μεταξύ των 

δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-28 κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο αναφοράς καταγράφεται στο 3

ο
 πεμπτημό-

ριο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), ενώ η μικρότερη μέση 

απόλυτη διαφορά καταγράφεται στο 1
ο
 πεμπτημό-

ριο (κατά 0,9 ποσ. μονάδες).  

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2008-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία ηλικίας από 16-ετών & άνω στα πεμπτημόρια ι-
σοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα 
καταγράφει αύξηση σε 4 από τα 5 πεμπτημόρια ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος με την υψηλότε-
ρη να καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημόριο (κατά 

120,0% ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-
σα τιμή αύξησης ακολουθούν: το 4

ο
 πεμπτημόριο 

(κατά 94,3% ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες), το 3
ο
 πε-

μπτημόριο (κατά 52,6% ή κατά 5,0 ποσ. μονάδες), 
και το 2

ο
 πεμπτημόριο (κατά 38,0% ή κατά 3,8 ποσ. 

μονάδες), ενώ την ίδια περίοδο καταγράφεται ελα-

φρά μείωση στο 1
ο
 πεμπτημόριο (κατά -20,0% ή κα-

τά 2,5 ποσ. μονάδες). 
 

12,0 

11,8 11,5 11,7 11,9 12,0 12,1 

11,1 

10,4 
12,5 

11,5 
10,5 

11,6 

9,2 
10,2 

11,1 

11,6 

10,0 

-8,0% -8,7% 
10,5% 

-20,7% 

10,9% 8,8% 4,5% 
-13,8% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1ο πεμπτημόριο 

10,6 

10,8 10,3 11,0 11,6 11,6 11,1 10,5 9,7 10,0 

10,8 11,2 
12,7 13,5 13,2 

14,6 
13,5 13,8 

8,0% 3,7% 
13,4% 6,3% 

-2,2% 
10,6% 

-7,5% 
2,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2ο πεμπτημόριο 

8,2 8,3 8,4 8,6 8,8 8,9 9,3 8,5 8,0 

9,5 8,8 8,9 
9,8 

11,1 

13,4 
14,8 

13,9 14,5 

-7,4% 
1,1% 

10,1% 13,3% 
20,7% 

10,4% 

-6,1% 
4,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3ο πεμπτημόριο 

6,1 6,1 6,3 6,2 

6,9 6,8 6,6 6,1 5,6 5,3 5,4 5,3 5,2 

9,4 10,0 9,8 
10,8 10,3 

1,9% -1,9% -1,9% 

80,8% 

6,4% -2,0% 10,2% 
-4,6% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4ο πεμπτημόριο 

4,3 4,2 4,2 4,3 

4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,5 3,2 
4,2 3,6 

6,7 6,7 6,4 6,7 
7,7 

-8,6% 

31,3% 

-14,3% 

86,1% 

0,0% -4,5% 4,7% 14,9% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5ο πεμπτημόριο 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 244 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας από 16-
ετών & άνω στο 1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσι-

μου εισοδήματος (με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισό-

δημα) και στο 5
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσι-

μου εισοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσιμο εισό-
δημα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2016. 

Γράφημα 2.41 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & άνω στο 1
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  (με το χαμη-

λότερο διαθέσιμο εισόδημα) και στο 5
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  (με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

το 2016 

 

Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπη-
ρία ηλικίας από 16-ετών & άνω στο 1

ο
 πεμπτημόριο 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (με το χαμηλό-
τερο διαθέσιμο εισόδημα) στην ΕΕ-28 είναι 10,4% τιμή 
υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,6 ποσ. μονάδες του αντί-

στοιχου ποσοστού (3,8%) των ατόμων με σοβαρή α-
ναπηρία ηλικίας από 16-ετών & άνω στο 5

ο
 πεμπτημό-

ριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (με το υ-
ψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα) στην ΕΕ-28.  Την ίδια 

χρονιά, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία 
ηλικίας από 16-ετών & άνω στο 1

ο
 πεμπτημόριο ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (με το χαμηλότερο 

διαθέσιμο εισόδημα) στην Ελλάδα για τα οποία διατί-
θενται σχετικά στοιχεία, είναι 10,0% τιμή υπερέχουσα 
ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσο-
στού (7,7%) των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 

από 16-ετών & άνω στο 5
ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσι-
μο εισόδημα) στην Ελλάδα. Στην κατάταξη ως προς το 
ύψος του ποσοστού των ατόμων με σοβαρή αναπη-

ρία ηλικίας από 16-ετών & άνω που εντάσσονται στο 
1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-

τος η Ελλάδα καταλαμβάνει την 16
η
 θέση ως προς τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ενώ ως προς το ύψος του πο-
σοστού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 
από 16-ετών & άνω που εντάσσονται στο 5

ο
 πεμπτη-

μόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος κατα-

λαμβάνει αντίστοιχα την 1
η
 θέση. 

Το 2016, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας από 16-ετών & 
άνω που εντάσσονται στο 1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύνα-

μου διαθέσιμου εισοδήματος
 
υπερέχει του αντίστοι-

χου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων με σοβαρή 

αναπηρία που εντάσσονται στο 5
ο
 πεμπτημόριο ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση μεταξύ των δύο ποσοστών να καταγράφεται 
στη Λετονία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 

13,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), 
η Κροατία (κατά 12,3  ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 9,8  
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Ολ-

λανδία και η Φινλανδία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η 
Πορτογαλία και η Λιθουανία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η 
Ιρλανδία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,4 

ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα, η Σλοβακία 
και η Ουγγαρία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κα-
τά 5,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,6 ποσ. 

μονάδες), η Κύπρος (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 5,1 ποσ. μο-
νάδες), η Ρουμανία (κατά 3,9  ποσ. μονάδες), η Βουλ-
γαρία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,3  ποσ. 

μονάδες), η Ισπανία και η Ιταλία (κατά 1,9 ποσ. μονά-
δες). 

2.5.1.2  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & 
άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-
δήματος και φύλο στην ΕΕ-28

 
το 2016.  

Το 2016, στο συνολικό πληθυσμό των ατόμων με σο-
βαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28, το 8,1% (οι 5,5 στους 10) είναι γυναί-
κες και το 6,7% (οι 4,5 στους 10) είναι άνδρες. 
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Γράφημα 2.42 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & 

άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  και φύλο στην 
ΕΕ-28 το έτος 2016 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος (με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα), 
το ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 10,9% (που 
υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 2,8 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 
συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσοστό των αν-

δρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με σο-
βαρή αναπηρία είναι 9,7% (που υπερεκπροσωπού-
νται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 3,0 ποσ. 

μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους 
πληθυσμό), 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 

10,2% (που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 2,1 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσο-
στό των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-

δας με σοβαρή αναπηρία είναι 9,0% (που υπερεκ-
προσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 
2,3 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 

τους πληθυσμό), 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, ο ποσοστό των γυναικών της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 
8,4% (που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 

πεμπτημόριο κατά 0,3 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσο-
στό των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-
δας με σοβαρή αναπηρία είναι 7,4% (που υπερεκ-

προσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 
0,7 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το ποσοστό των γυναικών της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 
6,4% (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 1,7 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσο-

στό των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-
δας με σοβαρή αναπηρία είναι 4,8% (που υποεκ-
προσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 

1,9 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα), 
το ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 4,2% (που 
υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 3,9 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 
συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσοστό των αν-

δρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με σο-
βαρή αναπηρία είναι 3,4% (που υπερεκπροσωπού-
νται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 3,3 ποσ. 

μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους 
πληθυσμό). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & 
άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-
δήματος και φύλο στην Ελλάδα

 
το 2016.  

Το 2016, στο συνολικό πληθυσμό των ατόμων με σο-

βαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω στην Ελλάδα, 
το 12,4% (οι 5,5 στους 10) είναι γυναίκες και το 10,0% 
(οι 4,5 στους 10) είναι άνδρες. 

Γράφημα 2.43 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών 
& άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  και φύλο 
στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος (με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα), 

το ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμένης ηλικια-
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κής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 12,0% (που 

υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 0,4 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 
συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσοστό των αν-
δρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με σο-

βαρή αναπηρία είναι 7,8% (που υποεκπροσωπού-
νται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 2,2 ποσ. 
μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους 

πληθυσμό), 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 
15,0% (που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 

πεμπτημόριο κατά 2,6 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσο-
στό των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-
δας με σοβαρή αναπηρία είναι 12,5% (που υπερεκ-

προσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 
2,5 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, ο ποσοστό των γυναικών της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 
15,8% (που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 3,4 ποσ. μονάδες έναντι του πο-

σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσο-
στό των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-
δας με σοβαρή αναπηρία είναι 13,1% (που υπερεκ-
προσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 

3,1 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το ποσοστό των γυναικών της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 
11,1% (που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 1,1 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού στο συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσο-

στό των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά-
δας με σοβαρή αναπηρία είναι 9,4% (που υποεκ-
προσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 

0,6 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό 
τους πληθυσμό), και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος (με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα), 
το ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας με σοβαρή αναπηρία είναι 7,7% (που 
υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 4,7 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού στο 
συνολικό τους πληθυσμό), ενώ το ποσοστό των αν-

δρών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με σο-
βαρή αναπηρία είναι 7,6% (που υπερεκπροσωπού-
νται στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 2,4 ποσ. 

μονάδες έναντι του ποσοστού στο συνολικό τους 
πληθυσμό). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας από 16-

ετών & άνω που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πε-
μπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος συ-
νολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2012. 

Γράφημα 2.44 U: Κατανομή του ποσοστού των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύνα-

μου διαθέσιμου εισοδήματος συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2016 

 Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών ηλικίας από 16-
ετών & άνω με σοβαρή αναπηρία που εισοδηματικά 
ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών με σοβαρή αναπηρία του συγκεκριμένου πε-
μπτημορίου σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με 
τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών 

να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 7,1 ποσ. μονά-
δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων 
ακολουθούν: η Λετονία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Λι-

θουανία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η Ρου-
μανία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,5 

ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία και 
η Κύπρος (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η 

Φινλανδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,3 
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία και η Ισπανία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η 
Πορτογαλία και η Σλοβακία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Πολωνία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 
0,6 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 0,3 ποσ. μονά-

δες). Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των γυναικών ηλικί-
ας από 16-ετών & άνω με σοβαρή αναπηρία που ει-
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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 

247 

σοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύνα-

μου διαθέσιμου εισοδήματος υπολείπεται του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών με σοβαρή αναπηρία του 
συγκεκριμένου πεμπτημορίου σε 6 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ 

ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα 
(κατά 3,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία και η 

Ιρλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 1,6 

ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία και η Δανία (κα-

τά 0,9 ποσ. μονάδες). 

2.5.1.3  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & 

άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-
δήματος και ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28

 

το 2016.  

Γράφημα 2.45 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  και ηλικιακή ομάδα 
στην ΕΕ-28 το έτος 2016 

                                             από 16 έως & 44 ετών                                            από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 16 έως & 

44 ετών) του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28, το 2,6% δήλωσαν άτομα με σοβαρή ανα-
πηρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

το 4,2% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 1,6 ποσ. μονάδες, 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 3,1% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-

ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-
νο πεμπτημόριο κατά 0,5 ποσ. μονάδες, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 2,7% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-

ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται οριακά στο συ-
γκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 0,1 ποσ. μονάδες, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 1,6% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-

νο πεμπτημόριο κατά 1,0 ποσ. μονάδα, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
το 1,3% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-

ριο κατά 1,3 ποσ. μονάδες. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα (από 45 έως & 64 ετών) του συνολικού πληθυ-
σμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 7,5% δήλωσαν ά-

τομα με σοβαρή αναπηρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

το 13,6% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υπερεκπροσωπούνται σημαντικά στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 6,1 ποσ. μονάδες, 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 9,9% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-

ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-
νο πεμπτημόριο κατά 2,4 ποσ. μονάδες, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 7,7% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται οριακά στο συ-

γκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 0,2 ποσ. μονάδες, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 5,3% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-
νο πεμπτημόριο κατά 2,2 ποσ. μονάδα, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
το 4,3% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υποεκπροσωπούνται ισχυρά στο συγκεκριμένο πε-

μπτημόριο κατά 4,3 ποσ. μονάδες. 

Το 2016, τέλος, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 
64 ετών & άνω) του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28, το 16,7% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 

αναπηρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
το 19,4% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-

ριο κατά 2,7 ποσ. μονάδες, 
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 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 18,5% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 

αναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκρι-
μένο πεμπτημόριο κατά 1,8 ποσ. μονάδες, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 17,2% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 
αναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκρι-

μένο πεμπτημόριο κατά 0,5 ποσ. μονάδες, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 15,2% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 
αναπηρία που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκρι-
μένο πεμπτημόριο κατά 1,5 ποσ. μονάδα, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
το 4,3% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υποεκπροσωπούνται σημαντικά στο συγκεκριμένο 

πεμπτημόριο κατά 5,5 ποσ. μονάδες. 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 

δείκτη μεταξύ των ηλικιακών ομάδων θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα άτομα με σοβαρή αναπηρία υπε-
ρεκπροσωπούνται ισχυρά στο 1

ο
 πεμπτημόριο του δι-

αθέσιμου εισοδήματος και γραμμικά καταλήγουν να 

υποεκπροσωπούνται σημαντικότερα στο 5
ο
 πεμπτη-

μόριο του διαθέσιμου εισοδήματος και στις τρεις ηλι-
κιακές ομάδες με την μεγαλύτερη ένταση της συγκε-

κριμένης τάσης να καταγράφεται στην ενδιάμεση ηλι-
κιακή ομάδα (από 45 έως & 64 ετών). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & 

άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-
δήματος και ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλά-
δα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.46 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16-ετών & άνω ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος  και ηλικιακή ομάδα 
στην Ελλάδα το έτος 2016 

                                             από 16 έως & 44 ετών                                            από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 
Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 16 έως & 

44 ετών) του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη 
της Ελλάδα, το 2,9% δήλωσαν άτομα με σοβαρή ανα-
πηρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

το 3,0% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υπερεκπροσωπούνται οριακά στο συγκεκριμένο πε-
μπτημόριο κατά 0,1 ποσ. μονάδες, 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 3,1% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται οριακά στο συ-
γκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 0,2 ποσ. μονάδες, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 3,1% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-

ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται οριακά στο συ-
γκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 0,2 ποσ. μονάδες, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 2,5% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-

νο πεμπτημόριο κατά 0,4 ποσ. μονάδα, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
το 2,7% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 

υποεκπροσωπούνται οριακά στο συγκεκριμένο πε-

μπτημόριο κατά 0,2 ποσ. μονάδες. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα (από 45 έως & 64 ετών) του συνολικού πληθυ-

σμού στα κράτη-μέλη της Ελλάδα, το 8,5% δήλωσαν 
άτομα με σοβαρή αναπηρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 
το 9,8% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 

υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 1,3 ποσ. μονάδες, 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 10,2% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 
αναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκρι-

μένο πεμπτημόριο κατά 1,7 ποσ. μονάδες, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 10,5% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-
νο πεμπτημόριο κατά 2,0 ποσ. μονάδες, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 6,9% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-
νο πεμπτημόριο κατά 1,6 ποσ. μονάδα, και 
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 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

το 6,0% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο κατά 2,5 ποσ. μονάδες. 

Το 2016, τέλος, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 

64 ετών & άνω) του συνολικού πληθυσμού στα κράτη-
μέλη της Ελλάδα, το 29,0% δήλωσαν άτομα με σοβα-
ρή αναπηρία. Τη συγκεκριμένη χρονιά:  

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

το 35,5% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υπερεκπροσωπούνται σημαντικά στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο κατά 6,4 ποσ. μονάδες, 

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 33,4% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 
αναπηρία που υπερεκπροσωπούνται ισχυρά στο 
συγκεκριμένο πεμπτημόριο κατά 4,4 ποσ. μονάδες, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 31,4% δήλωσαν άτομα με σοβαρή 

αναπηρία που υπερεκπροσωπούνται στο συγκεκρι-
μένο πεμπτημόριο κατά 2,4 ποσ. μονάδες, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, το 15,2% δήλωσαν άτομα με σοβαρή α-
ναπηρία που υποεκπροσωπούνται στο συγκεκριμέ-

νο πεμπτημόριο κατά 3,7 ποσ. μονάδα, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, 

το 20,6% δήλωσαν άτομα με σοβαρή αναπηρία που 
υποεκπροσωπούνται ιδιαίτερα σημαντικά στο συγκε-
κριμένο πεμπτημόριο κατά 8,4 ποσ. μονάδες. 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 

δείκτη μεταξύ των ηλικιακών ομάδων θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα άτομα με σοβαρή αναπηρία υπε-
ρεκπροσωπούνται ισχυρά στο 1

ο
 πεμπτημόριο του δι-

αθέσιμου εισοδήματος και υποεκπροσωπούνται ση-
μαντικότερα στο 5

ο
 πεμπτημόριο του διαθέσιμου ει-

σοδήματος μόνο στη γηραιότερη ηλιακή ομάδα από 
65 ετών & άνω. Αντίθετα, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 16 έως & 44 ετών καταγράφεται οριακά σταθερή 
ισορροπία περί την αναλογία των ατόμων με αναπη-
ρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε όλα τα πε-
μπτημόρια του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ στην εν-

διάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 44 ετών η δε-
σπόζουσα τιμή του ποσοστού των ατόμων με αναπη-
ρία καταγράφεται στο  3

ο
 πεμπτημόριο του διαθέσι-

μου εισοδήματος. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16 έως & 
44 ετών ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος στην ΕΕ-28  και στην Ελλάδα την περίοδο 
2008-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Γράφημα 2.47 U: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 16 έως & 44 ετών ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ-28  και 

στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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                                                                                                                                 Ελλάδα                                ΕΕ-28 

Πηγή: Eurostat (HLTH SILK – GALI)                            Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Η επιλογή της παράθεσης των χρονοσειρών ανά πε-
μπτημόριο της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 16 έως 
& 44 ετών των ατόμων με σοβαρή αναπηρία κρίθηκε 

αναγκαία λόγω της οριακά σταθερής ισορροπίας περί 
την αναλογία των ατόμων με αναπηρία στη συγκεκρι-
μένη ηλικιακή ομάδα σε όλα τα πεμπτημόρια του δια-

θέσιμου εισοδήματος που καταγράφηκε το 2016. 
Από τη διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των ατόμων 
με σοβαρή αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας στα πεμπτημόρια ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί ότι (α) 
η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα αυξομειώνεται ιδιαίτε-
ρα οριακά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 στα 3 υψη-
λότερα πεμπτημόρια ισοδύναμου διαθέσιμου εισο-

δήματος (στο 3
ο
, 4

ο
 και 5

ο
) σε όλη την περίοδο αναφο-

ράς 2008-2016, ενώ στο 1
ο
 πεμπτημόριο η τιμή του 

δείκτη στην Ελλάδα υπολείπεται ελαφρά της τιμής 

του δείκτη στην ΕΕ-28 και στο 2
ο
 πεμπτημόριο οριακά 

σε όλη την περίοδο αναφοράς 2008-2016, και (β) ο ε-
τήσιος ρυθμός μεταβολής στην Ελλάδα κατά τη συνο-
λική περίοδο αναφοράς (2008-2016) καταγράφει την 

υψηλότερη αύξηση του το 2011 και σε 4 από 5 πε-
μπτημόρια ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (στο 
1

ο
, 2

ο
, 3

ο
 και 4

ο
), ενώ στο 5

ο
 πεμπτημόριο την ίδια χρο-

νιά καταγράφεται μηδενική μεταβολή. 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η οριακά σταθε-
ρή ισορροπίας περί την αναλογία των ατόμων με α-
ναπηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε όλα τα 

πεμπτημόρια του διαθέσιμου εισοδήματος που κατα-
γράφηκε το 2016, αποτελεί χαρακτηριστικό και της 
συνολικής περιόδου αναφοράς 2008-2016 και πιθανόν 
να αντανακλά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ει-

σόδημα της μισθωτής εργασίας αλλά και των συντά-
ξεων και των κοινωνικών επιδομάτων στην Ελλάδα 
την ίδια περίοδο. 

2.5.2 Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας  ή κοινωνικό 
αποκλεισμό 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  (ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό απο-
κλεισμό στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 

2005-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
για την Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην 
Ελλάδα είναι 51,9%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά της 

τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (37,4%) κατά 14,5 ποσ. 
μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δεί-
κτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της τιμής του δεί-
κτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-

2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλά-
δας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 
σημαντική κατά 10,6 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή 
της διαφοράς να καταγράφεται το έτος 2005 (κατά 4,5 

ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να κα-
ταγράφεται το 2016 (14,5 ποσ. μονάδες).  
Γράφημα 2.48: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 κα-
ταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,2% (ή κατά 1,5 ποσ. 

μονάδες) από 35,9% το 2005 σε 37,4% το 2016. Την ί-
δια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που 
είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλει-

σμό στην Ελλάδα, καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 
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29,4% (ή κατά 11,8 ποσ. μονάδες) από 40,1% το 2005 

σε 51,9% το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του πο-
σοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα 

κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του δείκτη καταγράφεται τα έτη 2005 και 

2011 (κατά 10,7% έναντι του προηγούμενου έτους), 

ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-

κτη καταγράφεται το 2014 (κατά -7,7% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) και το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό απο-

κλεισμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.49 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλει-
σμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

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

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

Το 2016, το 37,4% (ή 18.128,0 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 (48.470,6 χιλ. άτομα), βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό. Την ίδια χρο-
νιά, το 51,9% (ή 469,0 χιλ. άτομα) του συνολικού πλη-
θυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα (903,7 χιλ. 

άτομα) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινω-
νικό αποκλεισμό. Στην κατανομή ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα (3,0%) κατέχει την 2η θέση, 
με τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-25 (37,4%) κατά 14,5 ποσ. μονάδες. Τα 5 
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των 
ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση 

τιμή δείκτη 49,0% είναι: η Βουλγαρία (58,1%), η Ελλά-
δα (51,9%), η Λιθουανία (47,7%), η Ουγγαρία (44,0%), 
και η Ισπανία (44,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται 
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότη-

τας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bot-
tom 5) με μέση τιμή δείκτη 26,1%, στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Κροατία (2,3%), η Κύπρος (2,6%), η Ι-

ταλία (2,9%), η Ελλάδα και η Μάλτα(3,0%). Ωστόσο, η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,9 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-

μελών ως προς το συγκεκριμένο δείκτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 την 

περίοδο 2005-2016.  
Γράφημα 2.50: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-
βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοι-

νωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 
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Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην 
ΕΕ-27 είναι 37,4%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του 

αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χω-
ρίς αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 
κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 (20,7%) κατά 16,7 
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σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 

στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2016), 
με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συ-
γκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 14,8 ποσ. 
μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-

γράφεται το 2005 (κατά 13,0 ποσ. μονάδες) και τη μέ-
γιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2016 
(κατά 16,7 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 κα-

ταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,2% (ή κατά 1,5 ποσ. 
μονάδες) από 35,9% το 2005 σε 37,4% το 2016. Την ί-
δια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων ατόμων 
χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 

κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27, καταγράφει ελα-
φρά μείωση κατά 9,6% (ή κατά 2,2 ποσ. μονάδες) από 
22,9% το 2005 σε 20,7% το 2016. Από την ετήσια με-

ταβολή του ποσοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό απο-
κλεισμό στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 

ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 
2010 (κατά 5,4% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-

κτη καταγράφεται το 2016 (κατά -5,5% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 

ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα 
την περίοδο 2005-2016.  
Γράφημα 2.51: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-

βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοι-
νωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην 
Ελλάδα είναι 51,9%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χω-
ρίς αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 

κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα (37,9%) κατά 14,0 

ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του 

δείκτη ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που 
είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλει-
σμό στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στα άτομα χωρίς αναπηρία που είναι 

σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 
στην Ελλάδα σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005 -
2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά 

τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 
15,6 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 
καταγράφεται το 2015 (κατά 11,1 ποσ. μονάδες) και τη 
μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2008 

(κατά 19,7 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα 
καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 29,4% (ή κατά 
11,8 ποσ. μονάδες) από 40,1% το 2005 σε 51,9% το 

2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων 
ατόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώ-
χειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, κατα-
γράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 40,4% (ή κα-

τά 10,9 ποσ. μονάδες) από 27,0% το 2005 σε 37,9% το 
2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των α-
τόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχει-

ας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 
του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 20,8% έναντι 

του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσο-
στό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2007 
(κατά -3,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016.  

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, είναι 37,4% τιμή υπερέχουσα σημα-
ντικά του αντίστοιχου ποσοστού των ατόμων χωρίς 
αναπηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που βρί-

σκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλει-
σμό (20,7%) κατά 16,7 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

2η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ατό-
μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
16έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-

ας ή κοινωνικό αποκλεισμό να είναι 51,9%, τιμή υπε-
ρέχουσα σημαντικά κατά 14,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-27, και υπερέχουσα ελαφρότερα 

του ποσοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία στη συ-
γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που βρίσκονται  σε κίνδυ-
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νο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα (37,9%) κατά 14,0 ποσ. μονάδες. 

Γράφημα 2.52 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

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

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

Το 2016, και στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για 

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας ή κοινωνικό αποκλεισμό υπερέχει του αντίστοιχου 

ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του 

ποσοστού των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) και χω-
ρίς αναπηρία να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 25,6 
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 24,6 ποσ. μονάδες), η Λι-

θουανία (κατά 24,4 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 23,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 23,1 
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 21,5 ποσ. μονάδες), 
η Σουηδία (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 

20,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 18,6 ποσ. μονά-
δες), η Λετονία (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-
τά 18,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 16,9 ποσ. μο-

νάδες), η Κροατία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 15,8 
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 14,9 ποσ. μονάδες), η 
Κύπρος (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 14,2 

ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 13,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 
11,3 ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση η Αυ-
στρία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 8,1 

ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), και 
η Ρουμανία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες). 

2.5.2.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2016, το 53,8% των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 
στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 είναι γυναίκες (9.759,0 

χιλ. άτομα), που υπερέχουν των συνομηλίκων ανδρών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό (46,2% ή 

8.369,0 χιλ. άτομα) κατά 1.390,0 χιλ. άτομα. Σημειώνε-

ται, ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς αναπηρία ηλι-

κίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 η από-
κλιση των φύλων είναι ελαφρά μικρότερη, με το πο-
σοστό των γυναικών να είναι 52,1% (ή 24.281,0 χιλ. 

άτομα) τιμή υπερέχουσα των ανδρών (47,9% ή 
22.281,0 χιλ. άτομα) κατά 1.924,0 χιλ. άτομα. Την ίδια 
χρονιά, και στην Ελλάδα υπερέχουν οι γυναίκες με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-
νικό αποκλεισμό (54,4% ή 255,0 χιλ. άτομα) έναντι 
των συνομηλίκων ανδρών με σοβαρή ή μέτρια ανα-

πηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-
νικό αποκλεισμό (45,6% ή 214,0 χιλ. άτομα) κατά 41,0 
χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 
ατόμων χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  

που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό στην Ελλάδα  η απόκλιση των φύλων εί-
ναι επίσης ο ελαφρά μικρότερη, με το ποσοστό των 

γυναικών (52,0% ή 1.157.0 χιλ. άτομα) να υπερέχει 
έναντι των ανδρών (48,0% ή 1.067,0 χιλ. άτομα) κατά 
90,0 χιλ. άτομα.  
Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό απο-
κλεισμό ως προς το σύνολο των γυναικών με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία στην ΕΕ-27 είναι 37,5% υπερέχο-

ντας οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
(37,4%) κατά 0,1  ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα το 
ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς το 
σύνολο των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(52,9%) υπερέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών (50,8%) κατά 2,1  ποσ. μονάδες. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το μέσο ποσο-

στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-
κίας από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυ-

58,1 

51,9 
47,7 

44,0 43,5 43,3 41,7 41,5 41,3 41,1 40,6 40,5 38,9 38,2 37,4 37,0 36,6 34,9 
30,9 30,4 29,0 28,6 27,4 

25,6 24,7 24,1 36,6 37,9 

23,3 23,3 

28,6 

36,5 

17,1 17,6 
15,7 

26,8 
24,1 

17,4 
20,4 

22,2 20,7 

16,2 

20,8 

16,3 
14,0 

16,2 

10,9 

17,3 
14,3 15,8 17,1 16,0 

άτομα με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία άτομα χωρίς αναπηρία 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 254 

ριά) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 

αποκλεισμό ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατη-
γορίας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

2016.  

Γράφημα 2.53 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-
27 (*) το 2016  

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

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

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλει-

σμό ως προς το συνολικό τους πληθυσμό υπερέχει 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό ως προς το συνολικό τους 

πληθυσμό στα 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύ-
τερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των ανδρών και γυ-
ναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 

σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό να κα-
ταγράφεται στη Γαλλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: το Βέλγιο (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Δανία και η 
Γερμανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,1  
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 1,3   ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολ-

λανδία (κατά 0,8   ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 0,6   
ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, στα 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-

27 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πο-
σοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς το 

συνολικό τους πληθυσμό υπολείπεται του αντίστοι-
χου δείκτη των ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό ως προς το συνολικό τους πληθυσμό, με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των αν-
δρών και γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό απο-

κλεισμό να καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 7,6 
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 7,2  ποσ. μο-
νάδες), η Πολωνία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία 

(κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,7 ποσ. μο-
νάδες), η Μάλτα (κατά 3,6 ποσ. μονάδα), η Βουλγαρία 
(κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 2,6  ποσ. μο-

νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), 
η Τσεχία (κατά 2,3  ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
1,9  ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και η Σλοβακία (κατά 
1,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,0 ποσ. μονά-

δες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες). 

2.5.2.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανά ηλικιακή 
ομάδα στην ΕΕ-27

 
το 2016.  

Γράφημα 2.54 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27 (*) το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 7,3% (ή 1.319,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 
ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-
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κό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 (18.128,0 χιλ. άτομα)  ανή-

κουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 
ετών (έναντι ποσοστού 24,3% της ίδιας ηλικιακής ο-
μάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-

27), και το 10,8% (ή 1.960,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσο-
στού 22,2% της ίδιας ηλικιακής στα άτομα χωρίς ανα-
πηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-
κό αποκλεισμό στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 17,9% 

(ή 3.252,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 ανήκουν στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έ-

ναντι ποσοστού 19,8% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27). Τέλος, 

το 29,1% (ή 5.280,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανήκουν στην ηλι-
κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 

18,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοι-
νωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27), και το 34,8% (ή 

6.317,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό ανήκουν στη γηραιότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 

15,4% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοι-
νωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανά ηλικιακή 

ομάδα στην ΕΕ-27
 
Ελλάδα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.55 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικό αποκλεισμό ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2016, το 4,5% (ή 21,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 
ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνι-

κό αποκλεισμό στην Ελλάδα (469,0 χιλ. άτομα) ανή-

κουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 
ετών (έναντι ποσοστού 7,3% στα συνομήλικα άτομα 
της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και το 11,9% 
(ή 56,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 10,8% στα 

συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην 
ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 17,7% (ή 83,0 χιλ. άτομα) 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλει-

σμό ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 
έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 17,9% στα συνομήλι-
κα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27). Τέ-
λος, το 27,7% (ή 130,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σο-

βαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανήκουν στην ηλι-
κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 

29,1% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας στην ΕΕ-27), και το 38,2% (ή 179,0 χιλ. άτομα) των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως 
& 64 ετών (έναντι ποσοστού 13,8% στα συνομήλικα 
άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-
νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων, στην ΕΕ-27 το 2016.  
Γράφημα 2.56 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό  ως προς την ηλι-
κιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27 το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ-27 είναι 

28,0%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνο-
μήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
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κοινωνικό αποκλεισμό στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 16 έως & 24 ετών είναι 10,4%, και στην ηλικιακή 
ομάδα από 25 έως & 34 ετών η τιμή του δείκτη είναι 
15,9%. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των α-
τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνομήλικα 

άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-
νικό αποκλεισμό στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 
35 έως & 44 ετών είναι 26,1%, στην ηλικιακή ομάδα 

από 45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 38,2%, 
και στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 
ετών είναι 46,8%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύ-
ξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμέ-

νου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 16 
έως & 24 ετών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 
55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-
νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων, στην Ελλάδα το 2016.  
Γράφημα 2.57 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την ηλι-
κιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα είναι 
17,4% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,6  ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 
(28,0%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 

αποκλεισμό στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως 
& 24 ετών είναι 4,8% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 
5,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 

ΕΕ-27 (10,4%), και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 
34 ετών είναι 11,2% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 
4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (15,9%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 

των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνο-
μήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικό αποκλεισμό στην ενδιάμεση ηλικιακή ο-

μάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 14,3% τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (26,1%). Τέλος, ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία τα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην ηλι-
κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 20,8% τιμή 

υπολειπόμενη σημαντικά κατά 17,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (38,2%), και ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία τα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στη γη-
ραιότερη από 55 έως & 64 ετών είναι 32,5% τιμή υπο-
λειπόμενη επίσης σημαντικά κατά 14,3 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (46,8%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την 
ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 
το 2016.  

Το 2016, σε 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 
(27,9%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. Στην κατα-

νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-
τέχει την 6η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να 
είναι 32,5%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,5 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 39,4% είναι: η Κύπρος (46,1%), 
η Ουγγαρία (40,1%), η Φινλανδία (38,9%), η Εσθονία 
(36,5%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (35,4%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 17,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Λε-

τονία (15,8%), η Πορτογαλία (16,6%), η Ισπανία(17,0%), 
η Κροατία (17,4%), και η Τσεχία (18,4%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5  είναι υψηλή (2,3 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
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που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 

αποκλεισμό στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-27 (43,0%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 25 
κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 

ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας ή κοινωνικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης η-
λικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. 

Γράφημα 2.58 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-27 το 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 17η θέση μεταξύ των 25 κρατών-

μελών, με το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας να είναι 42,7%, τιμή υπολειπόμενη οριακά κα-
τά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27.Τα 
5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 49,2% είναι: το Λου-

ξεμβούργο (51,4%),η Γαλλία (51,0%), η Ιταλία (49,8%), η 
Ισπανία (47,7%), και η Λιθουανία (46,3%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 34,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Πολωνία (32,5%), η Ρουμανία (33,8%), η Φινλανδία 
(34,2%), η Βουλγαρία (34,6%) και η Ουγγαρία (35,5%). 

Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,4 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στη γη-
ραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπε-
ρέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (29,0%), 
ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υ-

πολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
24η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό απο-
κλεισμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 
24,8%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,2 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 40,3% είναι: η Λετονία και η 
Βουλγαρία (41,1%), η Τσεχία (40,6%), η Πορτογαλία 

(40,2%), και η Μάλτα (38,4%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
22,2%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κύπρος(17,7%), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (20,5%), η Ιταλία (23,4%), η Ουγ-
γαρία (24,5%), και η Ελλάδα (24,8%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,1 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-

ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 
 

 
 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην 
Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.  
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από 16 έως & 34 ετών από 35 έως & 54 ετών από 55 έως & 64 ετών 
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Γράφημα 2.59 U: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 16 έως & 64 ετών  με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ως προς την ηλικιακή 

ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 

 
                                                                                                                  Ελλάδα                                         ΕΕ-27 

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

Από τη διαχρονική εξέλιξη των ηλικιακών ομάδων του 
ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 

αποκλεισμό αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι 
ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2005-2016) και σε όλες τις ηλικιακές ο-

μάδες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μέση διαφορά μεταξύ 
των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο αναφοράς καταγράφεται στην ηλικιακή 

ομάδα από 25 έως & 34 ετών (κατά 20,4 ποσ. μονά-
δες), ενώ η μικρότερη μέση διαφορά καταγράφεται 
στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (κατά 
8,0 ποσ. μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης διαφορά μεταξύ των δει-

κτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ομάδα από 
16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2013 (κατά 33,1 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 

34 ετών καταγράφεται το 2009 (κατά 31,0 ποσ. μο-
νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών 
καταγράφεται το 2013 (κατά 20,8 ποσ. μονάδες), 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών κατα-

γράφεται το 2013 (κατά 23,8 ποσ. μονάδες), και στην 
ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών καταγράφε-
ται το 2006 (κατά 11,7 ποσ. μονάδες). 

 Ενώ, η ελάχιστη τιμή της μέσης διαφορά μεταξύ των 

δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ομάδα 
από 16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2007(κατά 
2,2 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 
& 34 ετών καταγράφεται το 2005 (κατά 6,6 ποσ. μο-
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νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών 

καταγράφεται το 2006 (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), στην 
ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών καταγράφε-
ται το 2010 (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και στην ηλικι-
ακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών καταγράφεται το 

2010(κατά 3,1 ποσ. μονάδες). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίν-

δυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό στην 
Ελλάδα καταγράφει αύξηση και στις πέντε επιμέ-
ρους ηλικιακές ομάδες με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ε-

τών (κατά 70,4% ή κατά 22,6 ποσ. μονάδες), και κατά 
φθίνουσα τιμή αύξησης ακολουθούν: η ηλικιακή ο-
μάδα από 45 έως & 54 ετών (κατά 47,4% ή κατά 18,1 
ποσ. μονάδες), η ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 

ετών (κατά 36,7% ή κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η ηλι-
κιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών (κατά 17,7% ή 
κατά 9,5 ποσ. μονάδες), και η ηλικιακή ομάδα από 

55 έως & 64 ετών (κατά 7,7% ή κατά 3,3 ποσ. μονά-
δες). 

2.5.3 Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας πριν & μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις 

Στη συγκεκριμένη ενότητα αποτυπώνονται οι δείκτες 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν και μετά τις κοι-

νωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις & κοινωνικά επιδό-
ματα). Η προκύπτουσα μείωση του ποσοστού των α-
τόμων σε κίνδυνο φτώχειας είναι ιδιαίτερα σημαντική 

τόσο ως προς τον πληθυσμό των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία, όσο και του συνολικού πληθυσμού 
στα κράτη μέλη της ΕΕ-27. 

2.5.3.1  ΆΤΟΜΑ  ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  (ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

21
 (χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδό-

ματα) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-

2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την 
Ελλάδα την ίδια περίοδο.  
Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελλάδα 
είναι 61,7%, τιμή  υπερέχουσα ισχυρά της τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-27 (52,4%) κατά 9,3 ποσ. μονάδες. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη στην Ελλά-
                                                                 
21

 People at risk of poverty before social transfers (pensions included 

in social transfers) 

δα υπερέχει σταθερά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 

την περίοδο 2007-2016, ενώ την περίοδο 2005-2006 
υπολείπεται ελαφρά έως οριακά της τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-27,με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 
Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να 

είναι ισχυρή κατά 9,3 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή 
της διαφοράς να καταγράφεται το έτος 2006 (κατά 0,3 
ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να κα-

ταγράφεται το 2013 (15,6 ποσ. μονάδες).  
Γράφημα 2.60: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 16 έως & 64 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβά-

σεις  (χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 
την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την 
Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 64) που είναι σε κίνδυνο φτώ-
χειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 κα-

ταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,0% (ή κατά 2,0 ποσ. 
μονάδες) από 50,4% το 2005 σε 52,4% το 2016. Την ί-

δια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που 
διαμένουν σε νοικοκυριά) που είναι σε κίνδυνο φτώ-

χειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην Ελλάδα, 

καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 26,2% (ή κατά 
12,8 ποσ. μονάδες) από 48,9% το 2005 σε 61,7% το 
2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των α-

τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 
έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα κατά τη συνο-

λική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειω-

θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2007 (κατά 10,7% έναντι του 
προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-

τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2015 (κα-
τά -5,5% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) και το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που δι-
αμένουν σε νοικοκυριά) που βρίσκονται που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27 το 2016.  
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Γράφημα 2.61 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοι-

νωνικές μεταβιβάσεις (χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

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

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

Το 2016, το 52,4% (ή 25.411,0 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 (48.494,3 χιλ. άτομα), βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(χωρίς 
συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα). Την ίδια χρονιά, το 
61,7% (ή 557,0 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα (902,8 χιλ. άτομα) 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό απο-
κλεισμό πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Στην κατα-

νομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
(61,7%) κατέχει την 1η θέση, με τιμή υπερέχουσα ι-
σχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-25 
(52,4%) κατά 9,3 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 

τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 
60,0% είναι: η Ελλάδα (61,7%), η Σουηδία (61,6%), η 
Ουγγαρία (61,0%), η Βουλγαρία (59,2%), και το Βέλγιο 

(56,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-
μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση 

τιμή δείκτη 43,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ολ-
λανδία (43,3%), η Αυστρία (43,4%), η Σλοβακία και η 
Φινλανδία (43,5%), και η Δανία (44,9%). Ωστόσο, η τι-
μή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,4 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(χωρίς 
συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην ΕΕ-27 την πε-
ρίοδο 2005-2016.  

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

στην ΕΕ-27 είναι 52,4%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά 

του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων 
χωρίς αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ΕΕ-27 (29,8%) κατά 22,6 

ποσ. μονάδες. 
Γράφημα 2.62: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-
βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις (χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην ΕΕ-
27 την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη ατόμων 
με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην ΕΕ-

27 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στα άτομα χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην ΕΕ-

27  σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2016), με τη 
μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκρι-
μένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 21,6 ποσ. μο-

νάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφε-
ται το 2005 (κατά 20,5 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη 
τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2016 (κατά 
22,6 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 
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φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην ΕΕ-

27 καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 4,0% (ή κατά 2,0 
ποσ. μονάδες) από 50,4% το 2005 σε 52,4% το 2016. 
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων ατό-
μων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας 

πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

στην ΕΕ-27, κατα-
γράφει μηδενική από 29,8% το 2005 σε 29,8% το 
2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των α-

τόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχει-
ας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 κατά 

τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-

σης του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά 5,3% ένα-
ντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά -4,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(χωρίς 
συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελλάδα την 
περίοδο 2005-2016.  
Γράφημα 2.63: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-

βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις (χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελ-

λάδα την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SIL Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

στην Ελλάδα είναι 61,7%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά 
του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων 

χωρίς αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα (42,2%) κα-

τά 19,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η 

τιμή του δείκτη ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) αναπη-
ρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνι-
κές μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της 

αντίστοιχης τιμής του δείκτη στα άτομα χωρίς αναπη-

ρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνι-
κές μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα σε όλη την περίοδο 

αναφοράς (2005-2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ 

των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι 

σημαντική κατά 23,7 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή 
της διαφοράς να καταγράφεται το 2016 (κατά 19,5 
ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να κα-
ταγράφεται το 2008 (κατά 28,3 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
 στην Ελ-

λάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 26,2% (ή 
κατά 12,8 ποσ. μονάδες) από 48,9% το 2005 σε 61,7% 
το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλί-

κων ατόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
 στην Ελ-

λάδα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά 
46,5% (ή κατά 13,4 ποσ. μονάδες) από 28,8% το 2005 

σε 42,2% το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του πο-
σοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίν-
δυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
 

στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-
σοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 
2012 (κατά 16,9% έναντι του προηγούμενου έτους), 

ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2008 (κατά -3,2% έναντι του 
προηγούμενου έτους). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις

 
 στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατί-

θενται σχετικά στοιχεία, είναι 52% τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 22,6 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 
ποσοστού (29,8%) των ατόμων χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις
 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 1η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 

των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 16έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
να είναι 

61,7%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 9,3 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27, και υπερέχουσα 
σημαντικότερα κατά 19,5 ποσ. μονάδες του ποσοστού 
(42,2%)των ατόμων χωρίς αναπηρία που βρίσκονται 

σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις

 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα) στην Ελλάδα. 
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Γράφημα 2.64 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (χω-

ρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

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

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

Το 2016, και στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 

ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
υπερέχει του α-

ντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χωρίς 

αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις,

 
με τη μεγαλύτερη από-

κλιση μεταξύ του ποσοστού των ατόμων με (σοβαρή ή 

μέτρια) και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη 
Σουηδία (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 31,7 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 31,2 ποσ. μονάδες), η 

Ουγγαρία (κατά 29,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 29,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 28,9 
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 27,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 

26,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 24,8 ποσ. μονά-
δες), η Πολωνία (κατά 23,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 
(κατά 22,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 21,5 ποσ. μο-

νάδες), η Κροατία και η Πορτογαλία (κατά 21,0 ποσ. 
μονάδες), η Ισπανία (κατά 20,7 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 19,5 ποσ. μο-
νάδες), η Κύπρος (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 

(κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 18,3 ποσ. μο-
νάδες), η Σλοβενία (κατά 16,1 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 
14,8 ποσ. μονάδες) και η Αυστρία (κατά 13,8 ποσ. μο-

νάδες). 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2016, το 53,9% των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις

 
στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 είναι γυναίκες 

(13.686,0 χιλ. άτομα), που υπερέχουν των συνομηλί-

κων ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας  πριν τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις

 
(46,1% ή 11.724,0 χιλ. άτομα) κατά 1.962,0 

χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των ατόμων 
χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 η απόκλιση των φύλων είναι 

ελαφρά μικρότερη, με το ποσοστό των γυναικών να 
είναι 53,3% (ή 35.686,0 χιλ. άτομα) τιμή υπερέχουσα 

των ανδρών (46,7% ή 31.299,0 χιλ. άτομα) κατά 
4.387,0 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην Ελλάδα 
υπερέχουν οι γυναίκες με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

(54,2% ή 302,0 χιλ. άτομα) έναντι των συνομηλίκων 
ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις

 
(45,8% ή 255,0 χιλ. άτομα) κατά 47,0 χιλ. άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς 
αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις

 
στην Ελλάδα  η απόκλιση των φύλων είναι επί-

σης ελαφρά μικρότερη, με το ποσοστό των γυναικών 

(51,9% ή 1.285,0 χιλ. άτομα) να υπερέχει έναντι των 
ανδρών χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
(48,1% ή 

1.190,0 χιλ. άτομα) κατά 95,0 χιλ. άτομα.  

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
 ως προς το σύνολο των γυναικών με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στην ΕΕ-27 είναι 62,6% 
υπερέχοντας ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών (60,6%) κατά 2,0  ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα 

το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας) πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς το σύνολο των γυ-

ναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (52,5%) υπερέ-

χει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (52,4%) 
κατά 0,1  ποσ. μονάδες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το μέσο ποσο-

στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-
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άτομα με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία άτομα χωρίς αναπηρία 
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κίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας) πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(χωρίς 
συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) προς το συνολικό 

πληθυσμό της κατηγορίας και ανά φύλο των ατόμων 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία το 2016.  

Γράφημα 2.65 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας) πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας 
και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (*) το 2016  

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

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

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που δια-

μένουν σε νοικοκυριά) που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας) πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
 ως προς 

το συνολικό τους πληθυσμό υπερέχει του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
ως προς το συνολικό τους πληθυσμό 

στα 13 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη από-

κλιση του δείκτη μεταξύ των ανδρών και γυναικών με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
να κα-

ταγράφεται στη Δανία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), και κα-
τά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Γαλλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 2,3 ποσ. μο-

νάδες), η Ρουμανία (κατά 2,2   ποσ. μονάδες), η Ελλά-
δα, η Τσεχία και  η Σλοβακία (κατά 2,0  ποσ. μονάδες), η 
Αυστρία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 1,2 
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 0,9   ποσ. 

μονάδες), το Βέλγιο (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), και η 
Βουλγαρία (κατά 0,2  ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, 
στα 12 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία 

διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των γυναι-
κών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 
έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς το συνολικό 

τους πληθυσμό υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας) πριν τις κοινωνικές με-

ταβιβάσεις
 
ως προς το συνολικό τους πληθυσμό, με τη 

μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των ανδρών 
και γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας) πριν τις κοινωνικές με-

ταβιβάσεις
 
(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) 

να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά7,6  ποσ. μονάδα), 

και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: η Πολωνία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Ισπα-

νία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 4,0 
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 2,2  ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 2,1 

ποσ. μονάδες), και οριακά η Σουηδία (κατά 0,6  ποσ. 
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η Ε-
σθονία (κατά 0,4  ποσ. μονάδες), και η Κύπρος (κατά 
0,2   ποσ. μονάδες). 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας) πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ανά ηλικια-
κή ομάδα στην ΕΕ-27

 
το 2016. 

Γράφημα 2.66 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις  ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27 (*) το έτος 

2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2016, το 6,6% (ή 1.685,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 
ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-27 (25.410,0 χιλ. ά-
τομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 

έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 21,7% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές με-

ταβιβάσεις στην ΕΕ-27), και το 9,4% (ή 2.397,0 χιλ. ά-
τομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 

έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 20,3% της ίδιας ηλι-
κιακής στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 15,4% (ή 3.907,0 χιλ. 

άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 ανήκουν στην ενδιά-

μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι 
ποσοστού 19,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτο-
μα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-27). 

Τέλος, το 25,1% (ή 6.377,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανή-

κουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έ-
ναντι ποσοστού 16,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-

27), και το 43,5% (ή 11.044,0 χιλ. άτομα) των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως 

& 64 ετών (έναντι ποσοστού 15,4% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-

δυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
(χω-

ρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ανά ηλικιακή 
ομάδα στην ΕΕ-27

 
Ελλάδα

 
το 2016.  

Το 2016, το 3,4% (ή 19,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 
ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα (557,0 χιλ. άτο-

μα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως 
& 24 ετών (έναντι ποσοστού 16,0% στα συνομήλικα 
άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και το 
9,2% (ή 51,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στην ηλικι-

ακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 

18,5% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας στην ΕΕ-27). 

Γράφημα 2.67 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-

πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 

2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, το 15,3% (ή 85,0 χιλ. άτομα) των ατό-

μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις

 
ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 

έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 21,0% στα συνομήλι-
κα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-
27).Τέλος, το 23,2% (ή 129,0 χιλ. άτομα) των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών 
(έναντι ποσοστού 20,4% στα συνομήλικα άτομα της 

αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και το 49,0% (ή 
273,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσο-
στού 24,1% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης 
κατηγορίας στην ΕΕ-27). 
 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-
νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς την ηλικια-

κή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-27 το 2016.  

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-

27 είναι 27,5%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
τα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στη νεό-

τερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών είναι 
10,4%, και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών 
η τιμή του δείκτη είναι 15,0%. 

από 16 έως &  
24 ετών 

3,4% 

από 25 έως &  
 34 ετών 

9,2% 

από 35 έως & 

44 ετών 

15,3% 

από 45 έως & 
54 ετών 

23,2% 

από 55 έως & 
64 ετών 

49,0% 

2016 
 

557,4 
 

χιλ. άτομα με αναπηρία  
σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις 
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Γράφημα 2.68 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27 το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 

έως & 44 ετών είναι 23,5%, στην ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 36,9%, και 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ε-

τών είναι 42,0%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύ-
ξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμέ-
νου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 16 
έως & 24 ετών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 

55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-

νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς την ηλικια-

κή ομάδα των ατόμων, στην Ελλάδα το 2016.  

Γράφημα 2.69 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 

στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην Ελ-

λάδα είναι 18,4% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,1  
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (27,5%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των α-

τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα 
άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 16 έως & 24 ετών είναι 4,6% τιμή υπολειπόμενη 
ισχυρά κατά 5,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-27 (10,4%), και στην ηλικιακή ομά-
δα από 25 έως & 34 ετών είναι 10,0% τιμή υπολειπό-

μενη ισχυρά κατά 5,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής του δείκτη στην ΕΕ-27 (15,0%). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία τα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ε-
τών είναι 14,0% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,5 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (23,5%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των ατό-
μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνομήλικα 
άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 

έως & 54 ετών είναι 20,4% τιμή υπολειπόμενη σημα-
ντικά κατά 16,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-27 (36,9%), και ο δείκτης πυκνότητας 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνο-
μήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στη γηραιότερη από 

55 έως & 64 ετών είναι 31,4% τιμή υπολειπόμενη επί-
σης σημαντικά κατά 10,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (42,0%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 το 2016.  

Το 2016, σε 12 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 

ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 

ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 

(16,1%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
της συγκεκριμένης ηλικι-

ακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 17η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με 

το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοι-
νωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας να είναι 12,6%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 3,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. 
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Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τι-

μές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 26,4% είναι: η Δα-
νία (35,6%), η Φινλανδία (27,8%), η Σουηδία (23,5%), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (23,0%), και η Ολλανδία (22,0%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 

κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 9,3%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Κροατία (5,7%), η Τσεχία (9,5%), η Ουγγαρία 

(9,7%), η Ισπανία(10,7%), και η Πολωνία (11,0%). Η τι-
μή του λόγου top5/ bottom5  είναι υψηλή (2,8 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Γράφημα 2.70 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 6 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινω-

νικές μεταβιβάσεις
 

στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-27 (41,0%), ενώ στα υπόλοιπα 19 από 
τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τι-

μής στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση μεταξύ 
των 25 κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-

νο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 38,4%, τιμή 
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-27.Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-

γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 45,8% είναι: η Ισπανία (49,9%), το Βέλγιο 
(46,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (44,6%), η Γερμανία 

(44,2%), και η Κροατία (43,9%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
32,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία 

(26,8%), η Ουγγαρία (32,4%), η Μάλτα (33,3%), η Πο-
λωνία (33,7%) και η Φινλανδία (33,9%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,4 φορές), γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις

 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 

έως & 64 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-27 (44,0%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 25 
κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 

ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην 
ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη, η Ελλάδα κατέχει την 9η θέση μεταξύ των 25 κρα-
τών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκριμέ-

νης ηλικιακής ομάδας να είναι 49,0%, τιμή υπολειπό-
μενη ισχυρά κατά 5,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 

υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
56,8% είναι: η Ρουμανία (62,0%),  η Ουγγαρία (57,9%), 
η Πολωνία (55,4%), η Τσεχία (54,9%), και η Σλοβακία 
(54,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 34,6%, στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Δανία (29,4%), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(32,4%), η Σουηδία (33,6%), η Φινλανδία (38,3%), και 
το Βέλγιο (39,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι υψηλή (1,6 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
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ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  
και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια 
περίοδο.  

Γράφημα 2.71 U: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 16 έως & 64 ετών  με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ως προς την η-
λικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 

 
                                                                                                                  Ελλάδα                                         ΕΕ-27 

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

Από τη διαχρονική εξέλιξη των ηλικιακών ομάδων του 

ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμι-
στούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2005-2016) και σε όλες τις ηλικιακές ο-
μάδες, ενώ στις λίγες περιπτώσεις ετών που υπολεί-
πεται η διαφορά είναι οριακή.  Ωστόσο, η μεγαλύτε-

ρη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και 

ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς κα-

ταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 
ετών (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), ενώ η μικρότερη μέ-
ση διαφορά καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 
55 έως & 64 ετών (κατά 5,0 ποσ. μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης διαφορά μεταξύ των δει-

κτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ομάδα από 
16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2013 (κατά 21,5 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 
34 ετών καταγράφεται το 2010 (κατά 28,1 ποσ. μο-

νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών 
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καταγράφεται το 2013 (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), 

στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών κατα-
γράφεται το 2013 (κατά 18,5 ποσ. μονάδες), και στην 
ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών καταγράφε-
ται το 2014 (κατά 11,9 ποσ. μονάδες). 

 Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή της μέσης διαφορά με-

ταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή 
ομάδα από 16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 
2015(κατά 0,0 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα 

από 25 έως & 34 ετών καταγράφεται το 2006 (κατά 
0,2 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως 
& 44 ετών καταγράφεται το 2012 (κατά 2,8 ποσ. μο-
νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών 

καταγράφεται το 2010 (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και 
στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών κατα-
γράφεται το 2010(κατά 0.1 ποσ. μονάδες). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίν-
δυνο φτώχειας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση και 
στις πέντε επιμέρους ηλικιακές ομάδες με την υψη-

λότερη να καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 
35 έως & 44 ετών (κατά 74,2% ή κατά 23,9 ποσ. μο-
νάδες), και κατά φθίνουσα τιμή αύξησης ακολου-
θούν: η ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (κατά 

45,7% ή κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 54 ετών (κατά 45,2% ή κατά 17,4 ποσ. 
μονάδες), η ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών 
(κατά 6,7% ή κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και η ηλικιακή 

ομάδα από 55 έως & 64 ετών (κατά 6,6% ή κατά 4,3 
ποσ. μονάδες). 

2.5.3.2  ΆΤΟΜΑ  ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  (ηλικίας 
από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) 

που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις  στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίο-
δο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δεί-
κτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

στην Ελλάδα είναι 26,7%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (23,2%) 
κατά 3,5 ποσ. μονάδες, και μειωμένη ιδιαίτερα σημα-
ντικά κατά 35,0 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού 

(61,7%) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  
που είναι σε κίνδυνο πριν τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις στην Ελλάδα γεγονός που αναδεικνύει τη σημα-

ντικότητα του παράγοντα των κοινωνικών μεταβιβά-
σεων στη μείωση του ποσοστού του κινδύνου της 
φτώχειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη 
χρονιά το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-27 (23,3%) επίσης 
υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά κατά 29,2 ποσ. μο-

νάδες έναντι του ποσοστού (52,4%) των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-
27. 
Γράφημα 2.72: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 

από 16 έως & 64 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, η τιμή του ποσοστού των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντά-
ξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελλάδα υπερέχει 

σταθερά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την 
περίοδο αναφοράς (2005-2016), με τη μέση διαφορά 
μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκε-

κριμένη περίοδο να είναι ελαφρά κατά 5,7 ποσ. μονά-
δες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται 
το έτος 2005 (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη 
τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2012 (κατά 8,5 

ποσ. μονάδες). Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
(2005-2016) το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-

νικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση 
κατά 22,1% (ή κατά 4,2 ποσ. μονάδες) από 19,0% το 
2005 σε 23,2% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε κίνδυ-

νο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην 
Ελλάδα, καταγράφει ελαφρά υψηλότερη αύξηση κατά 
25,4% (ή κατά 5,4 ποσ. μονάδες) από 21,3% το 2005 σε 
26,7% το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσο-

στού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μετα-
βιβάσεις στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο ανα-

φοράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2006 (κατά 26,3% έναντι του προηγούμενου 
έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 

του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά 8,9% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) και το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που δι-
αμένουν σε νοικοκυριά) που βρίσκονται που είναι σε 
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κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

(συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ-27 το 2016.  

Γράφημα 2.73 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  σε που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

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

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

Το 2016, το 23,2% (ή 11.250,0 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 (48.491,4 χιλ. άτομα), βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, τιμή πο-
σοστού υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά του αντί-
στοιχου δείκτη των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-

πηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-27 
(52,4% ή 25.411,0 χιλ. άτομα) κατά 29,2 ποσ. μονάδες. 
Την ίδια χρονιά, το 26,7% (ή 241,0 χιλ. άτομα) του συ-

νολικού πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα 
(902,6 χιλ. άτομα) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, τιμή ποσοστού υ-

πολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου 
δείκτη των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινω-

νικές μεταβιβάσεις στην Ελλάδα (52,4% ή 25.411,0 χιλ. 
άτομα) κατά 35,0 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (26,7%) κατέ-
χει την 8η θέση, με τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντί-

στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (23,2%) κατά 3,5 
ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δεί-
κτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατη-
γορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 30,6% είναι: η Λι-

θουανία (33,2%), η Βουλγαρία (32,0%), η Γερμανία 
(30,8%), η Μάλτα (29,1%), και η Εσθονία (28,1%). Στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χα-

μηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκε-
κριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 
15,6%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Σλοβακία (13,8%), 
η Φινλανδία (15,4%), η Σλοβενία (15,9%), η Δανία 

(16,5%) και η Αυστρία (16,6%). Ωστόσο, η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,0 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
(συντά-

ξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην ΕΕ-27 την περίοδο 
2005-2016. 
Γράφημα 2.74: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-

βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην ΕΕ-27 την 
περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

στην ΕΕ-27 είναι 23,2%, τιμή  υπερέχουσα ισχυρά του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χω-
ρίς αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 (15,6%) κατά 7,6 

ποσ. μονάδες, τιμή ποσοστού υπερέχουσα ιδιαίτερα 
σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των ατόμων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στα  κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-27 (29,8%) κατά 14,2 ποσ. μονάδες. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη ατόμων με 
(σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
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27 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στα άτομα χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-

27  σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2016), με τη 
μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκρι-

μένη περίοδο να είναι ισχυρή κατά 6,4 ποσ. μονάδες, 
την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
2005 (κατά 5,1 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της 

διαφοράς να καταγράφεται το 2015 (κατά 7,8 ποσ. μο-
νάδες).  Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-
2016) το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση κατά 22,1% (ή κατά 
4,2 ποσ. μονάδες) από 19,0% το 2005 σε 23,2% το 
2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων 

ατόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώ-
χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
 στην ΕΕ-27, 

καταγράφει μικρότερη αύξηση κατά 12,2% (ή κατά 1,7 

ποσ. μονάδες) από 13,9% το 2005 σε 15,6% το 2016. 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των ατόμων 
χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 κατά τη συνο-

λική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειω-
θεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά 5,1% έναντι του 

προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ε-
τήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2008 (κα-
τά -2,8% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
(συντά-

ξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελλάδα την περίοδο 

2005-2016.  
Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

στην Ελλάδα είναι 26,7%, τιμή  υπερέχουσα ελαφρά 
του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων 
χωρίς αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην Ελλάδα (22,3%) κα-

τά 4,4 ποσ. μονάδες, τιμή ποσοστού υπερέχουσα ι-
διαίτερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των ατό-
μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
στην Ελλάδα (61,7%) κατά 35,0 ποσ. μονάδες. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη ατόμων με 

(σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην Ελ-

λάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη στα άτομα χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην Ελ-

λάδα σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2016), με 

τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο να είναι ισχυρή κατά 6,7 ποσ. μονά-
δες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται 
το 2014 (κατά 2,7 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή 

της διαφοράς να καταγράφεται το 2009 (κατά 10,3 
ποσ. μονάδες).  
Γράφημα 2.75: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-

βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στην Ελλάδα 
την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SIL Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64) που είναι σε κίνδυνο φτώ-

χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην Ελλάδα 

καταγράφει αύξηση κατά 25,4% (ή κατά 5,4 ποσ. μο-
νάδες) από 21,3% το 2005 σε 26,7% το 2016. Την ίδια 
περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων ατόμων χωρίς 

αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα, καταγράφει 

αύξηση κατά 31,2% (ή κατά 5,3 ποσ. μονάδες) από 
17,0% το 2005 σε 22,3% το 2016. Από την ετήσια με-

ταβολή του ποσοστού των ατόμων χωρίς αναπηρία 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο 

αναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2012 (κατά 21,8% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-

σης του δείκτη καταγράφεται το 2015 (κατά -5,6% έ-
ναντι του προηγούμενου έτους). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

(συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 το 2016. 
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Γράφημα 2.76 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (συ-

ντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

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

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

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μετα-
βιβάσεις

 
στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία δια-

τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 23,2% τιμή υπερέχου-
σα ισχυρά κατά 7,6 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου πο-

σοστού (15,6%) των ατόμων χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.  Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 8η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 

από 16έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
να είναι 

26,7%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,5 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27, και υπερέχουσα 

ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού (22,3%) 
των ατόμων χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα. 
Το 2016, στα 24 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 

16 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
υπερέχει του α-

ντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χωρίς 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση μεταξύ του ποσοστού των ατόμων με (σοβαρή ή 
μέτρια) και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη 

Μάλτα (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 16,8 
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η 
Εσθονία (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 12,4 

ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 
10,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 10,0 ποσ. μο-

νάδες), και με μονοψήφια απόκλιση έπονται η Κροα-
τία και η Τσεχία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο 

Βασίλειο (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 8,3 
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η 

Κύπρος (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,4 
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,4 
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η 

Δανία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,9 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), και η 
Σλοβακία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), ενώ στη Ρουμανία 

το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις υπολείπεται οριακά (κατά 
0,7 ποσ. μονάδες) του αντίστοιχου ποσοστού των συ-

νομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις. 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2016, το 52,8% των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μετα-

βιβάσεις
 
 στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 είναι γυναίκες 

(5.938,0 χιλ. άτομα), που υπερέχουν των συνομηλίκων 
ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας  μετά τις κοινωνικές μετα-

βιβάσεις
 
(47,2% ή 5.312,0 χιλ. άτομα) κατά 626,0 χιλ. 

άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των ατόμων χω-
ρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές με-

ταβιβάσεις
 

στην ΕΕ-27 η απόκλιση των φύλων είναι 
ελαφρά μικρότερη, με το ποσοστό των γυναικών να 
είναι 51,4% (ή 17.974,0 χιλ. άτομα) τιμή υπερέχουσα 

των ανδρών (48,6% ή 17.001,0 χιλ. άτομα) κατά 973,0 
χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην Ελλάδα υπερέ-
χουν οι γυναίκες με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
(55,6% ή 

134,0 χιλ. άτομα) έναντι των συνομηλίκων ανδρών με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-

νο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
(44,4% 
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ή 107,0 χιλ. άτομα) κατά 27,0 χιλ. άτομα. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

στην Ελλάδα  η απόκλιση των φύλων είναι οριακή με 

το ποσοστό των γυναικών (49,5% ή 648,0 χιλ. άτομα) 
να υπολείπεται έναντι των ανδρών χωρίς αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-

νικές μεταβιβάσεις
 

(50,5% ή 660,0 χιλ. άτομα) κατά 
12,0 χιλ. άτομα. 

 Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το μέσο ποσο-

στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-
κίας από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυ-
ριά) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας) μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
(χωρίς συντάξεις & κοινωνι-

κά επιδόματα) προς το συνολικό πληθυσμό της κατη-
γορίας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

2016.  

Γράφημα 2.77 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυριά) που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας) μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας και 

ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (*) το 2016  

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

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

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
 ως προς το σύνολο των γυναικών με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στην ΕΕ-27 είναι 22,8% 
υπολειπόμενο οριακά του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών (23,7%) κατά 0,9  ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα 

το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας) μετά τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις

 
ως προς το σύνολο των γυναικών με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία (27,7%) υπερέχει ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (25,6%) κατά 2,1  ποσ. μο-
νάδες. 

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας) μετά τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις

 
ως προς το συνολικό τους πληθυσμό υπε-

ρέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς το 

συνολικό τους πληθυσμό στα 8 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των 
ανδρών και γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
να καταγράφεται στη Γαλλία (κατά 

4,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 2,8  ποσ. 

μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,1  ποσ. μονάδες), το Βέλ-
γιο και η Κύπρος (κατά 1,5  ποσ. μονάδες), και οριακά 
η Ισπανία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), και η Λετονία και η 
Δανία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στα 17 

από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των γυναικών με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 

ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς το συνολικό τους 

πληθυσμό υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-

νται αντίστοιχα σε κίνδυνο φτώχειας) μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
ως προς το συνολικό τους πληθυ-

σμό, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ 

των ανδρών και γυναικών με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας) μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
καταγράφεται στη Σουηδία 

(κατά 11,1  ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 
5,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 5,1 ποσ. μονά-
δες), η Ολλανδία (κατά 4,2   ποσ. μονάδες), η Πορτογα-
λία (κατά 3,4  ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,1  ποσ. 

μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,8  ποσ. μονάδα), η Σλοβα-
κία και η Κροατία (κατά 2,7  ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
(κατά 2,6  ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,2   ποσ. 

μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,9 ποσ. μονά-
δες), η Τσεχία (κατά 1,3  ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κα-
τά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,7 
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ποσ. μονάδες), και η Γερμανία και η Λιθουανία (κατά 

0,2 ποσ. μονάδες). 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
(με 

συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ανά ηλικιακή ομά-

δα στην ΕΕ-27
 
το 2016.  

Γράφημα 2.78 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας με-

τά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις  ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27 (*) το έτος 
2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 8,0% (ή 895,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 

ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-27 (11.250,0 χιλ. ά-
τομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 
έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 25,7% της ίδιας ηλι-

κιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις στην ΕΕ-27), και το 10,8% (ή 1.220,0 χιλ. 

άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 

25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 21,7% της ίδιας 

ηλικιακής στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 17,8% (ή 2.005,0 χιλ. 
άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-27 ανήκουν στην ενδιά-

μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι 

ποσοστού 20,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτο-
μα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-27). 
Τέλος, το 29,3% (ή 3.297,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανή-

κουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έ-

ναντι ποσοστού 18,2% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην ΕΕ-
27), και το 34,1% (ή 3.832,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανή-

κουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 
64 ετών (έναντι ποσοστού 13,8% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ανά ηλικια-
κή ομάδα στην ΕΕ-27

 
Ελλάδα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.79 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας με-

τά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 
2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 5,4% (ή 13,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 
ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην Ελλάδα (241,0 χιλ. άτο-

μα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως 
& 24 ετών (έναντι ποσοστού 8,0% στα συνομήλικα ά-

τομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και το 
12,0% (ή 29,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσο-
στού 10,8% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης 
κατηγορίας στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 19,1% (ή 
46,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-

ναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-

στού 17,8% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κα-
τηγορίας στην ΕΕ-27). Τέλος, το 29,0% (ή 70,0 χιλ. άτο-
μα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις
 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 29,3% στα συνομήλι-
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κα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και 

το 34,4% (ή 83,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ανήκουν στη γη-

ραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (ένα-

ντι ποσοστού 34,1% στα συνομήλικα άτομα της αντί-
στοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-
νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς την ηλικια-

κή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-27 το 2016.  
Γράφημα 2.80 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27 το έτος 2016 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο 
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 

στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην ΕΕ-

27 είναι 24,3%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-

κνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
τα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στη νεό-

τερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών είναι 

9,1%, και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών 
η τιμή του δείκτη είναι 13,8%. Την ίδια χρονιά, ο δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία τα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ε-
τών είναι 21,8%, στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 

54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 34,1%, και στη γηραιό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 
44,2%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύξηση ανά 
ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  

από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 16 έως & 24 ε-
τών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 55 έως & 
64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-

νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως προς την ηλικια-

κή ομάδα των ατόμων, στην Ελλάδα το 2016.  
Γράφημα 2.81 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2016 
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στην Ελ-

λάδα είναι 15,6% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,8  
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (24,3%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των α-

τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 

έως & 24 ετών είναι 4,9% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 

κατά 4,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-27 (9,1%), και στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών είναι 10,8% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 3,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-27 (13,8%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνό-
τητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα 
συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-

χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 
στην ενδιά-

μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 
12,1% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,7 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 

(21,8%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως 

& 54 ετών είναι 18,6% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά 
κατά 15,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη στην ΕΕ-27 (34,1%), και ο δείκτης πυκνότητας των 

ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλι-
κα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
στη γηραιότερη ηλικιακή 

ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 31,8% τιμή υπο-

λειπόμενη επίσης σημαντικά κατά 12,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (44,2%). 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ-27 το 2016.  
Γράφημα 2.82 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο 
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, σε 8 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα ο-

ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των α-
τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβά-
σεις

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ε-

τών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 

(18,9%), ενώ στα υπόλοιπα 17 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκριμένης ηλικι-

ακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27.  Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 12η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας να είναι 17,4%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-

27.Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 36,7% είναι: η 
Δανία (62,8%), η Φινλανδία (40,0%), η Σουηδία (27,5%), 
η Ολλανδία (27,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (25,9%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 10,4%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Κροατία (7,4%), η Τσεχία (10,5%), η Λετονί-
α(10,6%), η Ουγγαρία (10,8%), και η Πολωνία (12,9%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5  είναι υψηλή (3,5 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 6 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις

 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-27 (47,7%), ενώ στα υπόλοιπα 19 από 
τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-

νο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
 

της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-

μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ 
των 25 κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 48,1%, τιμή 
υπολειπόμενη οριακά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-27.Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 

μέση τιμή 51,8% είναι: η Ισπανία (56,6%), το Βέλγιο 
(53,3%), η Τσεχία (51,1%), η Γαλλία (50,0%), και η Ελ-
λάδα (48,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-

ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 33,7%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Δανία (26,4%), η Φινλανδία 
(32,6%), η Μάλτα (33,3%), η Εσθονία (37,7%) και η Κύ-

προς (38,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (1,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-
παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
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από 16 έως & 34 ετών από 35 έως & 54 ετών από 55 έως & 64 ετών 
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Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις

 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 

έως & 64 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-27 (34,6%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 25 
κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 

ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην 
ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση μεταξύ των 25 
κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 
της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας να είναι 34,4%, τιμή υπολει-
πόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 

τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

47,6% είναι: η Μάλτα (50,0%),  η Κροατία (48,5%), η 

Λετονία (47,1%), η Λιθουανία (46,4%), και η Κύπρος 
(46,2%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 24,3%, στα οποία περι-

λαμβάνονται: η Δανία (10,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(27,3%), η Φινλανδία (27,4%), η Γαλλία (28,0%), και η 
Σουηδία (28,1%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-

ναι υψηλή (2,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις

 

ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  
και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια 

περίοδο.  
Γράφημα 2.83 U: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 16 έως & 64 ετών  με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ως προς την 
ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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Από τη διαχρονική εξέλιξη των ηλικιακών ομάδων του 

ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινω-
νικές μεταβιβάσεις αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμι-
στούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2005-2016) και σε όλες τις ηλικιακές ο-
μάδες, ενώ στις λίγες περιπτώσεις ετών που υπολεί-

πεται η διαφορά είναι οριακή.  Ωστόσο, η μεγαλύτε-
ρη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και 
ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς κα-
ταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 

ετών (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), ενώ η μικρότερη μέ-
ση διαφορά καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 
35 έως & 44 ετών (κατά 5,2 ποσ. μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης διαφορά μεταξύ των δει-

κτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ομάδα από 

16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2010 (κατά 32,6 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 
34 ετών καταγράφεται το 2009 (κατά 18,0 ποσ. μο-

νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών 
καταγράφεται το 2010 (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), στην 
ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών καταγράφε-
ται το 2012 (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), και στην ηλι-

κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών καταγράφεται το 
2006 (κατά 10,4 ποσ. μονάδες). 

 Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή της μέσης διαφορά με-

ταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή 
ομάδα από 16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2015 

(κατά 2,4 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 34 ετών καταγράφεται το 2005 (κατά 0,5 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 

44 ετών καταγράφεται το 2005(κατά 0,4 ποσ. μονά-
δες), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών κα-
ταγράφεται το 2010 (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και 
στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών κατα-

γράφεται το 2014 (κατά 0,0 ποσ. μονάδες). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε κίν-
δυνο φτώχειας στην Ελλάδα καταγράφει αύξηση και 

στις πέντε επιμέρους ηλικιακές ομάδες με την υψη-
λότερη να καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 34 ετών (κατά 50,8% ή κατά 10,1 ποσ. μο-

νάδες), και κατά φθίνουσα τιμή αύξησης ακολου-
θούν: η ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (κατά 
48,5% ή κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 54 ετών (κατά 40,3% ή κατά 8,7 ποσ. 

μονάδες), η ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών 
(κατά 12,9% ή κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και η ηλικια-
κή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (κατά 8,6% ή κατά 
1,7 ποσ. μονάδες). 

2.5.4 Απασχολούμενοι σε κίνδυνο φτώχειας  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  

(ηλικίας από 18 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικο-

κυριά) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα 

και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια 
περίοδο. 
Γράφημα 2.84: Ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 

για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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Το 2016 το ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή 

ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που 
είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα είναι 18,1%, 
τιμή  υπερέχουσα ισχυρά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
27 (11,6%) κατά 6,5 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να ση-

μειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει 
σταθερά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την 
περίοδο αναφοράς (2005-2016), με τη μέση διαφορά 

μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 10,3 ποσ. 
μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-
γράφεται το έτος 2014 (κατά 3,9 ποσ. μονάδες) και τη 

μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2009 
(17,3 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση κα-
τά 24,7% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 9,3% το 2005 

σε 11,6% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των 
απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (η-
λικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας στην Ελλάδα, καταγράφει οριακή αύξηση 

κατά 1,7% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 17,8% το 
2005 σε 18,1% το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του 
ποσοστού των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα κατά τη συνολική πε-
ρίοδο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-

ταγράφεται το 2007 (κατά 37,2% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2010 (κατά -24,9% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) και το ποσοστό των απασχολουμένων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 

ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.85 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 18 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο 
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Το 2016, το 11,6% (ή 2.664,0 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των απασχολουμένων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) στα  
κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (22.965,5 χιλ. άτομα), βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας. Την ίδια χρονιά, το 18,1% (ή 

56,0 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού των απα-
σχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 18 έως & 64 ετών) στην Ελλάδα (309,4 χιλ. άτομα) 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Στην κατανομή ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (18,1%) κατέ-
χει την 3η θέση, με τιμή υπολειπόμενη ισχυρά της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-25 (11,6%) κατά 6,5 

ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δεί-
κτη πυκνότητας των απασχολουμένων της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 17,3% εί-
ναι: η Βουλγαρία (19,1%), η Ρουμανία (18,8%), η Ελλά-

δα (51,9%), η Λιθουανία (47,7%), και η Ισπανία (44,0%). 
Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον 
χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων 

της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση τι-
μή δείκτη 5,2%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Φιν-
λανδία (3,8%), η Σλοβενία (4,7%), η Δανία (5,7%), η 
Τσεχία (5,9%), και η Κροατία (6,1%). Ωστόσο, η τιμή 

του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,3 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των απασχολουμένων ηλικίας από 18 έως & 64 ετών 
με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016. 

Το 2016 το ποσοστό των απασχολουμένων με (σοβα-
ρή ή μέτρια) αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 είναι 

37,4%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου 
ποσοστού των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς 

αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 

(20,7%) κατά 16,7 ποσ. μονάδες. 
Γράφημα 2.86: Ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 18 έως & 64 ε-
τών με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχει-

ας στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 
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Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη απα-

σχολουμένων με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 υπερέχει σταθε-
ρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στους απασχο-

λούμενους χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2005-2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι ελαφρά κατά 

2,4 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 
καταγράφεται το 2005 (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) και τη 
μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2015 
(κατά 3,3 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση κα-
τά 24,7% (ή κατά 2,3 ποσ. μονάδες) από 9,3% το 2005 
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σε 11,6% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των 

συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς αναπηρία που 
είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27, καταγράφει 
αύξηση κατά 15,0% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 
8,0% το 2005 σε 9,2% το 2016. Από την ετήσια μετα-

βολή του ποσοστού των απασχολουμένων χωρίς α-
ναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 
κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξί-

ζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2014 (κατά 7,1% 
έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 

2013 (κατά -2,3% έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των απασχολουμένων ηλικίας από 18 έως & 64 ετών 
με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-
2016. 
Γράφημα 2.87: Ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας από 18 έως & 64 ε-

τών με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχει-
ας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 το ποσοστό των απασχολουμένων με (σοβα-
ρή ή μέτρια) αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα είναι 

18,1%, τιμή  υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοιχου πο-

σοστού των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς 

αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλά-
δα (13,5%) κατά 4,6 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη απασχολουμένων με 
(σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στους απασχολούμενους 
χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 

Ελλάδα σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2016), με 
τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο να είναι ισχυρή κατά 8,1 ποσ. μονά-
δες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται 

το 2014 (κατά 3,2 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς να καταγράφεται το 2009 (κατά 14,6 
ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα καταγράφει οριακή αύ-

ξηση κατά 1,7% (ή κατά 0,3 ποσ. μονάδες) από 17,8% 
το 2005 σε 18,1% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσο-
στό των συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς ανα-
πηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα, 

καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 9,8% (ή κατά 1,2 
ποσ. μονάδες) από 12,3% το 2005 σε 13,5% το 2016. 
Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των απασχο-

λουμένων χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώ-
χειας στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο αναφο-
ράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 

2012 (κατά 26,3% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ 
το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη 
καταγράφεται το 2011 (κατά -15,6% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των απασχολουμένων ηλικίας από 18 έως & 64 ετών 
με και χωρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 
το 2016. 

Γράφημα 2.88 U: Ποσοστό απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 18 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) 
το 2016 

 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2016, το ποσοστό των απασχολουμένων με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών)  
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στα 25 κράτη-
μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεί-
α, είναι 11,6% τιμή υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοι-

χου ποσοστού των απασχολουμένων χωρίς αναπηρία 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που βρίσκονται  σε 
κίνδυνο φτώχειας (9,2%) κατά 2,4 ποσ. μονάδες. Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 3η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 
των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας να είναι 18,1%, τιμή υπερέχουσα ι-
σχυρά κατά 6,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-27, και υπερέχουσα ελαφρότερα του ποσοστού 

των απασχολουμένων χωρίς αναπηρία στη συγκεκρι-
μένη ηλικιακή ομάδα που βρίσκονται  σε κίνδυνο 
φτώχειας στην Ελλάδα (13,5%) κατά 4,6 ποσ. μονάδες. 

Το 2016, σε 23 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 
απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (η-
λικίας από 18 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυ-

νο φτώχειας υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των 
συνομηλίκων απασχολουμένων χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των απασχολουμέ-
νων με (σοβαρή ή μέτρια) και χωρίς αναπηρία να κα-
ταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η 

Λιθουανία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κα-
τά 6,3 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 4,7 ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα και η Σουηδία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Μάλ-

τα (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 3,7 ποσ. 
μονάδες), η Λετονία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Πολω-
νία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και το Βέλγιο 

(κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 1,9 ποσ. μονά-
δες), η Εσθονία και η Αυστρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), 
η Φινλανδία και η Ισπανία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και 
οριακά η Ολλανδία και η Κροατία (κατά 0,8 ποσ. μονά-

δες), η Σλοβακία και η Δανία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), 
και η Ρουμανία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρο-
νιά, σε 2 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία δι-
ατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των απασχο-

λουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
18 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των συνο-

μηλίκων απασχολουμένων χωρίς αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας, και συγκεκριμένα στη 
Σλοβενία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και την Κύπρο (κατά 
1,3 ποσ. μονάδες).  

2.5.4.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2016, το 49,6% των απασχολουμένων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 είναι γυναίκες (1.322,0 χιλ. άτομα), που υ-

πολείπονται οριακά των συνομηλίκων ανδρών με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας (50,4% ή 1.342,0 χιλ. άτομα) κατά 20,0 χιλ. 

άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των απασχολου-
μένων χωρίς αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 η 
απόκλιση των φύλων είναι ισχυρότερη, με το ποσοστό 

των γυναικών να είναι 44,1% (ή 6.300,0 χιλ. άτομα) τι-
μή υπολειπόμενη των ανδρών (55,9% ή 7.974,0 χιλ. 
άτομα) κατά 1.674,0 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και 
στην Ελλάδα οι γυναίκες με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία (ηλικίας από 15 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας (44,6% ή 25,0 χιλ. άτομα) υπολεί-
πονται έναντι των συνομηλίκων ανδρών με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας (55,4% ή 31,0 χιλ. άτομα) κατά 6,0 χιλ. άτομα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στο σύνολο των απασχολουμένων 
χωρίς αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα  η από-
κλιση των φύλων είναι σημαντική, με το ποσοστό των 
γυναικών (35,2% ή 145,0 χιλ. άτομα) να υπολείπεται 

έναντι των ανδρών (64,8% ή 267,0 χιλ. άτομα) κατά 
122,0 χιλ. άτομα.  
Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών)  που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το σύνολο 
των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στην ΕΕ-
27 είναι 11,2% υπολειπόμενο οριακά του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών (12,1%) κατά 0,9  ποσ. μονάδες, 

ενώ και στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 
ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς 

το σύνολο των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (17,6%) υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών (18,6%) κατά 1,0  ποσ. μονάδα. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το μέσο ποσο-
στό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια ανα-

πηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το συνολικό πληθυσμό 
της κατηγορίας και ανά φύλο των απασχολουμένων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία το 2016. 
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Γράφημα 2.89 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας και ανά φύλο των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (*) το 2016  

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

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

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το συνολικό 
τους πληθυσμό υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το συνολικό τους 
πληθυσμό στα 7 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύ-

τερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ των ανδρών και γυ-
ναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας να καταγράφεται στην Ουγγα-

ρία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 
2,5   ποσ. μονάδες), η Γαλλία και η Τσεχία (κατά 1,2 ποσ. 
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 1,1   ποσ. μονάδες), και ο-

ριακά η Γερμανία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), και η Εσθο-
νία (κατά 0,8  ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, στα 18 
από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των γυναικών με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 
ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το 
συνολικό τους πληθυσμό υπολείπεται του αντίστοι-

χου δείκτη των ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς το συ-
νολικό τους πληθυσμό, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη μεταξύ των ανδρών και γυναικών με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 12,2 
ποσ. μονάδα), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 9,7   ποσ. 

μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
3,5  ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), 

η Σλοβακία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 
2,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,3 ποσ. 
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Αυ-
στρία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 1,3 

ποσ. μονάδες), η Φινλανδία, η Ισπανία και η Ελλάδα 
(κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Δανία (κατά 0,3  

ποσ. μονάδες), και η Σουηδία και η Λιθουανία (κατά 

0,1  ποσ. μονάδες). 

2.5.4.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα στην 
ΕΕ-27

 
το 2016.  

Γράφημα 2.90 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27 (*) το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 4,2% (ή 111,0 χιλ. άτομα) των απασχολου-
μένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
στην ΕΕ-27 (2.664,0 χιλ. άτομα)  ανήκουν στη νεότερη 

ηλικιακή ομάδα από 18 έως & 24 ετών (έναντι ποσο-
στού 8,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χω-
ρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
στην ΕΕ-27), το 69,5% (ή 1,852,0 χιλ. άτομα) των απα-

σχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ανήκουν στην ηλικι-
ακή ομάδα από 25 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 

78,3% της ίδιας ηλικιακής στα άτομα χωρίς αναπηρία 

22,3 
23,6 

18,6 18,0 

14,4 14,6 

12,0 

15,6 

12,3 

13,8 
12,1 11,5 

10,6 

11,7 

9,6 

14,2 

10,1 

6,1 

8,1 8,3 

5,7 

7,7 

5,3 

5,8 6,0 
4,3 

16,2 

13,9 

17,6 

14,5 14,3 13,6 

15,0 

11,2 

13,2 

11,5 11,2 11,4 

11,4 

10,4 

10,8 

2,0 

8,3 

8,6 

6,0 5,4 

6,8 

4,5 

6,5 

5,5 
3,5 3,3 

Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 

από 18 έως &  
24 ετών 

4,2% 

από 25 έως &  
 54 ετών 

69,5% 

από 55 έως & 

64 ετών 

26,3% 

2016 
 

2.664,0 
 

χιλ. απασχολούμενοι 
με αναπηρία που βρίσκονται 

σε κίνδυνο φτώχειας 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 282 

που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27), και 

το 26,3% (ή 701,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυ-
νο φτώχειας ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 13,1% της ί-

διας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα στην 
ΕΕ-27

 
Ελλάδα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.91 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 3,6% (ή 2,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
στην Ελλάδα (56,0 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 18 έως & 24 ετών (έναντι ποσο-

στού 4,2% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κα-
τηγορίας στην ΕΕ-27), το 69,6% (ή 39,0 χιλ. άτομα) των 
απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ανήκουν στην ηλικι-
ακή ομάδα από 25 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 
69,5% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας στην ΕΕ-27), και το 26,8% (ή 15,0 χιλ. άτομα) των 

απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ανήκουν στη γηραιό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι 

ποσοστού 26,3% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοι-
χης κατηγορίας στην ΕΕ-27). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ε-
τών στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομάδα των απασχο-

λουμένων, στην ΕΕ-27 το 2016.  

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των απασχολουμένων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 

64 ετών στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίν-
δυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 είναι 15,7%. 

Γράφημα 2.92 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των απασχολουμένων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών στα συνομήλικα 
άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των απασχολουμένων στην ΕΕ-27 το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα 
συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 18 έως & 24 

ετών είναι 8,4%, στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 
54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 14,2%, και στη γηραιό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 

27,2%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύξηση ανά 
ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  
από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 18 έως & 24 ε-
τών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 55 έως & 

64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ε-

τών στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομάδα των απασχο-
λουμένων, στην Ελλάδα το 2016.  

Γράφημα 2.93 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των απασχολουμένων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών στα συνομήλικα 
άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των απασχολουμένων στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των απασχολουμένων 
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64 ετών στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε κίν-

δυνο φτώχειας στην Ελλάδα είναι 12,0% τιμή υπολει-
πόμενη ελαφρά κατά 3,7  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (15,7%). Ωστόσο, ο δεί-
κτης πυκνότητας των απασχολουμένων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας στη νεότερη ηλικιακή ομά-
δα από 18 έως & 24 ετών είναι 11,1% τιμή υπερέχου-

σα ελαφρά κατά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής του δείκτη στην ΕΕ-27 (8,4%), στην ηλικιακή ομά-
δα από 25 έως & 54 ετών είναι 10,6% τιμή υπολειπό-
μενη ελαφρά κατά 3,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (14,2%), και ο δείκτης πυ-
κνότητας των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας στη γηραιότερη από 55 έως & 64 

ετών είναι 18,8% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,5 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (27,2%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομά-

δα των απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 
2016.  

Το 2016, μόλις σε 5 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 

οποία διατίθενται σχετικά μη-μηδενικά στοιχεία το 
ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στη 
νεότερη ηλικιακή ομάδα από 18 έως & 24 ετών υπε-

ρέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (4,2%), 
ενώ στα υπόλοιπα 4 από τα 9 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση μεταξύ 

των 9 κρατών-μελών, με το ποσοστό των απασχολου-
μένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 
σε κίνδυνο φτώχειας της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας να είναι 3,6%, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 

0,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 15 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 54 ετών υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (69,5%), 

ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τι-

μής στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 15η θέση μεταξύ 
των 25 κρατών-μελών, με το ποσοστό των απασχο-

λουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας της συγκεκριμένης ηλι-

κιακής ομάδας να είναι 69,6%, τιμή οριακά ταυτόσημη 

της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. 
Γράφημα 2.94 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 18 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομάδα των απασχολουμένων στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27 το 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 79,4% είναι: το 
Βέλγιο (83,3%), η Σλοβακία (80,8%), η Μάλτα (80,0%), η 
Δανία (76,9%), και η Ισπανία (76,1%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 60,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κύπρος 
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(62,7%), η Κροατία (63,6%) και  η Λετονία (65,0%). Η τι-

1,7 

2,3 

2,9 

3,6 

3,8 

4,2 

5,7 

6,0 

8,3 

9,4 

76,0 

75,6 

70,0 

69,6 

80,8 

69,5 

65,6 

75,9 

66,7 

60,9 

76,9 

83,3 

80,0 

66,7 

76,1 

73,1 

75,0 

72,7 

70,6 

66,5 

68,4 

63,6 

62,7 

73,6 

65,0 

50,0 

22,3 

23,3 

27,1 

26,8 

15,4 

26,3 

28,8 

18,1 

33,3 

29,7 

15,4 

16,7 

20,0 

22,2 

22,3 

23,1 

25,0 

27,3 

29,4 

31,1 

31,6 

36,4 

37,3 

26,4 

30,0 

50,0 

Γαλλία 

Ολλανδία 

Πολωνία 

Ελλάδα 

Σλοβακία 

 ΕΕ-28 

Γερμανία 

Αυστρία 

Εσθονία 

Ην. Βασίλειο 

Δανία 

Βέλγιο 

Μάλτα 

Σουηδία 

Ισπανία 

Βουλγαρία 

Σλοβενία 

Λιθουανία 

Φινλανδία 

Ρουμανία 

Τσεχία 

Κροατία 

Ουγγαρία 

Πορτογαλία 

Λετονία 

Κύπρος 

από 18 έως & 24 ετών από 25 έως & 54 ετών από 55 έως & 64 ετών 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 284 

μή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,3 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία των απα-
σχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στη γηραιότερη ηλι-

κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (26,3%), ενώ στα υπό-
λοιπα 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 13η θέση μεταξύ των 25 κρατών-

μελών, με το ποσοστό των απασχολουμένων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να εί-

ναι 26,8%, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,5 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 37,7% είναι: η Κύπρος (50,0%),  
η Ουγγαρία (37,3%), η Κροατία (36,4%), η Εσθονία 
(40,2%), και η Τσεχία (31,6%). Την ίδια χρονιά, και στον 

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
17,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Δανία και η Σλο-

βακία (15,4%), το Βέλγιο (16,7%),  η Αυστρία (18,1%), 
και η Μάλτα (20,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (2,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 18 έως 
& 64 ετών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομά-
δα των απασχολουμένων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα 
την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβο-

λής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Γράφημα 2.95 U: Ποσοστό απασχολουμένων ηλικίας 18 έως & 64 ετών  με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε κίνδυνο φτώχειας ως προς την ηλικιακή ομάδα των α-
πασχολουμένων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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Από τη διαχρονική εξέλιξη των ηλικιακών ομάδων του 
ποσοστού των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας αξίζει 

ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι ακόλουθες παρατη-
ρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2005-2016) και στις δύο ηλικιακές ομά-

δες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μέση διαφορά μεταξύ 
των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο αναφοράς καταγράφεται στην ηλικιακή 

ομάδα από 55 έως & 64 ετών (κατά 14,9 ποσ. μονά-
δες), ενώ η μικρότερη μέση διαφορά καταγράφεται 
στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 54 ετών (κατά 
8,4 ποσ. μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης διαφορά μεταξύ των δει-

κτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 54 ετών καταγράφεται το 2009 (κατά 15,6 
ποσ. μονάδες), και στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως 
& 64 ετών καταγράφεται το 2007 (κατά 21,4 ποσ. 

μονάδες). 

 Ενώ, η ελάχιστη τιμή της μέσης διαφορά μεταξύ των 

δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 54 ετών καταγράφεται το 2014 (κατά 
3,7 ποσ. μονάδες), και στην ηλικιακή ομάδα από 55 

έως & 64 ετών καταγράφεται το 2014 (κατά 5,4 ποσ. 
μονάδες). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των απασχολουμένων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι 

σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα καταγράφει αύ-
ξηση στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 54 ετών κα-
τά 15,1% ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες, ενώ στην ηλικια-

κή ομάδα από 55 έως & 64 ετών καταγράφει μείωση 
κατά -22,2% ή κατά 4,9 ποσ. μονάδες. 

2.5.4.3  ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  (ηλικίας 
από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2009-2016 
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και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελ-

λάδα την ίδια περίοδο. 
Γράφημα 2.96: Ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-
κίας από 18 έως & 64 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-

27 την περίοδο 2009-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την 
Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 το ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα είναι 12,2%, τι-

μή  υπερέχουσα ελαφρά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
27 (9,1%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί, ότι η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει στα-
θερά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σχεδόν σε όλη 

την περίοδο αναφοράς (2009-2016), ενώ σε δύο έτη 
(2014 και 2015) υπολείπεται αλλά οριακά, με τη μέση 
απόλυτη διαφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-

27 κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι ελαφρά κα-

τά 3,0 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της απόλυτης 
διαφοράς να καταγράφεται το έτος 2013 (κατά 0,1 
ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της απόλυτης δια-
φοράς να καταγράφεται το 2010 (5,6 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2009-2016) το 
ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυ-

νο φτώχειας στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση κατά 
15,2% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 7,9% το 2009 σε 
9,1% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των μι-
σθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 

18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 
Ελλάδα, καταγράφει οριακή μείωση κατά -7,6% (ή κα-
τά 1,0 ποσ. μονάδα) από 13,2% το 2009 σε 12,2% το 
2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των μι-

σθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 
Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2009-

2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2017 
(κατά 32,6% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κατα-

γράφεται το 2013 (κατά -27,7% έναντι του προηγούμε-
νου έτους). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) και το ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.97 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 18 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-27(*) το 2016 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο 
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Το 2016, το 9,1% (ή 1.810,0 χιλ. άτομα) του συνολικού 
πληθυσμού των μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 (19.890,1 χιλ. άτομα), βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας. Την ίδια χρονιά, το 12,2% (ή 22,0 χιλ. άτο-
μα) του συνολικού πληθυσμού των μισθωτών με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ε-

τών) στην Ελλάδα (180,3 χιλ. άτομα) βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας. Στην κατανομή ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη, η Ελλάδα (18,1%) κατέχει την 4η θέ-
ση, με τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-25 (9,1%) κατά 3,1 ποσ. μονάδες. Τα 
5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας 

των μισθωτών της συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) 
με μέση τιμή δείκτη 14,2% είναι: η Βουλγαρία (20,8%), 
η Ουγγαρία (13,4%), η Πορτογαλία (12,4%), η Ελλάδα 

(12,2%), και η Γερμανία (12,0%). Στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη 
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πυκνότητας των μισθωτών της συγκεκριμένης κατη-

γορίας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 2,4%, στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Μάλτα (0,0%), η Φινλανδία 
(1,1%), η Σλοβενία (3,3%), η Ολλανδία και η Σλοβακία 
(3,8%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 

ιδιαίτερα υψηλή (5,9 φορές), γεγονός που υποδηλώ-
νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ 
των τιμών των κρατών-μελών ως προς το συγκεκριμέ-

νο δείκτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των μισθωτών ηλικίας από 18 έως & 64 ετών με (σο-
βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίν-

δυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 την περίοδο 2009-2016. 
Γράφημα 2.98: Ποσοστό των μισθωτών ηλικίας από 18 έως & 64 ετών με 
(σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 

ΕΕ-27 την περίοδο 2009-2016 
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Το 2016 το ποσοστό των μισθωτών με (σοβαρή ή μέ-

τρια) αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 είναι 9,1%, τιμή  
υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των 

συνομηλίκων μισθωτών χωρίς αναπηρία  που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 (7,0%) κατά 2,4 ποσ. μο-
νάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη 
μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που είναι 

σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 υπερέχει σταθερά 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στους μισθωτούς 
χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 

ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο αναφοράς (2009-2016), με 
τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο να είναι ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονά-
δες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται 

το 2010 (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς να καταγράφεται την τριετία 2013-2015 
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2009-2016) το 

ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυ-
νο φτώχειας στην ΕΕ-27 καταγράφει αύξηση κατά 

15,2% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 7,9% το 2009 σε 
9,1% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συ-
νομηλίκων μισθωτών χωρίς αναπηρία που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27, καταγράφει αύξηση 

κατά 20,7% (ή κατά 1,2 ποσ. μονάδες) από 5,8% το 

2009 σε 7,0% το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του 

ποσοστού των μισθωτών χωρίς αναπηρία που είναι 
σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική 
περίοδο αναφοράς 2905-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι 
το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη 

καταγράφεται το 2014 (κατά 9,4% έναντι του προη-
γούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 
μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -1,5% 

έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των μισθωτών ηλικίας από 18 έως & 64 ετών με (σο-
βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίν-

δυνο φτώχειας στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2016. 
Γράφημα 2.99: Ποσοστό των μισθωτών ηλικίας από 18 έως & 64 ετών με 
(σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 

Ελλάδα την περίοδο 2009-2016 
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Το 2016 το ποσοστό των μισθωτών με (σοβαρή ή μέ-

τρια) αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα είναι 12,2%, τι-
μή  υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού 

των συνομηλίκων μισθωτών χωρίς αναπηρία  που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα (8,0%) κατά 4,8 
ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του 
δείκτη μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που 

είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα υπερέχει 
σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στους μι-
σθωτούς χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώ-

χειας στην Ελλάδα σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2009-2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι ελαφρά κατά 
3,5 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 

καταγράφεται το 2013 (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) και τη 
μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2011 
(κατά 6,9 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2009-2016) το 

ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυ-
νο φτώχειας στην Ελλάδα καταγράφει οριακή μείωση 

κατά -7,6% (ή κατά 1,0 ποσ. μονάδες) από 13,2% το 
2009 σε 12,2% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό 
των συνομηλίκων μισθωτών χωρίς αναπηρία που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα, καταγράφει 

οριακή αύξηση κατά 1,3% (ή κατά 0,1 ποσ. μονάδες) 
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από 8,0% το 2009 σε 8,1% το 2016. Από την ετήσια με-

ταβολή του ποσοστού των μισθωτών χωρίς αναπηρία 
που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα κατά τη 
συνολική περίοδο αναφοράς 2009-2016, αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης 

του δείκτη καταγράφεται το 2012 (κατά 23,5% έναντι 
του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό 

ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2011 

(κατά -15,0% έναντι του προηγούμενου έτους). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των μισθωτών ηλικίας από 18 έως & 64 ετών με και 
χωρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.100 U: Ποσοστό μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 18 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 

2016 

 

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

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

Το 2016, το ποσοστό των μισθωτών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών)  που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, εί-

ναι 7,1% τιμή υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοιχου 
ποσοστού των μισθωτών χωρίς αναπηρία στη συγκε-
κριμένη ηλικιακή ομάδα που βρίσκονται  σε κίνδυνο 
φτώχειας (7,0%) κατά 2,1 ποσ. μονάδες. Στην κατανο-

μή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει 
την 5η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των 
μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 

16έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-
ας να είναι 12,2%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,6 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27, και υ-

περέχουσα ισχυρότερα του ποσοστού των μισθωτών 
χωρίς αναπηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 
που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα 
(8,1%) κατά 4,1 ποσ. μονάδες. 

Το 2016, σε 20 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 
μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
18 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχει-

ας υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλί-
κων μισθωτών χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε 
κίνδυνο φτώχειας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μετα-

ξύ του ποσοστού των μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) 
και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη Βουλγαρία 
(κατά 9,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 5,0 ποσ. μο-

νάδες), η Σουηδία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία 
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,1 ποσ. μονά-
δες), η Γερμανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο 

Βασίλειο (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,5 

ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,2 ποσ. 
μονάδες), η Λετονία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Εσθο-

νία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ισπανία (κα-
τά 0,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 0,6 ποσ. μονά-
δες), η Δανία και η Κροατία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η 
Λιθουανία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία και η 

Ολλανδία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 
2 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των μισθωτών με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 

ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας υπολείπε-
ται του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων μι-
σθωτών χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του πο-
σοστού των μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) και χω-
ρίς αναπηρία να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 3,4 
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 

ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Αυ-
στρία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 0,1 
ποσ. μονάδες). 

2.5.4.4  ΜΗ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των απασχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία  (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που εί-
ναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 
την περίοδο 2009-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο. 
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Γράφημα 2.101: Ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2009-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβο-

λής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 το ποσοστό των απασχολουμένων μη- μισθω-
τών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 

έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 
Ελλάδα είναι 26,52%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά της 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (28,1%) κατά 1,6 ποσ. μο-

νάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη 
στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-27 σχεδόν σε όλη την περίοδο αναφοράς 
(2009-2016), ενώ σε δύο έτη (2014 και 2016) υπολεί-

πεται αλλά ελαφρά, με τη μέση απόλυτη διαφορά με-
ταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο να είναι ισχυρή κατά 7,2 ποσ. μονά-

δες, την ελάχιστη τιμή της απόλυτης διαφοράς να κα-

ταγράφεται το έτος 2016 (κατά 1,6 ποσ. μονάδες) και 
τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 
2009 (16,2 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2009-2016) το 

ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ε-
τών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 κατα-

γράφει αύξηση κατά 5,2% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες) 
από 26,7% το 2009 σε 28,1% το 2016. Την ίδια περίο-
δο, το ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 

64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα, 
καταγράφει σημαντική μείωση κατά -38,2% (ή κατά 
16,4 ποσ. μονάδα) από 42,9% το 2009 σε 26,5% το 
2016.Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των α-

πασχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) που είναι σε 
κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα κατά τη συνολική πε-

ρίοδο αναφοράς 2009-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2015 (κατά 29,6% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας 

μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 2014 (κατά -30,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) και το ποσοστό των απασχολουμένων μη-
μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-

χειας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016.  

Γράφημα 2.102 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 18 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27(*) το 2016 

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

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

Το 2016, το 28,1% (ή 849,0 χιλ. άτομα) του συνολικού 
πληθυσμού των απασχολουμένων μη-μισθωτών με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 
ετών) στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (3.021,4 χιλ. άτομα), 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Την ίδια χρονιά, το 
26,5% (ή 34,0 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού 
των απασχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών) στην Ελ-
λάδα (128,3 χιλ. άτομα) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-

χειας. Στην κατανομή ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, 
η Ελλάδα (26,5%) κατέχει την 10η θέση, με τιμή υπο-
λειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-27 (28,1%) κατά 1,6 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-

μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των απα-
σχολουμένων μη-μισθωτών της συγκεκριμένης κατη-
γορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 37,6% είναι: η Ρου-

μανία (56,3%), η Πορτογαλία (37,4%), η Λιθουανία 
(36,5%), η Πολωνία (29,3%), και η Ισπανία (28,6%). 
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Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον 

χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων 
μη-μισθωτών της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 
5) με μέση τιμή δείκτη 9,5%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Τσεχία (1,8%), η Βουλγαρία (9,1%), η Δανία 

(11,1%), το Βέλγιο (11,9%),  και η Κροατία (13,6%). Ω-
στόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλή (4,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τι-
μών των κρατών-μελών ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των απασχολουμένων μη-μισθωτών ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπη-
ρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 την 
περίοδο 2009-2016. 

Γράφημα 2.103: Ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών ηλικίας από 
18 έως & 64 ετών με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 την περίοδο 2009-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2016 το ποσοστό των απασχολουμένων μη- μισθω-

τών με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία (ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-
27 είναι 28,1%, τιμή  υπερέχουσα ισχυρά του αντί-
στοιχου ποσοστού των συνομηλίκων απασχολουμέ-

νων μη-μισθωτών χωρίς αναπηρία  που είναι σε κίν-
δυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 (24,1%) κατά 4,0 ποσ. μο-
νάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη 

απασχολουμένων μη-μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 
υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στους απασχολούμενους μη-μισθωτούς χωρίς αναπη-

ρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 σε όλη 
την περίοδο αναφοράς (2009-2016), με τη μέση δια-
φορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περί-
οδο να είναι ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες, την ελά-

χιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2012 
(κατά 3,7 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της δια-
φοράς να καταγράφεται το 2009 (κατά 5,0 ποσ. μονά-

δες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2009-2016) το 
ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ε-

τών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ-27 κατα-

γράφει αύξηση κατά 5,2% (ή κατά 1,4 ποσ. μονάδες) 

από 26,7% το 2009 σε 28,1% το 2016. Την ίδια περίο-
δο, το ποσοστό των συνομηλίκων απασχολουμένων 
μη-μισθωτών χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 
φτώχειας στην ΕΕ-27, καταγράφει αύξηση κατά 11,1% 

(ή κατά 2,4 ποσ. μονάδες) από 21,7% το 2009 σε 24,1% 
το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των 
μη-μισθωτών χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο 

φτώχειας στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική περίοδο ανα-
φοράς 2905-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό-
τερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγρά-
φεται το 2011 (κατά 7,6% έναντι του προηγούμενου 

έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης 
του δείκτη καταγράφεται το 2013 (κατά -6,1% έναντι 
του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των απασχολουμένων μη-μισθωτών ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπη-
ρία  που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα την 

περίοδο 2009-2016. 
Γράφημα 2.104: Ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών ηλικίας από 
18 έως & 64 ετών με (σοβαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε 

κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2016 
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Το 2016 το ποσοστό των απασχολουμένων μη- μισθω-

τών με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία (ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην 
Ελλάδα είναι 26,5%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά του α-

ντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων απασχολουμέ-
νων μη-μισθωτών χωρίς αναπηρία  που είναι σε κίν-
δυνο φτώχειας στην Ελλάδα (25,5%) κατά 1,0 ποσ. μο-
νάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του δείκτη 

απασχολουμένων μη-μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλά-
δα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στους απασχολούμενους μη-μισθωτούς χωρίς αναπη-

ρία που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα σε 
όλη την περίοδο αναφοράς (2009-2016), με τη μέση 
διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο να είναι ισχυρή κατά 9,9 ποσ. μονάδες, την 
ελάχιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2016 
(κατά 1,0 ποσ. μονάδα) και τη μέγιστη τιμή της διαφο-
ράς να καταγράφεται το 2009 (κατά 19,0 ποσ. μονά-

δες).  

26,7 26,7 27,9 26,7 26,3 27,3 27,3 28,1 

21,7 22,3 
24,0 23,0 21,6 22,7 22,7 24,1 

2,8% 
7,6% 

-4,2% -6,1% 

5,1% 
0,0% 

6,2% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑμεΑ ΑχωρίςΑ ρυθμός μεταβολής ΑχωριςΑ 

42,9 

30,8 
34,6 

39,5 

35,3 

24,7 

32,0 

26,5 

23,9 25,5 
21,8 

27,0 

18,9 
22,3 22,3 

25,5 

6,7% 

-14,5% 

23,9% 

-30,0% 

18,0% 

0,0% 

14,3% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ΑμεΑ ΑχωρίςΑ ρυθμός μεταβολής ΑχωριςΑ 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 290 

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2009-2016) το 

ποσοστό των απασχολουμένων μη-μισθωτών με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ε-
τών) που είναι σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα κατα-
γράφει σημαντική μείωση κατά -38,2% (ή κατά 16,4 

ποσ. μονάδες) από 42,9% το 2009 σε 26,5% το 2016. 
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων απα-
σχολουμένων μη-μισθωτών χωρίς αναπηρία που είναι 

σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα, καταγράφει ελα-
φρά αύξηση κατά 6,7% (ή κατά 1,6 ποσ. μονάδες) από 
23,9% το 2009 σε 25,5% το 2016. Από την ετήσια με-
ταβολή του ποσοστού των απασχολουμένων μη- μι-

σθωτών χωρίς αναπηρία που είναι σε κίνδυνο φτώ-

χειας στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο αναφο-

ράς 2009-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 
2012 (κατά 23,9% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ 
το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη 

καταγράφεται το 2013 (κατά -30,0% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των απασχολουμένων μη-μισθωτών ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών με και χωρίς σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.105 U: Ποσοστό απασχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 18 έως & 64 ετών  σε κίνδυνο φτώχειας στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο, ενώ δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τα άτομα με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στη Μάλτα και τη 
Σουηδία 
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Το 2016, το ποσοστό των απασχολουμένων μη- μισθω-
τών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 18 
έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 
στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία, είναι 28,1% τιμή υπερέχουσα ελα-
φρά του αντίστοιχου ποσοστού των απασχολουμένων 
μη-μισθωτών χωρίς αναπηρία στη συγκεκριμένη ηλι-

κιακή ομάδα που βρίσκονται  σε κίνδυνο φτώχειας 
(24,1%) κατά 4,0 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
10η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για τα οποία 

διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των απα-
σχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία (ηλικίας από 16έως & 64 ετών)  που βρίσκονται 

σε κίνδυνο φτώχειας να είναι 26,5%, τιμή υπολειπό-
μενη ελαφρά κατά 1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-27, και υπερέχουσα ελαφρά του ποσο-
στού των απασχολουμένων μη-μισθωτών χωρίς ανα-

πηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο φτώχειας στην Ελλάδα (25,5%) κατά 
1,0  ποσ. μονάδα. 
Το 2016, σε 16 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 
απασχολουμένων μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 18 έως & 64 ετών)  που βρίσκο-

νται σε κίνδυνο φτώχειας υπερέχει του αντίστοιχου 

ποσοστού των συνομηλίκων απασχολουμένων μη- μι-
σθωτών χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του πο-
σοστού των μη-μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) και 

χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη Λιθουανία (κα-
τά 23,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά από-
κλισης ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 13,9 ποσ. μονά-

δες), η Κύπρος (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία 
(κατά 10,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 
10,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,5 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβακία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία 

(κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,1 ποσ. μο-
νάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Πολω-
νία και η Ολλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 

(κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 1,7 ποσ. μο-
νάδες), η Ελλάδα (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Ισπανία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε 7 
από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία το ποσοστό των απασχολουμένων 
μη-μισθωτών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 18 έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε κίνδυνο 
φτώχειας υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των 

συνομηλίκων απασχολουμένων μη-μισθωτών χωρίς 
αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των απα-

σχολουμένων μη-μισθωτών με (σοβαρή ή μέτρια) και 
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χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 

9,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Βουλ-
γαρία (κατά 5,0  ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,6 ποσ. 
μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Δανία 

(κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 1,7 ποσ. 
μονάδες). 

2.5.5 Άτομα σε σοβαρή υλική αποστέρηση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε σοβαρή υλική α-
ποστέρηση (severe material  deprivation)

22
 στην Ελλά-

δα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και o ετήσι-
ος ρυθμός μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την 
ίδια περίοδο.  
Γράφημα 2.106: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικί-

ας από 16 έως & 64 ετών) σε σοβαρή υλική αποστέρηση στην Ελλάδα και 
στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 

για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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 Ο δείκτης εκτιμά τα επίπεδα διαβίωσης μετρώντας το ποσοστό 
του πληθυσμού που στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο 9 
αγαθών και υπηρεσιών 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
σοβαρή υλική αποστέρηση στην Ελλάδα είναι 33,5%, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-27 (13,1%) κατά 20,4 ποσ. μονάδες. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του ποσοστού των α-
τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που είναι σε 
σοβαρή υλική αποστέρηση στην Ελλάδα υπερέχει 

σταθερά της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την 
περίοδο αναφοράς (2005-2016), με τη μέση διαφορά 
μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκε-
κριμένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 11,0 ποσ. 

μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-
γράφεται το 2011 (κατά 6,0 ποσ. μονάδες) και τη μέγι-
στη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2016 (κατά 
8,5 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση στην ΕΕ-27 

καταγράφει οριακή μείωση κατά -3,0% (ή κατά 0,4 
ποσ. μονάδες) από 13,5% το 2005 σε 13,1% το 2016. 
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που είναι σε σοβαρή υλική απο-

στέρηση στην Ελλάδα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντι-
κή αύξηση κατά 61,1% (ή κατά 12,7 ποσ. μονάδες) από 
20,8% το 2005 σε 33,5% το 2016. Από την ετήσια με-

ταβολή του ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρη-
ση στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 
2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο πο-

σοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 
2012 (κατά 42,2% έναντι του προηγούμενου έτους), 
ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δεί-
κτη καταγράφεται το 2009 (κατά -4,2% έναντι του προ-

ηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) και το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-27 το 2016.  

Γράφημα 2.107 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  ηλικίας 16 έως & 64 ετών  που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο 
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Το 2016, το 13,1% (ή 6.330,0 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 (48.320,6 χιλ. άτομα), βρίσκονται σε σοβαρή 
υλική αποστέρηση. Την ίδια χρονιά, το 33,5% (ή 302,0 

χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 
ετών) στην Ελλάδα (901,5 χιλ. άτομα) βρίσκονται σε 

σοβαρή υλική υστέρηση. Στην κατανομή ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα (33,5%) κατέχει την 2η 
θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της αντίστοιχης τι-
μής του δείκτη στην ΕΕ-27 (13,1%) κατά 20,4 ποσ. μο-

νάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυ-
κνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας 
(top 5) με μέση τιμή δείκτη 31,5% είναι: η Βουλγαρία 
(45,6%), η Ελλάδα (33,5%), η Ουγγαρία (27,8%), η Ρου-

μανία (27,5%), και η Λιθουανία (23,2%). Στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο 
δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κα-

τηγορίας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 6,6%, στα ο-
ποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία (5,1%), η Φινλανδία 
(5,3%), η Αυστρία (6,3%), η Δανία (8,0%) και η Ολλαν-
δία (8,1%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 

είναι ιδιαίτερη υψηλή (4,8 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που βρίσκονται σε σο-

βαρή υλική αποστέρηση
 

στην ΕΕ-27 την περίοδο 
2005-2016. 
Γράφημα 2.108: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-

βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση 
στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην ΕΕ-27 είναι 13,1%, 

τιμή  υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού 
των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία  που είναι 

σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
στην ΕΕ-27 (5,9%) κατά 

7,2 ποσ. μονάδες, Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή 
του δείκτη ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία 

που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
στην ΕΕ-27 

υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στα άτομα χωρίς αναπηρία που είναι σε σοβαρή υλι-
κή αποστέρηση

 
στην ΕΕ-27  σε όλη την περίοδο ανα-

φοράς (2005-2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των 

δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι ισχυ-
ρή κατά 6,4 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της δια-
φοράς να καταγράφεται το 2009 (κατά 5,2 ποσ. μονά-

δες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφε-
ται το 2014 (κατά 7,7 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε σοβαρή υ-
λική αποστέρηση

 
στην ΕΕ-27 καταγράφει οριακή μεί-

ωση κατά -3,0% (ή κατά 0,4 ποσ. μονάδες) από 13,5% 
το 2005 σε 13,1% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσο-

στό των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία που 
είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
 στην ΕΕ-27, κατα-

γράφει μεγαλύτερη μείωση κατά -24,42% (ή κατά 1,9 

ποσ. μονάδες) από 7,8% το 2005 σε 5,9% το 2016. Από 
την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των ατόμων χωρίς 
αναπηρία που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 

στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-

2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό 
ετήσιας αύξησης του δείκτη καταγράφεται το 2012 
(κατά 14,5% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το 

υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη κα-
ταγράφεται το 2016 (κατά -14,5% έναντι του προη-
γούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που βρίσκονται σε σο-
βαρή υλική αποστέρηση στην Ελλάδα την περίοδο 
2005-2016.  

Γράφημα 2.109: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με (σο-
βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση 

στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SIL Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε 
σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην Ελλάδα είναι 33,5%, 

τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου ποσο-
στού των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία  που 
είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην Ελλάδα 
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(22,5%) κατά 11,0 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημει-

ωθεί ότι η τιμή του δείκτη ατόμων με (σοβαρή ή μέ-
τρια) αναπηρία που είναι σε σοβαρή υλική αποστέ-
ρηση

 
στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοιχης 

τιμής του δείκτη στα άτομα χωρίς αναπηρία που είναι 

σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 

στην Ελλάδα σε όλη 
την περίοδο αναφοράς (2005-2016), με τη μέση δια-
φορά μεταξύ των δεικτών κατά τη συγκεκριμένη περί-

οδο να είναι ισχυρή κατά 9,9 ποσ. μονάδες, την ελάχι-
στη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2011 (κατά 
5,5 ποσ. μονάδες) και τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να 
καταγράφεται το 2008 (κατά 12,2 ποσ. μονάδες).  

Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 64) που είναι σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση

 
στην Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύ-

ξηση κατά 61,1% (ή κατά 12,7 ποσ. μονάδες) από 
20,8% το 2005 σε 33,5% το 2016. Την ίδια περίοδο, το 
ποσοστό των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία 

που είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
στην Ελλάδα, 

καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση κατά 108,3% (ή 
κατά 11,7 ποσ. μονάδες) από 10,8% το 2005 σε 22,5% 
το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των 
ατόμων χωρίς αναπηρία που είναι σε σοβαρή υλική 

αποστέρηση
 
στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο 

αναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψη-
λότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κατα-

γράφεται το 2011 (κατά 43,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2005 (κατά -12,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε 

σοβαρή υλική αποστέρηση
 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 

το 2016. 

Γράφημα 2.110 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών  σε σοβαρή υλική αποστέρηση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) 
το 2016 

 

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

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

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που βρίσκο-
νται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, εί-

ναι 13,1% τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 7,2 ποσ. μο-
νάδες του αντίστοιχου ποσοστού (5,9%) των ατόμων 
χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση

 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.  Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 2η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 

των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 16έως & 64 ετών)  που βρίσκονται σε σοβαρή υλι-
κή αποστέρηση

 
να είναι 33,5%, τιμή υπερέχουσα ση-

μαντικά κατά 20,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-27. 
Το 2016, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 

64 ετών)  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρη-
ση

 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλί-

κων ατόμων χωρίς αναπηρία που βρίσκονται σε σο-
βαρή υλική αποστέρηση, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
μεταξύ του ποσοστού των ατόμων με (σοβαρή ή μέ-
τρια) και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη Βουλ-

γαρία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 13,7 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), 
η Λετονία (κατά 12,2  ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 

11,0  ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 9,9  ποσ. μονάδες), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Μάλ-
τα (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 9,4 ποσ. 

μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 7,5 ποσ. 
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η 
Ολλανδία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Δα-

νία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,4 ποσ. 
μονάδες), η Κύπρος (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-
νία (κατά 5,9  ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,4 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Γαλ-

λία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,5 ποσ. 
μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες),  
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(κατά 4,1 ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία (κατά 3,7 ποσ. 

μονάδες). 

2.5.5.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2016, το 55,4% των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκο-

νται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 

 στα 25 κράτη-
μέλη της ΕΕ-27 είναι γυναίκες (3.505,0 χιλ. άτομα), που 
υπερέχουν των συνομηλίκων ανδρών με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση (44,6% ή 2.825,0 χιλ. άτομα) κατά 680,0 
χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των ατόμων 
χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που 

βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
στην ΕΕ-27 

η απόκλιση των φύλων είναι οριακή, με το ποσοστό 
των γυναικών να είναι 49,8% (ή 6.662,0 χιλ. άτομα) τι-
μή υπολειπόμενη των ανδρών (50,2% ή 6.706,0 χιλ. 

άτομα) κατά 44,0 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην 
Ελλάδα υπερέχουν οι γυναίκες με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 15 έως & 64 ετών)  που βρίσκο-

νται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
(54,6% ή 165,0 χιλ. 

άτομα) έναντι των συνομηλίκων ανδρών με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση

 
(45,7% ή 138,0 χιλ. άτομα) κατά 27,0 χιλ. 

άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των ατό-

μων χωρίς αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  
που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην 

Ελλάδα  η απόκλιση των φύλων είναι οριακή με το 

ποσοστό των γυναικών (49,8% ή 657,0 χιλ. άτομα) να 
υπολείπεται έναντι των ανδρών χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
(50,2% ή 

662,0 χιλ. άτομα) κατά 5,0 χιλ. άτομα. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το μέσο ποσο-
στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-

κίας από 16 έως & 64 ετών που διαμένουν σε νοικοκυ-
ριά) που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση 
προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας και ανά 
φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2016.  

Γράφημα 2.111 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκονται σε σοβαρή κοινωνι-

κή αποστέρηση ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (*) το 2016  

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

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

Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών)  που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
 ως προς το 

σύνολο των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

στην ΕΕ-27 είναι 13,5% υπολειπόμενο οριακά του α-
ντίστοιχου δείκτη των ανδρών (12,6%) κατά 0,9  ποσ. 
μονάδες, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 

64 ετών)  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρη-
ση

 
ως προς το σύνολο των γυναικών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (34,1%) υπερέχει ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (32,7%) κατά 1,4  ποσ. μο-

νάδες. 
Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρί-

σκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
ως προς το συ-

νολικό τους πληθυσμό υπερέχει του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
ως προς το 

συνολικό τους πληθυσμό στα 16 από τα 25 κράτη-

μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 25 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-27 το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που βρίσκο-

νται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
ως προς το συνο-

λικό τους πληθυσμό υπολείπεται του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
ως προς το 

συνολικό τους πληθυσμό. Ωστόσο, η παρατηρούμενη 
απόκλιση του δείκτη μεταξύ των ανδρών και γυναικών 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σο-
βαρή υλική αποστέρηση στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ εί-

ναι από ελαφρά έως και οριακή. 

2.5.5.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε σοβα-
ρή υλική αποστέρηση

 
ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27

 

το 2016.  
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Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 



 

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 

295 

Γράφημα 2.112 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-

ναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική απο-
στέρηση ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27 (*) το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 7,6% (ή 480,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 

ετών  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση 
στην ΕΕ-27 (6.330,0 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών (έναντι ποσο-

στού 23,4% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χω-
ρίς αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική απο-
στέρηση στην ΕΕ-27), και το 10,9% (ή 690,0 χιλ. άτομα) 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-

σκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσο-
στού 22,6% της ίδιας ηλικιακής στα άτομα χωρίς ανα-
πηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση 

στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 18,3% (ή 1.159,0 χιλ. 
άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην 

ΕΕ-27 ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 
35 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 21,3% της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση στην ΕΕ-27). 

Τέλος, το 29,6% (ή 1.873,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβα-
ρή υλική αποστέρηση

 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 18,9% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση στην ΕΕ-27), 
και το 33,6% (ή 2.128,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σο-

βαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή 
υλική αποστέρηση

 
ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 

ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 13,8% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία 

που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση στην ΕΕ-
27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε σοβα-
ρή υλική αποστέρηση

 
(χωρίς συντάξεις & κοινωνικά 

επιδόματα) ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27
 
Ελλάδα

 
το 

2016.  

Γράφημα 2.113 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-

ναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική απο-
στέρηση

 
ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 4,6% (ή 14,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 

ετών  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 

στην Ελλάδα (303,0 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών (έναντι ποσο-
στού 7,6% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κα-

τηγορίας στην ΕΕ-27), και το 12,2% (ή 37,0 χιλ. άτομα) 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσο-
στού 10,9% στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης 
κατηγορίας στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 17,5% (ή 
53,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-

ναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρη-
ση

 
ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 

έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 18,3% στα συνομήλι-
κα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27). Τέ-

λος, το 29,4 (ή 89,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση

 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 

έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 29,6% στα συνομήλι-
κα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και 
το 36,3% (ή 110,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 

αποστέρηση
 
ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 

από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 33,6% στα 
συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην 

ΕΕ-27). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-

νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε σοβαρή υλική α-
ποστέρηση

 
ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, 

στην ΕΕ-27 το 2016.  

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε σοβαρή υ-
λική αποστέρηση

 
στην ΕΕ-27 είναι 32,1%.  

από 16 έως &  
24 ετών 

7,6% 

από 25 έως &  
 34 ετών 

10,9% 

από 35 έως & 

44 ετών 

18,3% 

από 45 έως & 
54 ετών 

29,6% 

από 55 έως & 
64 ετών 

33,6% 

2016 
 

6.330,0 
 

χιλ. άτομα με αναπηρία  
που βρίσκονται σε σοβαρή 

υλική αποστέρηση 

από 16 έως &  
24 ετών 

4,6% 

από 25 έως &  
 34 ετών 

12,2 

από 35 έως & 
44 ετών 

17,5% 

από 45 έως & 
54 ετών 

29,4% 

από 55 έως & 
64 ετών 

36,3% 

2016 
 

303,0 
 

χιλ. άτομα με αναπηρία 
που βρίσκονται σε σοβαρή 

υλική αποστέρηση 
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Γράφημα 2.114 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
ως προς την ηλικιακή ομάδα των 

ατόμων στην ΕΕ-27 το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλι-
κα άτομα που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέ-
ρηση

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 

ετών είναι 13,3%, και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 
& 34 ετών η τιμή του δείκτη είναι 18,6%. Την ίδια χρο-
νιά, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία τα συνομήλικα άτομα που βρίσκο-
νται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 28,9%, 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών η τιμή του 

δείκτη είναι 42,6%, και στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 55 έως & 64 ετών είναι 53,6%. Αξίζει να ση-
μειωθεί  η σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή ομάδα της 
τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  από τη νεότερη ηλι-

κιακή ομάδα (από 16 έως & 24 ετών) στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα (από 55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συ-
νομήλικα άτομα που βρίσκονται σε σοβαρή υλική α-
ποστέρηση

 
ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, 

στην Ελλάδα το 2016.  

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που βρίσκονται σε σοβαρή υ-

λική αποστέρηση
 
στην Ελλάδα είναι 18,7% τιμή υπο-

λειπόμενη σημαντικά κατά 13,5  ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (32,1%). Ωστό-

σο, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία στα άτομα που βρίσκονται σε σοβα-
ρή υλική αποστέρηση

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 16 έως & 24 ετών είναι 4,8% τιμή υπολειπόμενη 

ισχυρά κατά 8,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-27 (13,3%), και στην ηλικιακή ομά-
δα από 25 έως & 34 ετών είναι 12,2% τιμή υπολειπό-

μενη ισχυρά κατά 6,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής του δείκτη στην ΕΕ-27 (18,5%). 

Γράφημα 2.115 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση ως προς την ηλικιακή ομάδα των 

ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα 
που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην 

ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών εί-

ναι 14,1% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,8 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (28,9%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των ατό-
μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα 

άτομα που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 

στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 
23,5% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,1 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 
(42,6%), και ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα που 
βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στη γηραιό-

τερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 
40,4% τιμή υπολειπόμενη επίσης σημαντικά κατά 13,1 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-27 (53,6%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε σοβα-

ρή υλική αποστέρηση
 

ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016.  

Το 2016, σε 7 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των α-

τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 
σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στη νεότερη ηλικιακή 

ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-27 (18,5%), ενώ στα υπόλοιπα 

18 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατό-
μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται 
σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
της συγκεκριμένης ηλι-

κιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27.  Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 10η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 16,8%, τιμή 
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υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,5 ποσ. μονάδες της α-

ντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27.Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 33,8% είναι: η Σουηδία (51,6%), η Δανία 
(38,9%), η Φινλανδία (28,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(28,1%), και η Γαλλία (21,6%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

7,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Μάλτα (0,0%), η 
Κροατία (6,4%), η Τσεχία (9,9%), η Ουγγαρία (10,6%), 
και η Λιθουανία (11,7%). Η τιμή του λόγου top5/  bot-
tom5  είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 
Γράφημα 2.116 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-

ναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών  που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-27 το 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στην 

ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 54 ετών υ-

περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (48,5%), 
ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση
 
της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση μεταξύ των 25 

κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να 
είναι 46,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,6 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 38,1% είναι: η Μάλτα (66,7%), 

η Αυστρία (57,1%), η Τσεχία (55,6%), η Ισπανία (54,2%), 
και η Γερμανία (53,2%).Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 7,5%, 

στα οποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία (32,3%), η 
Ρουμανία (36,4%), η Δανία (40,3%), η Πολωνία (40,8%) 
και η Βουλγαρία (41,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,5 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρί-
σκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
στη γηραιότε-

ρη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (34,5%), ενώ 
στα υπόλοιπα 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το πο-

σοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση

 
της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-27. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 13η θέση μεταξύ των 25 
κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σοβαρή υλική 
αποστέρηση

 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να 

είναι 36,3%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 1,8 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-

κτη (top 5) με μέση τιμή 46,0% είναι: η Κροατία 
(46,8%), η Ουγγαρία (46,7%),  η Πολωνία (46,6%), η 
Ρουμανία (46,1%), και η Σλοβενία (43,8%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 21,6%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Σουηδία (16,1%), η Δανία (20,8%), το Ηνωμένο Βασί-

λειο (22,0%), η Αυστρία (22,4%), και η Φινλανδία 
(26,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,1 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
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μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών 

με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που βρίσκονται σε σο-

βαρή υλική αποστέρηση
 
ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 
2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη 
στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Γράφημα 2.117 U: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 16 έως & 64 ετών  με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε σοβαρή υλική αποστέρηση ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατό-
μων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 

 
                                                                                                                  Ελλάδα                                         ΕΕ-27 

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

Από τη διαχρονική εξέλιξη των ηλικιακών ομάδων του 
ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που βρίσκονται σε σοβαρή υλική αποστέρηση αξίζει 
ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι ακόλουθες παρατη-

ρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2005-2016) και σε όλες τις ηλικιακές ο-

μάδες, ενώ στις λίγες περιπτώσεις ετών που υπολεί-
πεται η διαφορά είναι ελαφρά ή ισχυρή.  Ωστόσο, η 
μεγαλύτερη μέση απόλυτη διαφορά μεταξύ των δει-
κτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμένη περί-

οδο αναφοράς καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 

από 16 έως & 24 ετών (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), ενώ 
η μικρότερη μέση διαφορά καταγράφεται στην ηλι-
κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (κατά 9,4 ποσ. 
μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης απόλυτης διαφοράς μετα-

ξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ο-
μάδα από 16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2013 
(κατά 33,6 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 

25 έως & 34 ετών καταγράφεται το 2012 (κατά 35,3 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 
44 ετών καταγράφεται το 2013 (κατά 20,7 ποσ. μο-
νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών 

καταγράφεται το 2016 (κατά 24,7 ποσ. μονάδες), και 
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στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών κατα-

γράφεται το 2016 (κατά 16,2 ποσ. μονάδες). 

 Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή της μέσης απόλυτης δι-

αφοράς μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην 
ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών καταγράφε-
ται το 2009 (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή 

ομάδα από 25 έως & 34 ετών καταγράφεται το 2011 
(κατά 5,7 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 
35 έως & 44 ετών καταγράφεται το 2006 (κατά 1,3 

ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 
54 ετών καταγράφεται το 2010 (κατά 3,5 ποσ. μονά-
δες), και στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών 
καταγράφεται το 2011 (κατά 4,8 ποσ. μονάδες). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία (ηλικίας από 16 έως & 64 ετών) που είναι σε σο-
βαρή υλική αποστέρηση στην Ελλάδα καταγράφει 
αύξηση και στις πέντε επιμέρους ηλικιακές ομάδες 

με την υψηλότερη να καταγράφεται στην ηλικιακή 
ομάδα από 35 έως & 44 ετών (κατά 116,3% ή κατά 
18,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα τιμή αύξη-

σης ακολουθούν: η ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 
ετών (κατά 95,9% ή κατά 18,9 ποσ. μονάδες), η ηλι-
κιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (κατά 41,9% ή 
κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η ηλικιακή ομάδα από 55 

έως & 64 ετών (κατά 37,1% ή κατά 7,6 ποσ. μονά-
δες), και η ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών 
(κατά 35,9% ή κατά 10,8 ποσ. μονάδες). 

2.5.5.3  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η υλική αποστέρηση (material  deprivation), που ήδη 
παρουσιάστηκε, αναφέρεται  στην κατάσταση οικο-

νομικής στενότητας με διάρκεια,  η οποία προσδιορί-
ζεται ως η εξ ανάγκης αδυναμία του ατόμου να απο-
λαμβάνει βασικά αγαθά και υπηρεσίες, και συγκεκρι-
μένα να μπορεί να ακώλυτα: (α) να καλύψει  έκτακτες 

δαπάνες, μια εβδομάδα διακοπών,  μια διατροφή που 
να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέ-
ας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ικανοποιη-
τική θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι , 

(β) να διασφαλίζει διαρκή αγαθά του νοικοκυριού του, 
όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέ-
φωνο ή ΙΧ αυτοκίνητο, και (γ) να ανταποκρίνεται χωρίς 

καθυστερήσεις στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών 
του νοικοκυριού (ενοίκιο ή δόση δανείου της κύριας 
κατοικίας, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, 
αερίου κλπ, δόσεις πιστωτικών καρτών  ή δόσεις  δα-

νείου για οικοσκευή, διακοπές κ.α., ή  αγορές µε  δό-
σεις). Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται 5 
από τα 9 επιμέρους βασικά αγαθά & υπηρεσίες του 

νοικοκυριού, που συντίθενται στο σχηματισμό του 
συνθετικού δείκτη υλικής αποστέρησης, επικεντρώ-
νοντας σε αυτές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες 
συχνότητες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 
16 έως & 64 ετών που δήλωσε αδυναμία κάλυψης 
των δαπανών σε 5 από τα 9 επιμέρους βασικά αγαθά 
& υπηρεσίες του νοικοκυριού στην ΕΕ-27

 
το 2016.  

Γράφημα 2.118 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 
έως & 64 ετών που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης σε 5 βασικά αγαθά & υπη-

ρεσίες στην ΕΕ-27 το 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, από το σύνολο των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία:  

 το 50,3% (ή 24.152,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία 

για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών (έναντι πο-
σοστού 33,4% στα άτομα χωρίς αναπηρία στην ΕΕ),  

 το 44,1% (ή 20.716,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία 

για μία εβδομάδα διακοπών (έναντι ποσοστού 27,6% 

στα άτομα χωρίς αναπηρία στην ΕΕ),  

 το 16,0% (ή 7.661,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

έγκαιρη πληρωμή των παγίων λογαριασμών (έναντι 
ποσοστού 9,9% στα άτομα χωρίς αναπηρία στην ΕΕ),  

 το 13,2% (ή 6.345,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 
γεύμα με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη 

ημέρα (έναντι ποσοστού 6,4% στα άτομα χωρίς ανα-
πηρία στην ΕΕ), και. 

 το 13,0% (ή 6.131,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

ικανοποιητική θέρμανση/ψύξη του νοικοκυριού (έ-

ναντι ποσοστού 7,0% στα άτομα χωρίς αναπηρία 
στην ΕΕ). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 

16 έως & 64 ετών που δήλωσε αδυναμία κάλυψης 
των δαπανών σε 5 από τα 9 επιμέρους βασικά αγαθά 
& υπηρεσίες του νοικοκυριού στην Ελλάδα

 
το 2016.
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Γράφημα 2.119 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 

έως & 64 ετών που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης σε 5 βασικά αγαθά & υπη-
ρεσίες στην Ελλάδα το 2012 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, από το σύνολο των ατόμων με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία στην Ελλάδα: 

 το 64,3% (ή 579,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών (έναντι ποσο-
στού 50,7% στα άτομα χωρίς αναπηρία στην Ελλά-

δα), υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,0 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (50,3%), 

 το 60,4% (ή 544,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

έγκαιρη πληρωμή των παγίων λογαριασμών (έναντι 

ποσοστού 49,5% στα άτομα χωρίς αναπηρία στην 
Ελλάδα), υπολειπόμενη σημαντικά κατά 44,4 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (16,0%), 

 το 60,3% (ή 543,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

μία εβδομάδα διακοπών (έναντι ποσοστού 50,3% 

στα άτομα χωρίς αναπηρία στην Ελλάδα), υπολειπό-
μενη σημαντικά κατά 16,2 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ (44,1%), 

 το 41,5% (ή 374,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

ικανοποιητική θέρμανση/ψύξη του νοικοκυριού (έ-

ναντι ποσοστού 27,6% στα άτομα χωρίς αναπηρία 
στην Ελλάδα), υπολειπόμενη σημαντικά κατά 28,5 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ (13,0%), 

και 

 το 21,0% (ή 189,0 χιλ. άτομα) δήλωσε αδυναμία για 

γεύμα με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη 
ημέρα (έναντι ποσοστού 15,1% στα άτομα χωρίς α-
ναπηρία στην Ελλάδα), υπολειπόμενη ισχυρά κατά 

7,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ 
(13,2%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 
από 16 έως & 64 ετών που δήλωσε αδυναμία κάλυ-

ψης των δαπανών σε 5 από τα 9 επιμέρους βασικά 
αγαθά & υπηρεσίες του νοικοκυριού στην ΕΕ-27  και 
στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια 

περίοδο.  

Γράφημα 2.120 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας 16 έως & 64 ετών που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης σε 5 βασικά αγαθά & υπηρεσίες 
του νοικοκυριού στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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                                                                                                                          Ελλάδα                                ΕΕ-27 

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

Από τη διαχρονική εξέλιξη των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 64 ετών που 
δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών σε 5 επι-

μέρους βασικά αγαθά & υπηρεσίες του νοικοκυριού 
αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι ακόλουθες πα-
ρατηρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε 3 από τα 5 επιμέ-

ρους βασικά αγαθά & υπηρεσίες του νοικοκυριού σε 
όλη την περίοδο αναφοράς (2005-2016), ενώ στην 
περίπτωση της αδυναμίας κάλυψης των δαπανών 

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και για 
τη διασφάλιση γεύματος με κρέας, ψάρι ή κοτόπου-
λο κάθε δεύτερη ημέρα η τιμή του δείκτη στην Ελ-
λάδα υπολείπεται της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 

σε αρκετά έτη της περιόδου αναφοράς 2012-2016. 

 Η μεγαλύτερη μέση απόλυτη διαφορά μεταξύ των 

δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμένη 
περίοδο αναφοράς καταγράφεται στην αδυναμία 
έγκαιρης κάλυψης των δαπανών για πάγιους λογα-

ριασμούς (κατά 31,1 ποσ. μονάδες), ενώ η μικρότε-
ρη μέση απόλυτη διαφορά καταγράφεται στην αδυ-
ναμία κάλυψης των δαπανών για τη διασφάλιση 

γεύματος με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη 
ημέρα (κατά 2,7 ποσ. μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης απόλυτης διαφοράς μετα-

ξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην κατηγορία 
αδυναμία έγκαιρης κάλυψης των δαπανών για πάγι-

ους λογαριασμούς καταγράφεται το 2016 (κατά 44,4 
ποσ. μονάδες, για αντιμετώπιση των έκτατων ανα-
γκών καταγράφεται το 2016 (κατά 14,0 ποσ. μονά-
δες), για την κάλυψη των δαπανών για ικανοποιητι-

κή θέρμανση/ψύξη του νοικοκυριού καταγράφεται 
το 2016 (κατά 28,5 ποσ. μονάδες), για την κάλυψη 
των δαπανών για μια εβδομάδα διακοπών καταγρά-

φεται το 2008 (κατά 22,9 ποσ. μονάδες), και για την 
κάλυψη των δαπανών για τη διασφάλιση γεύματος 
με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη ημέρα 
καταγράφεται το 2016 (κατά 7,8 ποσ. μονάδες). 

 Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή της μέσης απόλυτης δι-

αφοράς μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην 
κατηγορία αδυναμία έγκαιρης κάλυψης των δαπα-
νών για πάγιους λογαριασμούς καταγράφεται το 

2008 (κατά 20,4 ποσ. μονάδες, για αντιμετώπιση των 
έκτατων αναγκών καταγράφεται το 2012 (κατά 0,5 
ποσ. μονάδες), για την κάλυψη των δαπανών για ι-
κανοποιητική θέρμανση/ψύξη του νοικοκυριού κα-

ταγράφεται το 2006 (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), για την 
κάλυψη δαπανών για μια εβδομάδα διακοπών κα-
ταγράφεται το 2013 (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και για 

την κάλυψη των δαπανών για τη διασφάλιση γεύμα-
τος με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη ημέ-
ρα καταγράφεται το 2009 (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που δήλωσαν αδυ-
ναμία κάλυψης των δαπανών στα επιμέρους βασι-
κά αγαθά & υπηρεσίες του νοικοκυριού στην Ελλάδα 
καταγράφει αύξηση στις 4 από τα 5 επιμέρους βασι-

κά αγαθά & υπηρεσίες με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στην κατηγορία αδυναμία κάλυψης των 
δαπανών για τη διασφάλιση γεύματος με κρέας, 

ψάρι ή κοτόπουλο κάθε δεύτερη ημέρα (κατά 
141,4% ή κατά 12,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-
σα τιμή αύξησης ακολουθούν οι κατηγορίες αδυνα-
μίας κάλυψης δαπανών: για θέρμανση/ψύξη (κατά 

78,1% ή κατά 18,2 ποσ. μονάδες), για αντιμετώπιση 
έκτατων αναγκών (κατά 25,6% ή κατά 13,1 ποσ. μο-
νάδες), και για πάγιους λογαριασμούς (κατά 24,5% ή 
κατά 11,9 ποσ. μονάδες), ενώ την ίδια περίοδο κα-

ταγράφεται ελαφρά μείωση στην κατηγορία αδυνα-
μίας κάλυψης των δαπανών για μια εβδομάδα δια-
κοπών (κατά -6,5% ή κατά 4,3ποσ. μονάδες). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλωσε αδυνα-
μία κάλυψης των δαπανών για την αντιμετώπιση έ-

κτακτων αναγκών
 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 
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Γράφημα 2.121 U: Ποσοστό ατόμων από 16 έως & 64 ετών με και χωρίς (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που δήλωσε αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την α-

ντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

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

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

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως 
& 64 ετών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλω-
σαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την αντιμε-

τώπιση έκτακτων αναγκών στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 50,3% 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 16,9 ποσ. μονάδες 
του αντίστοιχου ποσοστού (33,4%) των ατόμων χωρίς 

αναπηρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δα-
πανών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ. Στην κατανο-

μή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει 
την 7η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλωσαν αδυνα-

μία κάλυψης των δαπανών για την αντιμετώπιση έ-
κτακτων αναγκών

 
να είναι 64,3%, τιμή υπερέχουσα 

σημαντικά κατά 14,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής της ΕΕ-27. Το 2016, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δή-
λωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την α-

ντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
 

υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χωρίς 
αναπηρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δα-
πανών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των 
ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) και χωρίς αναπηρία να 
καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), 

και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η 
Λιθουανία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 22,5 
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 20,2 ποσ. μονάδες), η 

Πολωνία και η Δανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η Σλο-
βενία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 18,8  
ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η Γερμανία (κατά 18,7 ποσ. 

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 18,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 
17,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία και η Ουγγαρία (κατά 
16,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 16,4 ποσ. μο-

νάδες), η Φινλανδία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), η Αυ-
στρία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 13,6  
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 12,8  ποσ. μονάδες), η 

Γαλλία (κατά 12,4ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 10,9 
ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση η Σλοβα-
κία και η Ρουμανία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλωσε αδυνα-
μία για την έγκαιρη πληρωμή των παγίων λογαρια-
σμών

 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.122 U: Ποσοστό ατόμων από 16 έως & 64 ετών με και χωρίς (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την 
έγκαιρη πληρωμή των παγίων λογαριασμών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people           Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2016, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως 

& 64 ετών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλω-
σαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για την έγκαι-
ρη πληρωμή των παγίων λογαριασμών στα 25 κράτη-
μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεί-

α, είναι 16,0% τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,1 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού (9,9%) των ατό-
μων χωρίς αναπηρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυ-

ψης των δαπανών για την έγκαιρη πληρωμή των πα-
γίων λογαριασμών

 
στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 

στην ΕΕ. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση μεταξύ των 25 κρα-

τών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
με το ποσοστό των με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για 
την έγκαιρη πληρωμή των παγίων λογαριασμών

 
να 

είναι 60,4%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 44,4 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. 

Το 2016, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία 

διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλωσαν αδυνα-
μία κάλυψης των δαπανών για την έγκαιρη πληρωμή 
των παγίων λογαριασμών

 
υπερέχει του αντίστοιχου 

ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία 
που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για 

την έγκαιρη πληρωμή των παγίων λογαριασμών, με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των 
ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) και χωρίς αναπηρία να 
καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 17,1 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η 

Βουλγαρία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η 
Ουγγαρία (κατά 10,9  ποσ. μονάδες), η Φινλανδία και  
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Ρου-

μανία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια από-
κλιση η Μάλτα και η Σλοβενία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), 
η Κύπρος (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 9,2 
ποσ. μονάδες), η Κροατία, η Πολωνία και η Ισπανία 

(κατά 8,0  ποσ. μονάδες), η Λετονία και η Εσθονία (κα-
τά 7,4  ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 7,2 ποσ. μονά-
δες), η Ολλανδία (κατά 6,74 ποσ. μονάδες), η Λιθουα-
νία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 5,9 

ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 4,0 ποσ. 
μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και η 

Σλοβακία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 64 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλωσε αδυνα-

μία για μία εβδομάδα διακοπών στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.123 U: Ποσοστό ατόμων από 16 έως & 64 ετών με και χωρίς (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για μία 

εβδομάδα διακοπών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

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

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

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως 
& 64 ετών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλω-
σαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών για μία εβδο-

μάδα διακοπών στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 16,0% τιμή 
υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,1 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου ποσοστού (9,9%) των ατόμων χωρίς αναπη-

ρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δαπανών 
για μία εβδομάδα διακοπών στη συγκεκριμένη ηλικι-
ακή ομάδα στην ΕΕ. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση μεταξύ 

των 25 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, με το ποσοστό των με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των δα-

πανών για μία εβδομάδα διακοπών να είναι 60,4%, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 44,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. 

Το 2016, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δήλωσαν αδυνα-
μία κάλυψης των δαπανών για μία εβδομάδα διακο-

πών
 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού των συνομη-

λίκων ατόμων χωρίς αναπηρία που δήλωσαν αδυνα-
μία κάλυψης των δαπανών για μία εβδομάδα διακο-
πών, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσο-

στού των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) και χωρίς α-
ναπηρία να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 17,1 
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
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ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η 

Ελλάδα και η Ουγγαρία (κατά 10,9  ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία και  το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,1 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), και με 
μονοψήφια απόκλιση η Μάλτα και η Σλοβενία (κατά 

9,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία, η Πολωνία 
και η Ισπανία (κατά 8,0  ποσ. μονάδες), η Λετονία και η 

Εσθονία (κατά 7,4  ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 7,2 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,74 ποσ. μονάδες), η 
Λιθουανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κα-
τά 5,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,8 ποσ. μονά-

δες), η Γαλλία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 
4,0 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), 
και η Σλοβακία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες). 

2.5.6 Άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή 

ένταση εργασίας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 

από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (l iving in households 
with very low work intensity)

23
 στην Ελλάδα και στην 

ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και o ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίο-
δο.  
Γράφημα 2.124: Ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικί-

ας από 16 έως & 59 ετών) σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 και ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής του δείκτη για την Ελλάδα την ίδια περίοδο 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν 

σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στην 
                                                                 
23

 Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό πληθυσμού ηλικίας από 16 
έως & 59 ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά που τα μέλη τους εργά-
στηκαν λιγότερο από 20% της συνήθους απασχόλησης  κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

Ελλάδα είναι 33,8%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της α-

ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (25,9%) κατά 
7,9 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή 
του ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια ανα-
πηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 

ένταση εργασίας στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη σχεδόν την περίο-
δο αναφοράς (2005-2016), ενώ στα έτη που υπολείπε-

ται η απόκλιση είναι ελαφρά, με τη μέση απόλυτη δι-
αφορά μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο να είναι ισχυρή κατά 6,2 ποσ. 
μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να κατα-

γράφεται το 2007 (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) και τη μέγι-
στη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2013 (κατά 
16,1 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας στην ΕΕ-27 καταγράφει οριακή αύξηση κατά 

7,0% (ή κατά 1,7 ποσ. μονάδες) από 24,2% το 2005 σε 
25,9% το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των α-
τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στην 

Ελλάδα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κα-
τά 75,1% (ή κατά 14,5 ποσ. μονάδες) από 19,3% το 
2005 σε 33,8% το 2016. Από την ετήσια μεταβολή του 

ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας στην Ελλάδα κατά τη συνολική περίοδο α-
ναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το υψη-

λότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κατα-
γράφεται το 2011 (κατά 27,3% έναντι του προηγούμε-
νου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μείω-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2015 (κατά -18,6% έ-

ναντι του προηγούμενου έτους). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) και το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που δι-
αβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργα-
σίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016  

Το 2016, το 25,9% (ή 10.154,0 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 (39.204,6 χιλ. άτομα), διαβιούν σε νοικοκυ-

ριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Την ίδια χρο-
νιά, το 33,8% (ή 237,0 χιλ. άτομα) του συνολικού πλη-
θυσμού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

(ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) στην Ελλάδα (701,2 χιλ. 
άτομα) διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έ-
νταση εργασίας. Στην κατανομή ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα (33,8%) κατέχει την 3η θέση, 

τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη στην ΕΕ-27 (25,9%) κατά 7,9 ποσ. μονάδες.  
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Γράφημα 2.125 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) και ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία  ηλικίας 16 έως & 59 ετών  σε που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χα-

μηλή ένταση εργασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

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

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

Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότη-
τας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) 
με μέση τιμή δείκτη 34,2% είναι: το Βέλγιο (38,3%), η 

Μάλτα (34,5%), η Ελλάδα (33,8%), η Ισπανία (32,9%), 
και το Ηνωμένο Βασίλειο (31,5%). Στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δεί-
κτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατη-

γορίας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 15,4%, στα ο-
ποία περιλαμβάνονται: η Σλοβακία (11,8%), η Σλοβενία 
(15,0%), η Λετονία (16,2%), η Αυστρία (16,6%) και η 

Γαλλία (17,4%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,2 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων με-
ταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 59 ετών με (σοβαρή 

ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην ΕΕ-27 

την περίοδο 2005-2016.  
Γράφημα 2.126: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 59 ετών με (σο-

βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας στην ΕΕ-27 την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην 

ΕΕ-27 είναι 25,9%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χω-
ρίς αναπηρία  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην ΕΕ-27 (7,59%) κατά 18,4 

ποσ. μονάδες, Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η τιμή του 
δείκτη ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία που 
διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση ερ-

γασίας
 

στην ΕΕ-27 υπερέχει σταθερά της αντίστοιχη 
τιμής του δείκτη στα άτομα χωρίς αναπηρία που δια-
βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-
ας

 
στην ΕΕ-27  σε όλη την περίοδο αναφοράς (2005-

2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών κατά 
τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντική κατά 
16,5 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς να 

καταγράφεται το 2013 (κατά 15,5 ποσ. μονάδες) και τη 
μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 2016 
(κατά 18,4 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην ΕΕ-27 

καταγράφει ελαφρά αύξηση κατά 7,0% (ή κατά 1,7 

ποσ. μονάδες) από 24,2% το 2005 σε 25,9% το 2016. 
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλίκων ατό-
μων χωρίς αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με 

πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
 στην ΕΕ-27, καταγρά-

φει οριακή μείωση κατά -9,6% (ή κατά 0,8 ποσ. μονά-
δες) από 8,3% το 2005 σε 7,5% το 2016. Από την ετή-
σια μεταβολή του ποσοστού των ατόμων χωρίς ανα-

πηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας

 
στην ΕΕ-27 κατά τη συνολική περίο-

δο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να σημειωθεί ότι το 
υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξησης του δείκτη κα-

ταγράφεται το 2010 (κατά 14,7% έναντι του προηγού-
μενου έτους), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας μεί-
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ωσης του δείκτη καταγράφεται το 2008 (κατά -13,0% 
έναντι του προηγούμενου έτους). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 59 ετών με (σοβαρή 
ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στην Ελλάδα 

την περίοδο 2005-2016.  
Γράφημα 2.127: Ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 59 ετών με (σο-
βαρή ή μέτρια) & χωρίς  αναπηρία  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλή ένταση εργασίας στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SIL Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016 το ποσοστό των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν 

σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
στην 

Ελλάδα είναι 338%, τιμή  υπερέχουσα σημαντικά του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ατόμων χω-

ρίς αναπηρία  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην Ελλάδα (17,0%) κατά 

16,8 ποσ. μονάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή 
του δείκτη ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) αναπηρία 

που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας

 
στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά της αντίστοι-

χης τιμής του δείκτη στα άτομα χωρίς αναπηρία που 

διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση ερ-
γασίας

 
στην Ελλάδα σε όλη την περίοδο αναφοράς 

(2005-2016), με τη μέση διαφορά μεταξύ των δεικτών 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο να είναι σημαντική κα-

τά 18,1 ποσ. μονάδες, την ελάχιστη τιμή της διαφοράς 
να καταγράφεται το 2005 (κατά 11,9 ποσ. μονάδες) και 
τη μέγιστη τιμή της διαφοράς να καταγράφεται το 

2013 (κατά 18,12 ποσ. μονάδες).  
Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
(ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν σε νοι-

κοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
στην Ελ-

λάδα καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 75,1% (ή 
κατά 14,5 ποσ. μονάδες) από 19,3% το 2005 σε 33,8% 
το 2016. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των συνομηλί-

κων ατόμων χωρίς αναπηρία που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην Ελλάδα, 

καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση κατά 129,7% (ή 

κατά 9,6 ποσ. μονάδες) από 7,4% το 2005 σε 17,0% το 
2016. Από την ετήσια μεταβολή του ποσοστού των α-
τόμων χωρίς αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά 
με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην Ελλάδα κατά 

τη συνολική περίοδο αναφοράς 2005-2016, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό ετήσιας αύξη-
σης του δείκτη καταγράφεται το 2011 (κατά 56,8% έ-

ναντι του προηγούμενου έτους), ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ετήσιας μείωσης του δείκτη καταγράφεται το 
2008 (κατά -10,7% έναντι του προηγούμενου έτους). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 59 ετών με και χω-
ρίς σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοι-
κοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-27 το 2016. 

Γράφημα 2.128 U: Ποσοστό ατόμων με σοβαρή ή μέτρια και χωρίς αναπηρία ηλικίας 16 έως & 59 ετών  σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας  στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-27(*) το 2016 

 

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

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

Το 2016, το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών)  που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στα 

25 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, είναι 25,9% τιμή υπερέχουσα σημαντικά 
κατά 18,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού 
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(7,5%) των ατόμων χωρίς αναπηρία που διαβιούν σε 

νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
στη συ-

γκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.  Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση 
μεταξύ των 25 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ατόμων με σο-
βαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16έως & 59 ετών)  
που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας
 
να είναι 33,8%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κα-

τά 7,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. 
Το 2016, και στα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των ατόμων 

με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 
59 ετών)  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας

 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

των συνομηλίκων ατόμων χωρίς αναπηρία που δια-

βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-
ας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού 
των ατόμων με (σοβαρή ή μέτρια) και χωρίς αναπη-

ρία να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 29,3 ποσ. μονά-
δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολου-
θούν: το Βέλγιο (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 

23,6  ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 23,1 ποσ. μονά-
δες), η Σουηδία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 

(κατά 19,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 19,3 ποσ. μο-

νάδες), η Ουγγαρία (κατά 19,0 ποσ. μονάδες), η Ολ-
λανδία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 17,9 
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), 
η Κροατία (κατά 17,3  ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 

16,8  ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 16,7 ποσ. μονά-
δες), η Εσθονία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία 
(κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 13,7 ποσ. μο-

νάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 11,8  ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 
11,2  ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 11,0 ποσ. μονά-
δες), η Γαλλία (κατά 10,4ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 

(κατά 8,4 ποσ. μονάδες), και η Σλοβακία (κατά 7,0 ποσ. 
μονάδες). 

2.5.6.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το μέσο ποσο-

στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλι-
κίας από 16 έως & 59 ετών που διαμένουν σε νοικοκυ-
ριά) που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έ-

νταση εργασίας προς το συνολικό πληθυσμό της κα-
τηγορίας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται  σχετικά στοιχεία το 
2016.  

Γράφημα 2.129 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59  ετών) που διαβιούν σε σοβαρή κοινωνική 

αποστέρηση ως προς το συνολικό πληθυσμό της κατηγορίας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 (*) το 2016  

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

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

Το 2016, το 52,7% των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
 στα 

25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 είναι γυναίκες (5.347,0 χιλ. 
άτομα), που υπερέχουν των συνομηλίκων ανδρών με 

σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυ-
ριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας (47,3% ή 
4.806,0 χιλ. άτομα) κατά 541,0 χιλ. άτομα. Σημειώνε-

ται, ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς αναπηρία ηλι-
κίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικοκυριά 
με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην ΕΕ-27 η από-

κλιση των φύλων είναι ισχυρότερη, με το ποσοστό των 

γυναικών να είναι 54,6% (ή 8.499,0 χιλ. άτομα) τιμή 
υπερέχουσα των ανδρών (45,4% ή 7.075,0 χιλ. άτομα) 
κατά 1.424,0 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην Ελ-

λάδα υπερέχουν οι γυναίκες με σοβαρή ή μέτρια α-

ναπηρία (ηλικίας από 15 έως & 59 ετών)  που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 

(54,0% ή 128,0 χιλ. άτομα) έναντι των συνομηλίκων 
ανδρών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν 

σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 

(45,6% ή 108,0 χιλ. άτομα) κατά 20,0 χιλ. άτομα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς ανα-

πηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην 

Ελλάδα  η απόκλιση των φύλων είναι ισχυρότερη με 
το ποσοστό των γυναικών (55,7% ή 515,0 χιλ. άτομα) 

να υπερέχει έναντι των ανδρών χωρίς αναπηρία που 
διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση ερ-
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γασίας
 
(44,3% ή 410,0 χιλ. άτομα) κατά 105,0 χιλ. άτο-

μα. 
Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών)  που δια-
βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-

ας
 
 ως προς το σύνολο των γυναικών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία στην ΕΕ-27 είναι 25,1% υπολειπόμενο 
ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (26,8%) 

κατά 1,7  ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό 
των γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (ηλικίας 
από 16 έως & 59 ετών)  που διαβιούν σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ως προς το σύνολο των 

γυναικών με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία (34,3%) υπε-
ρέχει ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
(33,3%) κατά 1,0  ποσ. μονάδες. 
Το 2016, το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που δια-
βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-
ας

 
ως προς το συνολικό τους πληθυσμό στα 9 από τα 

25 κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
μεταξύ των ανδρών και γυναικών με σοβαρή ή μέτρια 
αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμη-

λή ένταση εργασίας
 
να καταγράφεται στο Βέλγιο (κα-

τά 4,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά από-
κλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 2,4 

ποσ. μονάδες), η Γερμανία και η Γαλλία (κατά 2,0 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 1,5   ποσ. μονάδες), η Ελ-
λάδα (κατά 1,0  ποσ. μονάδα), και οριακά), η Ολλανδία 
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και  η Δανία (κατά 0,0  ποσ. 

μονάδες). Την ίδια χρονιά, στα υπόλοιπα 16 από τα 25 
κράτη-μέλη της ΕΕ-27 για τα οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία το ποσοστό των γυναικών με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που δια-

βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-
ας

 
ως προς το συνολικό τους πληθυσμό υπολείπεται 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών με σοβαρή ή μέ-

τρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη μεταξύ των ανδρών και γυναικών με σοβα-
ρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με 

πολύ χαμηλή ένταση εργασίας να καταγράφεται στη 
Φινλανδία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ουγ-
γαρία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 9,3  

ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,1 ποσ. μονάδα), η Λι-
θουανία (κατά 7,4  ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 6,8 
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 6,3  ποσ. μονάδες), η 

Βουλγαρία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 
4,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Σου-
ηδία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 3,3   ποσ. 

μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,0  ποσ. μονάδες), και 
οριακά η Σλοβενία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία 
(κατά 0,5 ποσ. μονάδες), και η Λετονία (κατά 0,1 ποσ. 

μονάδες). 

2.5.6.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ανά ηλικιακή 

ομάδα στην ΕΕ-27
 
το 2016.  

Γράφημα 2.130 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλή ένταση εργασίας ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-27 (*) το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 5,9% (ή 603,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 
ετών  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έ-

νταση εργασίας στην ΕΕ-27 (10.154,0 χιλ. άτομα) ανή-
κουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 
ετών (έναντι ποσοστού 22,9% της ίδιας ηλικιακής ο-
μάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που διαβιούν σε 

νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στην ΕΕ-
27), και το 11,7% (ή 1.188,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικο-

κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 

ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι 
ποσοστού 25,9% της ίδιας ηλικιακής στα άτομα χωρίς 
αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμη-

λή ένταση εργασίας στην ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 
19,3% (ή 1.962,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πο-

λύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
στην ΕΕ-27 ανήκουν στην 

ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έ-
ναντι ποσοστού 17,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
άτομα χωρίς αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με 

πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στην ΕΕ-27). Τέλος, το 
33,7% (ή 3.417,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πο-
λύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 17,8% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία 
που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας στην ΕΕ-27), και το 29,4% (ή 2.984,0 χιλ. άτο-
μα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση ερ-
γασίας

 
ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 

55 έως & 59 ετών (έναντι ποσοστού 16,2% της ίδιας 
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ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς αναπηρία που δι-

αβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-
ας στην ΕΕ-27). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
(χωρίς συ-

ντάξεις & κοινωνικά επιδόματα) ανά ηλικιακή ομάδα 

στην ΕΕ-27
 
Ελλάδα

 
το 2016.  

Γράφημα 2.131 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλή ένταση εργασίας
 
ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2016  

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, το 4,6% (ή 11,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με 
σοβαρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 
ετών  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έ-
νταση εργασίας

 
στην Ελλάδα (237,0 χιλ. άτομα) ανή-

κουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 
ετών (έναντι ποσοστού 5,9% στα συνομήλικα άτομα 
της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27), και το 11,4% 
(ή 27,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χα-
μηλή ένταση εργασίας

 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 11,7% στα 

συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην 
ΕΕ-27). Την ίδια χρονιά, το 19,4% (ή 46,0 χιλ. άτομα) 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δια-
βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-

ας
 
ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 

έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 19,3% στα συνομήλι-
κα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27). Τέ-

λος, το 30,8 (ή 73,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με σοβαρή 
ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 33,7% 

στα συνομήλικα άτομα της αντίστοιχης κατηγορίας 
στην ΕΕ-27), και το 33,8% (ή 80,0 χιλ. άτομα) των ατό-
μων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ανή-

κουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 
59 ετών (έναντι ποσοστού 29,4% στα συνομήλικα άτο-
μα της αντίστοιχης κατηγορίας στην ΕΕ-27). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών στα συνο-
μήλικα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας

 
ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των ατόμων, στην ΕΕ-27 το 2016.  
Γράφημα 2.132 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών στα συνομήλικα άτομα που 

διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27 το έτος 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην ΕΕ-27 είναι 

39,5%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 

των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα συ-
νομήλικα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 16 έως & 24 ετών είναι 14,5%, και στην ηλικιακή 

ομάδα από 25 έως & 34 ετών η τιμή του δείκτη είναι 
22,7%. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των α-
τόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία τα συνομήλικα 

άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή 
ένταση εργασίας

 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 

35 έως & 44 ετών είναι 42,4%, στην ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 55,26%, 

και στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 59 
ετών είναι 54,2%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύ-
ξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμέ-
νου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 16 

έως & 24 ετών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 
55 έως & 59 ετών). 
 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών στα συνο-

μήλικα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας

 
ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των ατόμων, στην Ελλάδα το 2016.  
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Γράφημα 2.133 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων με σοβαρή ή 

μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών στα συνομήλικα άτομα που 
διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας  ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2016 

 
Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβα-

ρή ή μέτρια αναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών 
στα συνομήλικα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην Ελλάδα είναι 

20,4% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,1  ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 
(39,5%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων 
με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα άτομα που δια-

βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-
ας

 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών 

είναι 6,4% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,1 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 
(14,5%), και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 
ετών είναι 11,8% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 
10,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-27 (22,7%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνό-
τητας των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία στα 
συνομήλικα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με 
πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην ενδιάμεση ηλικι-

ακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 21,8% τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 20,6 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (42,4%). Τέ-

λος, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στην 

ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 26,4% τι-

μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 28,8 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 (55,2%), 
και ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με σοβαρή ή 
μέτρια αναπηρία στα συνομήλικα άτομα που διαβιούν 

σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας
 
στη 

γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 59 ετών εί-
ναι 29,2% τιμή υπολειπόμενη επίσης σημαντικά κατά 

25,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-27 (54,2%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικο-
κυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ως προς την 

ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 

το 2016.  
Γράφημα 2.134 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια α-
ναπηρία ηλικίας από 16 έως & 59 ετών  που διαβιούν σε νοικοκυριά με πο-

λύ χαμηλή ένταση εργασίας ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-27 το 2016 

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

Πηγή: EUROSTAT –  EU SILC Income distribution & poverty among disabled people        

Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2016, σε 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό των 

ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν 
σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
στη 

νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπε-
ρέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 (17,7%), 

ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας

 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας υπο-

λείπεται της τιμής στην ΕΕ-27.  Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
15η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με το ποσο-

στό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που 
διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση ερ-

από 16 έως &  
24 ετών 

6,4% 

από 25 έως &  
 34 ετών 

11,8% 

από 35 έως & 
44 ετών 

21,8% 

από 45 έως & 
54 ετών 

26,4% 

από 55 έως & 
64 ετών 

29,2% 

2016 
 

20,4% 

38,7 

30,9 

27,3 

25,0 

22,6 

20,7 

20,0 

18,7 

18,3 

18,2 

17,8 

17,7 

16,9 

16,7 

16,3 

16,0 

15,0 

13,9 

13,8 

13,8 

12,5 

12,3 

11,3 

10,7 

8,7 

6,8 

38,7 

44,8 

45,5 

54,4 

52,6 

52,7 

40,0 

46,3 

53,7 

45,5 

49,8 

53,6 

55,6 

53,3 

41,9 

50,2 

50,0 

50,4 

49,2 

58,0 

34,2 

45,7 

43,6 

61,3 

61,1 

59,3 

22,5 

24,2 

27,3 

20,6 

24,8 

26,6 

40,0 

35,0 

28,0 

36,4 

32,4 

29,8 

27,6 

30,0 

41,9 

33,8 

35,0 

35,7 

36,9 

28,1 

53,4 

42,0 

45,1 

28,0 

30,2 

33,9 

Δανία 

Φινλανδία 

Κύπρος 

Ην. Βασίλειο 

Σουηδία 

Ολλανδία 

Μάλτα 

Γαλλία 

Βουλγαρία 

Λιθουανία 

Αυστρία 

 ΕΕ-28 

Βέλγιο 

Εσθονία 

Σλοβενία 

Ελλάδα 

Λετονία 

Πορτογαλία 

Σλοβακία 

Γερμανία 

Ρουμανία 

Πολωνία 

Ουγγαρία 

Ισπανία 

Τσεχία 

Κροατία 

από 16 έως & 34 ετών από 35 έως & 54 ετών από 55 έως & 59 ετών 



 

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 

311 

γασίας
 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 

16,0%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,7 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27.Τα 5 κράτη-μέλη 
που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη 
(top 5) με μέση τιμή 28,9% είναι: η Δανία (38,7%), η 

Φινλανδία (30,9%), η Κύπρος (27,3%), το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (25,0%), και η Σουηδία (22,6%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 10,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία 
(6,8%), η Τσεχία (8,7%), η Ισπανία (10,7%), η Ουγγαρία 
(11,3%), και η Πολωνία (12,3%). Η τιμή του λόγου 

top5/  bottom5  είναι υψηλή (2,9 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 7 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 

που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας

 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως 

& 54 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-27 (53,6%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 25 κράτη-

μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέ-
τρια αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας

 
της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. Στην κατα-
νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-
τέχει την 12η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έ-
νταση εργασίας της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
να είναι 50,2%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 3,4 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 59,1% είναι: η Ισπανία 
(61,3%), η Τσεχία (61,1%), η Κροατία (59,37%), η Γερμα-

νία (58,0%), και το Βέλγιο (55,6%).Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
39,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία 

(34,2%), η Δανία (38,7%), η Μάλτα (40,0%), η Σλοβενία 
(41,9%) και η Ουγγαρία (43,6%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,5 φορές), γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που δια-
βιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασί-

ας
 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 59 

ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-27 
(29,8%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια 

αναπηρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χα-
μηλή ένταση εργασίας

 
της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-27. Στην κατα-
νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-

τέχει την 12η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-
ρία που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή έ-

νταση εργασίας
 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 

να είναι 33,8%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,0 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-27. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 44,5% είναι: η Ρουμα-
νία (53,4%), η Ουγγαρία (45,1%), η Πολωνία (42,0%), η 
Σλοβενία (41,9%), και η Μάλτα (40,08%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 23,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: το 
Ηνωμένο Βασίλειο (20,6%), η Δανία (22,5%), η Φιν-

λανδία (24,2%), η Σουηδία (24,8%), και η Ολλανδία 
(26,6%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(1,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 16 έως & 59 ετών 

με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία που διαβιούν σε νοι-
κοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας

 
ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην 
Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο.  

Γράφημα 2.135 U: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 16 έως & 59 ετών  με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας  ως προς την ηλικια-

κή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-27  και στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2016, και ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
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Από τη διαχρονική εξέλιξη των ηλικιακών ομάδων του 
ποσοστού των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία 
που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας αξίζει ιδιαίτερα να υπογραμμιστούν οι ακό-
λουθες παρατηρήσεις: 

 Η τιμή του δείκτη στην Ελλάδα υπερέχει σταθερά 

της τιμής του δείκτη στην ΕΕ-27 σε όλη την περίοδο 
αναφοράς (2005-2016) και σε όλες τις ηλικιακές ο-

μάδες, ενώ στις λίγες περιπτώσεις ετών που υπολεί-
πεται η διαφορά είναι ελαφρά ή και ισχυρή.  Ωστό-
σο, η μεγαλύτερη μέση απόλυτη διαφορά μεταξύ 
των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 κατά τη συγκεκριμέ-

νη περίοδο αναφοράς καταγράφεται στην ηλικιακή 
ομάδα από 25 έως & 34 ετών (κατά 13,7 ποσ. μονά-
δες), ενώ η μικρότερη μέση απόλυτη διαφορά κατα-

γράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ε-
τών (κατά 4,8 ποσ. μονάδες).  

 Η μέγιστη τιμή της μέσης απόλυτης διαφοράς μετα-

ξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην ηλικιακή ο-
μάδα από 16 έως & 24 ετών καταγράφεται το 2010 

(κατά 15,7 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 34 ετών καταγράφεται το 2013 (κατά 30,4 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 
44 ετών καταγράφεται το 2013 (κατά 14,8 ποσ. μο-

νάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών 
καταγράφεται το 2013 (κατά 12,0 ποσ. μονάδες), και 
στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 59 ετών κατα-

γράφεται το 2012 (κατά 17,0 ποσ. μονάδες). 

 Αντίστοιχα, η ελάχιστη τιμή της μέσης απόλυτης δι-

αφοράς μεταξύ των δεικτών Ελλάδας και ΕΕ-27 στην 
ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ετών καταγράφε-
ται το 2006 (κατά 0,0 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή 

ομάδα από 25 έως & 34 ετών καταγράφεται το 2015 
(κατά 1,8 ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 
35 έως & 44 ετών καταγράφεται το 2007 (κατά 0,7 
ποσ. μονάδες), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 

54 ετών καταγράφεται το 2009 (κατά 0,3 ποσ. μονά-
δες), και στην ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 59 ετών 
καταγράφεται το 2005 (κατά 1,0 ποσ. μονάδα). 

 Κατά τη συνολική περίοδο αναφοράς (2005-2016) το 

ποσοστό των ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπη-

ρία (ηλικίας από 16 έως & 59 ετών) που διαβιούν σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας στην 
Ελλάδα καταγράφει αύξηση και στις πέντε επιμέ-

ρους ηλικιακές ομάδες με την υψηλότερη να κατα-
γράφεται στην ηλικιακή ομάδα από 16 έως & 24 ε-
τών (κατά 141,6% ή κατά 19,4 ποσ. μονάδες), και κα-
τά φθίνουσα τιμή αύξησης ακολουθούν: η ηλικιακή 

ομάδα από 35 έως & 44 ετών (κατά 141,6% ή κατά 
17,7 ποσ. μονάδες), η ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 
54 ετών (κατά 115,0% ή κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η 
ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (κατά 114,0% 

ή κατά 14,7 ποσ. μονάδες), και η ηλικιακή ομάδα 
από 55 έως & 59 ετών (κατά 15,9% ή κατά 5,9 ποσ. 
μονάδες). 
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 Διαφοροποίηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία  2.6

Το 2011, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της EE (EU-

LFS) συμπεριέλαβε μια επικεντρωμένη μελέτη (ad hoc 
module - AHM) στην απασχόληση των ατόμων με α-
ναπηρία (disabled people). 
Η έκτατη αυτή ενότητα αποτελείται από επιπλέον με-

ταβλητές που αφορούν: (α) σε άτομα με προβλήματα 
υγείας και δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (basic 
activities), (β) σε άτομα που αντιμετωπίζουν περιορι-
σμούς στην εργασία λόγω των προβλημάτων υγείας 

ή/και των δυσκολιών τους σε βασικές δραστηριότητες, 
(γ) στην ειδική βοήθεια που απαιτείται ή χρησιμοποι-
είται από τα άτομα με προβλήματα υγείας &δυσκολίες 

σε βασικές δραστηριότητες, και (δ) σε άτομα που πε-
ριορίζονται στην εργασία για άλλους λόγους. 

Για την προσέγγιση της έννοιας της αναπηρίας στην 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης  

μελέτης, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθοι βασικοί ορισμοί, 
σύμφωνα με τους οποίους ως άτομα με αναπηρία 
(disabled people) προσδιορίζονται: 

 άτομα με δυσκολία σε κάποια βασική δραστηριότη-

τα (στην όραση, στην ακοή, στο βάδισμα, στην επι-

κοινωνία). Διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη κα-
τηγορία ομαδοποιούνται οι υποκατηγορίες των ατό-
μων που ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν μακροχρόνιο 

πρόβλημα υγείας και δυσκολία σε κάποια βασική 
δραστηριότητα (το 85,5% της κατηγορίας ή 38.29,9 
χιλ. άτομα στην ΕΕ το 2016) και των ατόμων που αντι-
μετωπίζουν μόνο δυσκολία σε κάποια βασική δρα-

στηριότητα (το 15,5% της κατηγορίας ή 6.248,6 χιλ. 
άτομα), και 

 άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο περιορισμό στην 

εργασία λόγω ενός μακροχρόνιου προβλήματος 
υγείας ή /και δυσκολίας σε μια βασική δραστηριό-

τητας. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου της ετήσιας έκθεσης για 
τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ατό-

μων με αναπηρία στην ΕΕ-28, αποτυπώνονται μετα-

βλητές που αφορούν στην πρόσβαση στην εκπαίδευ-

ση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα, τη μεθοδολογία και τις συγκεκριμένες εννοιο-
λογικές αποδόσεις του όρου αναπηρία (τύπους της 
αναπηρίας – type of disability) της ad-hoc μελέτης της 

Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της EE το 2011. Πιο α-
ναλυτικά, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές μεταβλη-
τές που αναφέρονται στη συμμετοχή (ή μη-
συμμετοχή) στην εκπαίδευση (τυπική & μη-τυπική) 

των ατόμων με αναπηρία κατά τη δειγματοληψία (με 
τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις και περιορισμούς 
που έχει υιοθετήσει η LFS) και το μορφωτικό επίπεδο 

των ατόμων με αναπηρία (συνολικά, ανά φύλο και η-
λικιακή ομάδα), καθώς και τρεις βασικοί δείκτες-
στόχοι (benchmark) που έχουν τεθεί  για την εκπαί-
δευση στο πλαίσιο της ΕΕ-2020: ο δείκτης πρόωρης 

εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση, ο 
δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου και ο 
δείκτης των νέων εκτός εκπαίδευσης/ κατάρτισης & 
εργασίας (δείκτης NEETs). 

Για λόγους μεθοδολογικής σαφήνειας διευκρινίζεται 
ότι στην παρούσα μελέτη με τον όρο  δείκτης πυκνό-
τητας ΑμεΑ αποδίδεται το ποσοστό των ΑμεΑ ως προς 

το συνολικό πληθυσμό μιας συγκεκριμένης κατηγορί-
ας μιας μεταβλητής. Με την έννοια αυτή, ο δείκτης 
πυκνότητας ΑμεΑ διαφοροποιείται από τον  όρο πο-
σοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ως προς μια μεταβλητή 

με τον οποία αποδίδεται το ποσοστό των ΑμεΑ που 
αντιστοιχούν σε μια επιμέρους κατηγορία μιας μετα-
βλητής ως προς το συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που διαμέ-

νουν σε νοικοκυριά (private households), καθώς και ο 
δείκτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.136 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων με δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες  ηλικίας 15 έως & 64 ετών  και δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκε-

κριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, το 14,1% (ή 44.459,5 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού από 15 έως & 64 ετών στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 (314.397,2 χιλ. άτομα), για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι άτομα με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες. Την ίδια χρονιά, το 7,1% (ή 

459,1 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα (6.507,5 χιλ. άτομα) 
κατηγοριοποιούνται ως άτομα με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες. Στην κατανομή ως προς το δείκτη 
πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες, η Ελλάδα (7,1%) κατέχει την 27η θέση, 
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη της ΕΕ-28 (14,1%) κατά 7,0 ποσ. μονάδες. Τα 5 
κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των 
ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση 
τιμή δείκτη 21,4% είναι: η Αυστρία (23,5%), η Φινλαν-

δία (22,4%), η Γαλλία (21,3%), το Λουξεμβούργο 
(21,2%) και η Σλοβενία (18,6%). Στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη 

πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορί-

ας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,2%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Ιρλανδία (5,3%), η Ελλάδα (7,1%), η 
Μάλτα (7,2%), η Ισπανία (8,2%) και η Τσεχία (8,4%). 
Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 

(3,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των 
κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας των α-

τόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των ατόμων με περιορισμό στην εργασία 
λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική 
δραστηριότητα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που δια-
μένουν σε νοικοκυριά (private households), καθώς και 

ο δείκτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακή ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.137 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ηλικίας 15 
έως & 64 ετών  και δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 11,4% (ή 34.777,9 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού από 15 έως & 64 ετών στα  κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 (306.210,7 χιλ. άτομα), για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι άτομα με περιορισμό στην 

εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα. Την ίδια χρονιά, το 6,7% (ή 
435,9 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα (6.494,4 χιλ. άτομα) 
κατηγοριοποιούνται ως άτομα με περιορισμό στην 
εργασία. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότη-
τας των ατόμων με περιορισμό στην εργασία, η Ελλά-

δα (6,7%) κατέχει την 28η θέση, τιμή υπολειπόμενη 
ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 
(11,4%) κατά 4,7 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 
τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 
18,3% είναι: η Σλοβενία (22,2%), η Πορτογαλία (18,5%), 
η Φινλανδία (18,2%), η Δανία (16,9%) και η Αυστρία 

(15,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-
μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση 

τιμή δείκτη 7,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ελ-
λάδα (6,7%), η Ιταλία (7,0%), η Ιρλανδία (7,1%), η 
Βουλγαρία (8,0%) και η Ισπανία (9,5%). Ωστόσο, η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,4 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών 
ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκε-

κριμένης κατηγορίας. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η αναλογία 
του δείκτη άτομα με περιορισμό στην εργασία λόγω 

προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστη-
ριότητα ως προς τον δείκτη άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στο συνολικό πληθυσμό ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

2011. Διευκρινίζεται, ότι εξ ορισμού οι δύο δείκτες 
προφανώς διατηρούν σχέση εξάρτησης αλλά όχι σχέ-
ση υπάλληλη του δεύτερου ως προς τον πρώτο, όπως 

θα φανεί και στο επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 2.138 U: Αναλογία του δείκτη άτομα με περιορισμό στην εργασία 
λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς 
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τον δείκτη άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στο συνολικό 

πληθυσμό ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2011 

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

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το πλήθος των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέ-

χει του πλήθους των ατόμων με περιορισμό στην ερ-
γασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βα-
σική δραστηριότητα, ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πλήθος των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες υπολείπεται του πλήθους των ατόμων με 
περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας 

ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα, με την ανα-

λογία των δύο δεικτών συνολικά στην ΕΕ-28 να είναι 

78,2%, που υποδηλώνει ότι τα άτομα που αντιμετωπί-
ζουν περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος 
υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα  αντι-
στοιχούν στο 78,2% των ατόμων που κατηγοριοποιού-

νται ως άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η 
Ελλάδα κατέχει την 13

η
 θέση μεταξύ των 28 κρατών-

μελών, με την αναλογία των ατόμων με περιορισμό 
στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα της συγκεκριμένης ηλικια-
κής ομάδας προς τα συνομήλικα άτομα με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες να είναι 94,9%, τιμή υπε-
ρέχουσα σημαντικά κατά 16,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της αναλογίας στην ΕΕ-28.Τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 

με μέση τιμή 63,1% είναι: η Γαλλία (50,2%), η Λετονία 
(64,7%), η Αυστρία (66,1%), το Λουξεμβούργο (66,2%) 
και η Γερμανία (68,6%). Την ίδια χρονιά, και στον α-

ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 125,4% στα οποία περιλαμβάνονται: η Μάλ-
τα (141,8%), η Ιρλανδία (135,3%), η Σλοβενία (119,2%), 

η Τσεχία (115,6%), και η Ισπανία (115,0%)
24

. Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,0 φορές), γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-

ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 54,1% των ατόμων με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην 
ΕΕ-28 είναι γυναίκες (χιλ. 24.053,7 άτομα), που υπερέ-
χουν των ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες (45,9% ή 20.405,8 χιλ. άτομα) κατά 3.647,9 

χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  στην ΕΕ-28 η απόκλιση των φύ-

λων είναι οριακή, με το ποσοστό των γυναικών να εί-
ναι 49,6% (ή 133.761,7 χιλ. άτομα) και των ανδρών 
50,4% (ή 136.176,0 χιλ. άτομα). Την ίδια χρονιά, στην 
Ελλάδα επίσης υπερέχουν, αν και εντονότερα, οι γυ-

ναίκες με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
(55,4% ή 254,2 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες (44,6% ή 204,9 
χιλ. άτομα) κατά 49,3 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην 
Ελλάδα  η αναλογία των φύλων είναι επίσης οριακή, 

με το ποσοστό των γυναικών (49,4%ή 2.987,4 χιλ. άτο-
μα) να υπερέχει οριακά έναντι των ανδρών (50,6% ή 
3.061,0 χιλ. άτομα). 
                                                                 
24

 Τα υπόλοιπα 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 με αναλογία υψηλότερη του 
100% είναι: η Σλοβακία (112,3%), η Δανία (111,4%), η Κύπρος 
(110,8%), η Πορτογαλία (107,1%) και η Ρουμανία (105,9%) 
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Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 
15,2% υπερέχοντας του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών (13,0%) κατά 2,2  ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα 
ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες (7,8%) υπερέχει του αντί-

στοιχου δείκτη των ανδρών (6,3%) κατά 1,5  ποσ. μο-

νάδες. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  και ανά 

φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2011. 

Γράφημα 2.139 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  και ανά φύλο 

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του α-
ντίστοιχου δείκτη των ανδρών με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες σε 25 από τα 28 κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία 

(κατά 6,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 5,3 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), 
το Λουξεμβούργο (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Δανία 

(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 4,3 ποσ. μο-
νάδες), η Ολλανδία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία (κατά 3,6  ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 2,9 

ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,8  ποσ. μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο και  η Βουλγαρία (κατά 2,6 ποσ. μο-
νάδες), η Εσθονία (κατά 2,2  ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
(κατά 2,2  ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 2,0 ποσ. μο-

νάδες), η Ουγγαρία και  η Ιταλία (κατά 1,7  ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα (κατά 1,6  ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 
(κατά 1,3  ποσ. μονάδες), η Πολωνία και η Μάλτα (κα-
τά 1,0 ποσ. μονάδα), και οριακά το Βέλγιο (κατά 0,7 

ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 0,6  ποσ. μονάδες), και η 
Κύπρος και η Αυστρία (κατά 0,5  ποσ. μονάδες). Την ί-
δια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται 
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών στην Γερ-
μανία (κατά 0,8  ποσ. μονάδες), και στην Κροατία και 
στην Ιρλανδία (κατά 0,2  ποσ. μονάδες). 
 

Το 2011, το 54,4% των ατόμων με περιορισμό στην 
εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  

στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες (18.928,6 χιλ. άτομα), που 

υπερέχουν των ανδρών με περιορισμό στην εργασία 
(45,6% ή 15.849,2 χιλ. άτομα) κατά 3.079,4 χιλ. άτομα. 
Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς περι-
ορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυ-

σκολίας σε βασική δραστηριότητα ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  στην ΕΕ-28 η απόκλιση των φύλων είναι ο-
ριακή, με το ποσοστό των γυναικών να είναι 49,6% (ή 

134.724,4 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών (50,4% ή 
136.708,5 χιλ. άτομα). 
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερέχουν, αν 
και ελαφρότερα, οι γυναίκες με περιορισμό στην ερ-

γασία (52,0% ή 226,9 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών 
με περιορισμό στην εργασία (48,0% ή 209,0 χιλ. άτο-
μα) κατά 17,9 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

σύνολο των ατόμων χωρίς περιορισμό στην εργασία 
λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική 
δραστηριότητα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελ-
λάδα  η αναλογία των φύλων είναι επίσης οριακή, με 

το ποσοστό των γυναικών (49,6% ή 3.007,4 χιλ. άτομα) 
να υπερέχει οριακά έναντι των ανδρών 50,4% (ή 
3.051,1 χιλ. άτομα). 
Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με περι-

ορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυ-
σκολίας σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28 είναι 
12,3% υπερέχοντας ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών (10,4%) κατά 1,9 ποσ. μονάδες, ενώ στην 
Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με περι-
ορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυ-
σκολίας σε βασική δραστηριότητα (7,0%) υπερέχει ο-

ριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (6,4%) κατά 
0,6  ποσ. μονάδες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων με περιορισμό στην ερ-
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γασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βα-

σική δραστηριότητα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  και 

ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2011. 

Γράφημα 2.140 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστ η-
ριότητα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με περι-

ορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυ-
σκολίας σε βασική δραστηριότητα υπερέχει του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών σε 25 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότη-
τας μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στην Πορτογαλία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 

Σουηδία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,8 
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,4 ποσ. μονά-
δες), η Ολλανδία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία 

(κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,7  ποσ. 
μονάδες), η Ισπανία και  η Φινλανδία (κατά 3,3 ποσ. 
μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 
και η Μάλτα (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και  

η Σλοβενία (κατά 1,8  ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και η Βουλγαρία (κατά 1,7  ποσ. μονάδες), η Ε-
σθονία (κατά 1,6   ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 1,5 

ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Ουγγαρία (κατά 1,4  
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 1,3  ποσ. μονάδες), και 
οριακά η Ελλάδα (κατά 0,6  ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
και η Αυστρία (κατά 0,3ποσ. μονάδες), και η Κύπρος 

(κατά 0,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών των ατόμων με περιορισμό 
στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα υπολείπεται οριακά του α-

ντίστοιχου δείκτη των ανδρών στην Ιρλανδία (κατά 0,7  
ποσ. μονάδες), στην Πολωνία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) 
και στην Κροατία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανά ηλικιακή 

ομάδα στην ΕΕ-28
 
το 2011.  

Το 2011, το 5,7% (ή 2.556,1 χιλ. άτομα) των ατόμων η-
λικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες  στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη ηλι-

κιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 
13,6% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και 
το 9,7% (ή 4.325,6 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικια-
κή ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 
22,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.141 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά ηλικια-

κή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά, το 16,2% (ή 7.203,8 χιλ. άτομα) των 

ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28 ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 22,8% της ί-

διας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 28,6% 
(ή 12.735,5 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομά-

δα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 20,4% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και το 39,7% (ή 
17.638,4 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυσκολία σε βα-
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σικές δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικι-

ακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 
15,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανά ηλικιακή 
ομάδα στην Ελλάδα

 
το 2011.  

Γράφημα 2.142 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά ηλικιακή 
ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 2,9% (ή 13,3 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσο-
στού 5,7% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και 
το 6,9% (ή 31,7 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 9,7% 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την ίδια χρονιά, 
το 14,1% (ή 64,6 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-
στού 16,2% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Τέ-

λος, το 26,6% (ή 122,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλι-
κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 
28,6% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και το 
49,6% (ή 227,6 χιλ. άτομα) των ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσο-
στού 39,7% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-28 

το 2011. 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  στην ΕΕ-28 είναι 14,1%.  
Γράφημα 2.143 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς την ηλι-
κιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη 
νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών είναι 

4,7%, και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών 
η τιμή του δείκτη είναι 6,8%. Στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 35 έως & 44 ετών η τιμή του δείκτη είναι 
10,5%, στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών η 

τιμή του δείκτη είναι 18,8%, και στη γηραιότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 29,7%. Αξίζει 
να σημειωθεί σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή ομάδα 

της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  από τη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην Ελλά-
δα το 2011. 

Γράφημα 2.144 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα είναι 7,1% τιμή υ-
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πολειπόμενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (14,1%) κατά 7,0 ποσ. μονάδες. Ωστόσο, ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 24 ετών είναι 1,4% τιμή υπολειπόμενη 

ελαφρά κατά 3,3  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (4,7%), και στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών είναι 2,3% τιμή υπολειπόμενη 

ελαφρά κατά 4,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (6,8%). Την ίδια χρονιά, ο δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 

35 έως & 44 ετών είναι 4,1% τιμή υπολειπόμενη ισχυ-
ρά κατά 6,3  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (10,5%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότη-
τας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών εί-
ναι 8,7% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,1  
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 

ΕΕ-28 (18,8%), και ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιό-
τερη από 55 έως & 64 ετών είναι 19,3% τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 10,4  ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,7%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς την 
ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το 2011.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 24 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (5,7%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικια-

κής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
να είναι 2,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,8 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 9,1% είναι: η Σουηδία 
(11,7%), η Δανία (9,0%), το Βέλγιο (8,9%), η Ολλανδία 
(8,2%), και η Εσθονία (7,7%). Την ίδια χρονιά, και στον 

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
2,3%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία (1,1%), η 
Σλοβενία (2,5%), η Ουγγαρία (3,6%), η Βουλγαρία 

(2,7%) και η Ελλάδα (2,9%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-

στό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (5,7%), 
ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπε-
ται της τιμής στην ΕΕ-28.  

Γράφημα 2.145 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 23η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε 
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βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας να είναι 6,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κα-
τά 2,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 13,1% είναι: η 

Μάλτα (13,9%), το Λουξεμβούργο (13,5%), η Δανία 
(13,1%), η Ιρλανδία (12,9%), και η Σουηδία (11,9%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 

κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 5,3%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Κροατία (3,4%), η Ουγγαρία (4,5%), η Ρουμα-
νία (5,9%), η Τσεχία και η Βουλγαρία (6,5%). Η τιμή 

του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,4 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 

από 35 έως & 44 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (16,2%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας η-

λικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 22η θέση μεταξύ των 28 κρατών-

μελών, με το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας να είναι 14,1%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 2,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 19,2% είναι: το 
Λουξεμβούργο (21,8%), η Δανία (19,2%), η Ιταλία 
(18,9%), η Ολλανδία (18,3%), και η Αυστρία (17,7%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 11,0%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Ουγγαρία (10,5%), η Κροατία (10,7%), η Πο-
λωνία (10,8%), η Ρουμανία (11,2%), και η Βουλγαρία 
(11,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(1,7 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 
ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 
ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(28,6%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

23η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 

26,6%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-

κτη (top 5) με μέση τιμή 31,4% είναι: το Λουξεμβούρ-
γο (32,5%), η Λετονία (31,7%), η Σλοβενία (31,1%), η 
Αυστρία (31,0%), και η Κροατία (30,8%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 24,8%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Μάλτα (21,1%), η Βουλγαρία (24,5%), η Ρουμανία 

(10,8%), η Τσεχία (26,4%), και η Ολλανδία (26,6%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,3 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τέλος, το 2011 σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 
ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 

έως & 64 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (39,7%), ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικια-
κής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 7η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 

το ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
να είναι 49,6%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,1 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 53,8% είναι: η Ουγγα-
ρία (55,2%), η Βουλγαρία (54,4%), η Ρουμανία (54,3%), 

η Κροατία (54,1%), και η Πολωνία (50,9%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 31,5%, στα οποία περιλαμβάνονται: το 

Λουξεμβούργο (26,4%), η Δανία (31,4%), η Σουηδία 
(31,9%), η Αυστρία (33,9%), και η Ιρλανδία (34,0%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,7 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ανά ηλι-

κιακή ομάδα στην ΕΕ-28
 
το 2011.  

Το 2011, το 5,6% (ή 1.931,5 χιλ. άτομα) των ατόμων η-
λικίας από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην ερ-

γασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βα-
σική δραστηριότητα  στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσο-
στού 19,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χω-

ρίς περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγεί-
ας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28), 
και το 9,9% (ή 3.447,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με πε-

ριορισμό στην εργασία ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 21,8% της ί-
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διας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς περιορισμό 

στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28). 
Γράφημα 2.146 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-
28 το έτος 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά, το 16,5% (ή 5.749,6 χιλ. άτομα) των 
ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλή-

ματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα 
στην ΕΕ-28 ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 22,7% της ί-

διας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς περιορισμό 
στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28). Τέλος, το 27,9% 
(ή 9.706,0 χιλ. άτομα) των ατόμων με περιορισμό 

στην εργασία ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 20,6% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στα άτομα χωρίς περιορισμό στην ερ-

γασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βα-
σική δραστηριότητα στην ΕΕ-28), και το 40,1% (ή 
13.943,8 χιλ. άτομα) των ατόμων με περιορισμό στην 
εργασία ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 

από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 15,7% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στα άτομα χωρίς περιορισμό 
στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-

γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ανά ηλι-
κιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 2011.  

Το 2011, το 1,6% (ή 6,7 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λό-

γω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δρα-
στηριότητα  στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη ηλικια-
κή ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 
5,6% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με περιο-

ρισμό στην εργασία στην ΕΕ-28), και το 7,1% (ή 30,5 
χιλ. άτομα) των ατόμων με περιορισμό στην εργασία 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών 

(έναντι ποσοστού 9,9% της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στα άτομα με περιορισμό στην εργασία στην ΕΕ-28). 
Την ίδια χρονιά, το 13,6% (ή 58,4 χιλ. άτομα) των ατό-

μων με περιορισμό στην εργασία ανήκουν στην εν-

διάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (ένα-
ντι ποσοστού 16,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
άτομα με περιορισμό στην εργασία στην ΕΕ-28). 
Γράφημα 2.147 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελ-

λάδα το έτος 2011 

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

 

Τέλος, το 25,3% (ή 108,7 χιλ. άτομα) των ατόμων με 

περιορισμό στην εργασία ανήκουν στην ηλικιακή ο-
μάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 27,9% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα με περιορισμό 

στην εργασία στην ΕΕ-28), και το 52,4% (ή 225,0 χιλ. 
άτομα) των ατόμων με περιορισμό στην εργασία α-
νήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 
64 ετών (έναντι ποσοστού 40,1% της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας στα άτομα με περιορισμό στην εργασία στην 
ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-

βλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότη-
τα ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-
28 το 2011. 

Γράφημα 2.148 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή 
δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατό-

μων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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σκολίας σε βασική δραστηριότητα στα άτομα ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  στην ΕΕ-28 είναι 11,4%. Τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων 
με περιορισμό στην εργασία στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 24 ετών είναι 3,6%, και στην ηλι-

κιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών η τιμή του δείκτη 
είναι 5,5%. Στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 
έως & 44 ετών η τιμή του δείκτη είναι 8,5%, στην ηλι-

κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη 
είναι 14,8%, και στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 
55 έως & 64 ετών είναι 24,6%. Αξίζει να σημειωθεί 
σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του 

συγκεκριμένου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομά-
δα από 15 έως & 24 ετών στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα από 55 έως & 64 ετών. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότη-

τα  ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην Ελ-
λάδα το 2011. 
Γράφημα 2.149 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή 
δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατό-
μων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με περιο-
ρισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυ-

σκολίας σε βασική δραστηριότητα στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα είναι 6,6% τιμή υ-
πολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (11,4%) κατά 4,7 ποσ. μονάδες. Ωστόσο, ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων με περιορισμό στην 
εργασία στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 
24 ετών είναι 0,7% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 

2,9  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (3,6%), και στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών είναι 2,25% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 3,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (5,5%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-
τας των ατόμων με περιορισμό στην εργασία στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών εί-

ναι 3,8% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,8  ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(8,5%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με 

περιορισμό στην εργασία στην ηλικιακή ομάδα από 

45 έως & 54 ετών είναι 7,7% τιμή υπολειπόμενη ισχυ-
ρά κατά 7,1  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (14,8%), και ο δείκτης πυκνότητας 
των ατόμων με περιορισμό στην εργασία στη γηραιό-

τερη από 55 έως & 64 ετών είναι 19,2% τιμή υπολει-
πόμενη ισχυρά κατά 5,5  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (24,6%). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-

γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς 
την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το 2011.  
Γράφημα 2.150 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με περιορισμό στην 
εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 24 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (5,6%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων 
με περιορισμό στην εργασία της ίδιας ηλικιακής ομά-

δας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
27η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των ατόμων με περιορισμό στην εργασία της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 2,5%, τιμή υ-
πολειπόμενη ελαφρά κατά 3,1 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 

μέση τιμή 8,6% είναι: η Σουηδία (11,6%), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (8,6%), η Δανία (8,2%), η Φινλανδία (7,3%), 
και η Ολλανδία (7,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-

ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 2,5%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία (1,3%), η Ελ-
λάδα (2,5%), η Ρουμανία (2,6%), η Βουλγαρία (2,9%) 

και η Ουγγαρία (3,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-

ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με περιορισμό στην 

εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (9,9%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με πε-
ριορισμό στην εργασία της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
23η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των ατόμων με περιορισμό στην εργασία της συ-
γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 7,3%, τιμή υ-

πολειπόμενη ελαφρά κατά 2,6 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 13,6% είναι: η Γαλλία (14,5%), η Σουηδία 

(13,5%), η Δανία (13,9%), η Ιρλανδία (12,8%), και η 
Φινλανδία (12,3%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 5,4%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία (3,1%), η Ρουμα-
νία (4,8%), η Ουγγαρία (5,4%), η Λιθουανία (6,3%),  και 
η Βουλγαρία (7,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 

είναι υψηλή (2,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-
στό των ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω 

προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστη-

ριότητα στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως 
& 44 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (16,5%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με περιορι-

σμό στην εργασία της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολεί-
πεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση 

μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-
τόμων με περιορισμό στην εργασία της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας να είναι 13,5%, τιμή υπολειπό-
μενη ελαφρά κατά 3,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
19,7% είναι: η Γαλλία (21,0%), το Λουξεμβούργο 
(20,1%), η Ιταλία και η Σουηδία (19,3%), και η Δανία 

(18,7%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 10,9%, στα οποία πε-

ριλαμβάνονται: η Ρουμανία (9,6%), η Πολωνία (10,0%), 
η Ουγγαρία (10,6%), η Κροατία (11,7%), και η Βουλ-
γαρία (12,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (1,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με περιορισμό στην 
εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 54 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (27,9%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με πε-
ριορισμό στην εργασία της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
23η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των ατόμων με περιορισμό στην εργασία της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 25,0%, τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,9 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 

μέση τιμή 30,6% είναι: το Λουξεμβούργο (31,6%), η 
Κροατία (31,1%), η Γαλλία (30,4%), η Λιθουανία (30,0%), 
και το Βέλγιο (29,6%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-

τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 23,6%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Βουλγαρία (20,7%), η 
Φινλανδία (24,0%), η Μάλτα (24,1%), η Ρουμανία 

(24,3%),και η Ελλάδα (25,0%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,3 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων με περιορισμό στην 

εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα στην ηλικιακή ομάδα από 55 
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έως & 64 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (40,1%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ατόμων με πε-
ριορισμό στην εργασία της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η 
θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό στην εργασία της συγκε-

κριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 51,7%, τιμή υπο-
λειπόμενη σημαντικά κατά 11,7 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 

μέση τιμή 54,6% είναι: η Ρουμανία (58,8%), η Βουλγα-
ρία (56,7%), η Ουγγαρία (53,1%), η Κροατία (52,8%), 
και η Ελλάδα (51,7%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-

τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 30,3%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Γαλλία (26,9%), το Λου-
ξεμβούργο (29,1%),η Σουηδία (29,5%), η Δανία (32,5%), 

και το Ηνωμένο Βασίλειο (33,7%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,8 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ. 

Στη συνέχεια της ενότητας και ανάλογα με την ανα-
λυόμενη μεταβλητή θα γίνεται αναφορά στον ένα από 

τους δύο πληθυσμούς των ατόμων με αναπηρία (άτο-
μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες και των 
ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλή-
ματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα) 

με κριτήριο τη συνάφεια της μεταβλητής με θέματα 
εκπαίδευσης ή εργασίας.  

2.6.1 Συμμετοχή στην εκπαίδευση & κατάρτιση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τη 
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην 

ΕΕ-28
 
το 2011. 

Γράφημα 2.151 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

Το 2011, από τα 44.459,5 χιλ. άτομα με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28, το 0,02% (ή 11,0 
χιλ. άτομα) δεν διευκρίνισε τη συμμετοχή του (ή-μη) 
στην εκπαίδευση. Από τα υπόλοιπα 44.448,5 χιλ. άτο-
μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-

28, το 90,3% (ή 40.141,9 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν 
συμμετέχει στην εκπαίδευση, τιμή που υπερέχει ση-
μαντικά κατά 11,2 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου πο-

σοστού στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην ΕΕ-28 (79,1%), ενώ το 9,7% (ή 4.306,6 
χιλ. άτομα) δήλωσε ότι συμμετέχει στην εκπαίδευση & 
κατάρτιση, τιμή που υπολείπεται σημαντικά κατά 11,2 

ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(20,9%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τη 
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην 

Ελλάδα
 
το 2011. 

Γράφημα 2.152 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τη 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

Το 2011, από τα 459,1 χιλ. άτομα με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 97,8% (ή 449,0 

χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στην εκπαί-
δευση, τιμή που υπερέχει σημαντικά κατά 11,2 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(86,6%), ενώ το 2,2% (ή 10,1 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι 
συμμετέχει στην εκπαίδευση & κατάρτιση, τιμή που 
υπολείπεται σημαντικά κατά 11,2 ποσ. μονάδες του 

αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (13,4%). 
 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες ως προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & 
κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 
το 2011. 

   

συμμετέχουν 
στην 

εκπαίδευση 

& κατάρτιση 
 

9,7% 

δεν 
συμμετέχουν 

στην 
 εκπαίδευση 
& κατάρτιση 

 

90,3% 

δεν 
απάντησαν 

 

0,02% 

2011 
 

44.459,5 
 

χιλ. Άτομα 
με Αναπηρία  

συμμετέχουν 
στην 

εκπαίδευση 
& κατάρτιση 

 

2,2% 

δεν 
συμμετέχουν 

στην 
 εκπαίδευση 

& κατάρτιση 
 

97,8% 

2011 
 

459,1 
 

χιλ. Άτομα 
με Αναπηρία 



 

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 

325 

Γράφημα 2.153 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη συμ-
μετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού  

στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 
είναι 14,1%.Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνό-
τητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-

χουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 7,1%, ενώ ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 

δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 
15,8%.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες ως προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & 
κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα 
το 2011.  

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελ-

λάδα είναι 7,1% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,0 

ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη πυκνότητας στην 

ΕΕ-28 (14,1%).  
Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες που συμμετέχουν στην εκ-

παίδευση & κατάρτιση είναι 1,2% τιμή υπολειπόμενη 
ισχυρά κατά 5,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη 
πυκνότητας στην ΕΕ-28 (7,1%), ενώ ο δείκτης πυκνό-

τητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που δεν συμμε-
τέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 7,9% τιμή 
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,9 ποσ. μονάδες του αντί-

στοιχου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-28 (15,8%). 
Γράφημα 2.154 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη συμ-

μετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού  
στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των ατόμων από 15 έως & 64 ετών με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας που συμμετέ-
χουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση, καθώς και ο δεί-
κτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 

πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.155 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες  που συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτι-
ση και δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, το 9,7% (ή 4.306,4 χιλ. άτομα) του συνολικού 

πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 (44.448,0 χιλ. άτομα), δήλωσαν ότι 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση. Την ίδια 

χρονιά, το 2,2% (ή 10,1 χιλ. άτομα) του συνολικού 
πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

(459,1 χιλ. άτομα)  συμμετέχουν στην εκπαίδευση & 
κατάρτιση. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνό-
τητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρ-

τιση, η Ελλάδα (7,1%) κατέχει την 24η θέση, τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της 
ΕΕ-28 (9,7%) κατά 7,5 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη 
χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-

στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέχουν 
στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοι-

χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,7%), ενώ στα υπόλοιπα 
17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο πο-
σοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρ-

τιση υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 22,5% είναι: η Σουηδία 

(31,0%), η Δανία (28,9%), η Φινλανδία (21,9%), η Ολ-
λανδία (16,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (14,4%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 1,3%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Κροατία (0,5%), η Βουλγαρία (0,6%) η Ρουμα-
νία (1,5%), η Ουγγαρία (2,0%), και η Ελλάδα (2,2%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή 

(16,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 
πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-

γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς 
τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην 
ΕΕ-28

 
το 2011.  

Το 2011, από τα 34.777,9 χιλ. άτομα με περιορισμό 

στην εργασία  λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28, το 0,03% (ή 10,5 
χιλ. άτομα) δεν διευκρίνισε τη συμμετοχή του (ή-μη) 

στην εκπαίδευση. Από τα υπόλοιπα 34.767,4 χιλ. άτο-
μα με περιορισμό στην εργασία στην ΕΕ-28, το 91,1% 
(ή 31.671,4 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν συμμετέχει 
στην εκπαίδευση, τιμή που υπερέχει σημαντικά κατά 

11,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα ά-
τομα χωρίς περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήμα-
τος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα στην 

ΕΕ-28 (79,1%), ενώ το 8,9% (ή 3.096,0 χιλ. άτομα) δή-
λωσε ότι συμμετέχει στην εκπαίδευση & κατάρτιση, 
τιμή που υπολείπεται σημαντικά κατά 11,9 ποσ. μονά-

δες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς περι-

ορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυ-
σκολίας σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28 (20,9%). 

Γράφημα 2.156 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  που αντιμετώπισαν περιορισμό στην εργασία λόγω 
προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς τη 
συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  

με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς 
τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην 

Ελλάδα
 
το 2011. 

Γράφημα 2.157 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-

γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή τους 
στην εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, από τα 435,9 χιλ. άτομα με περιορισμό στην 
εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε 
βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα, το 98,5% (ή 

449,0 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στην εκ-
παίδευση, τιμή που υπερέχει σημαντικά κατά 12,0 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα 

χωρίς περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος 
υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα (86,6%), ενώ το 1,5% (ή 6,5 χιλ. άτομα) δήλωσε 
ότι συμμετέχει στην εκπαίδευση & κατάρτιση, τιμή 

που υπολείπεται σημαντικά κατά 12,0 ποσ. μονάδες 
του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς περιορι-
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σμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκο-

λίας σε βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα (13,4%). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία  λόγω προ-

βλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότη-
τα ως προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κα-
τάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 το 

2011.  
Γράφημα 2.158 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία  λόγω προβλήματος υγείας ή 

δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή τους στην εκ-
παίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 το έτος 
2011 

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία  λό-
γω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δρα-

στηριότητα επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 
είναι 11,4%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

περιορισμό στην εργασία  λόγω προβλήματος υγείας 
ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα που συμμετέ-
χουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 5,2%, ενώ ο 
δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών με περιορισμό στην εργασία  λόγω προβλήμα-
τος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα που 
δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 

12,8%.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία  λόγω προ-

βλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότη-
τα ως προς τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση & κα-
τάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα 
το 2011.  

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία  λό-
γω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική δρα-

στηριότητα επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλά-
δα είναι 6,7% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,6 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-
28 (11,4%).  

Γράφημα 2.159 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία  λόγω προβλήματος υγείας ή 
δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή τους στην εκ-

παίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα το έτος 
2011 

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

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό 
στην εργασία  λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας 
σε βασική δραστηριότητα που συμμετέχουν στην εκ-

παίδευση & κατάρτιση είναι 0,8% τιμή υπολειπόμενη 
ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη 
πυκνότητας στην ΕΕ-28 (5,2%), ενώ ο δείκτης πυκνό-
τητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

περιορισμό στην εργασία  λόγω προβλήματος υγείας 
ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα που δεν συμμε-
τέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 7,6% τιμή 
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,2 ποσ. μονάδες του αντί-

στοιχου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-28 (12,8%). 
 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας 
ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα που συμμετέ-

χουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση, καθώς και ο δεί-
κτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Το 2011, το 8,9% (ή 3.096,0 χιλ. άτομα) του συνολικού 
πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 

με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα στα  κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 (34.767,3 χιλ. άτομα), δήλωσαν ότι 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση. Την ίδια 

χρονιά, το 1,5% (ή 6,5 χιλ. άτομα) του συνολικού πλη-
θυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας 

ή δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
(435,9 χιλ. άτομα) συμμετέχουν στην εκπαίδευση & 
κατάρτιση.  
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Γράφημα 2.160 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή δυσκολίας σε βασική 

δραστηριότητα που συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση και δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 το 2011 

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

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας με περιορισμό στην εργασία που 
συμμετέχουν στην εκπαίδευση & κατάρτιση να είναι 
1,5%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,4 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.Τη συγκεκριμένη 

χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-
στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με πε-
ριορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή 

δυσκολίας σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμ-
μετοχή τους στην εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (8,9%), ενώ στα 
υπόλοιπα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντί-

στοιχο ποσοστό των ατόμων με περιορισμό στην ερ-
γασία υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 21,8% είναι: η Σουηδία 

(31,5%), η Δανία (27,8%), η Φινλανδία (20,3%), η Ολ-
λανδία (14,8%), και το Λουξεμβούργο (14,5%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 1,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία (0,6%), η Κροατία (0,7%), η 
Ελλάδα (1,5%), και η Ουγγαρία (2,0%). Η τιμή του λό-

γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (19,8 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 

2.6.1.1  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τη 
συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση (formal edu-
cation) στην ΕΕ-28

 
το 2011. 

Γράφημα 2.161 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη 

συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

Το 2011, από τα 44.459,5 χιλ. άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28, το 0,01% (ή 6,2 

χιλ. άτομα) δεν διευκρίνισε τη συμμετοχή του (ή-μη) 
στην τυπική εκπαίδευση. Από τα υπόλοιπα 44.453,3 
χιλ. άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  
στην ΕΕ-28, το 95,4% (ή 42.419,9 χιλ. άτομα) δήλωσε 

ότι δεν συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση, τιμή που 
υπερέχει σημαντικά κατά 10,7 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (84,7%), ενώ το 4,6% 
(ή 2.033,4 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι συμμετέχει στην τυ-
πική εκπαίδευση, τιμή που υπολείπεται σημαντικά κα-
τά 10,7 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα 

άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28 (15,3%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τη 
συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα

 

το 2011. 
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Γράφημα 2.162 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη 
συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

Το 2011, από τα 459,1 χιλ. άτομα με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 98,6% (ή 452,7 
χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στην τυπική 
εκπαίδευση, τιμή που υπερέχει σημαντικά κατά 11,1 

ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χω-
ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(87,5%), ενώ το 1,4% (ή 6,4 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι 

συμμετέχει στην τυπική εκπαίδευση, τιμή που υπο-
λείπεται σημαντικά κατά 11,1 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (12,5%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες ως προς τη συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευ-
ση επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.163 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη συμ-

μετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση επί του συνολικού πληθυσμού στην 
ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 

είναι 14,1%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-

κνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-
χουν στην τυπική εκπαίδευση είναι 4,7%, ενώ ο δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που δεν 

συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση είναι 15,7%.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες ως προς τη συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευ-
ση επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα το 
2011.  

Γράφημα 2.164 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τη συμ-
μετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση επί του συνολικού πληθυσμού στην 

Ελλάδα το έτος 2011 

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες επί του συνολικού πληθυσμού στην Ελ-
λάδα είναι 7,1% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,0 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη πυκνότητας στην 

ΕΕ-28 (14,1%). Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-

χουν στην τυπική εκπαίδευση είναι 0,8% τιμή υπολει-
πόμενη ελαφρά κατά 3,9 ποσ. μονάδες του αντίστοι-
χου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-28 (4,7%), ενώ ο δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 
δεν συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση είναι 7,9% 
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,8 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-28 (15,7%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-

χουν στην τυπική εκπαίδευση, καθώς και ο δείκτης 
πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό των 
ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 
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Γράφημα 2.165 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες  που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση και 

δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Το 2011, το 4,6% (ή 2.033,4 χιλ. άτομα) του συνολικού 

πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 (44.453,3 χιλ. άτομα), δήλωσαν ότι 
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση. Την ίδια χρο-

νιά, το 1,4% (ή 6,4 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυ-
σμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

(459,1 χιλ. άτομα) συμμετέχουν στην τυπική εκπαί-
δευση. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες, 
η Ελλάδα (7,1%) κατέχει την 25η θέση, τιμή υπολει-

πόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-
28 (4,6%) κατά 3,2 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη 
χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-

στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέχουν 
στην τυπική εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (4,6%), ενώ στα υπόλοιπα 16 

από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσο-
στό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση υπο-

λείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 

καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) 
με μέση τιμή 9,1% είναι: η Σουηδία (11,8%), η Ολλαν-
δία (9,9%), η Φινλανδία (8,6%), η Δανία (8,0%), και η 
Ιρλανδία (7,4%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 0,9%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία (0,2%), η Βουλγα-

ρία (0,5%) η Ρουμανία (1,1%), η Ελλάδα και η Ουγγα-
ρία (1,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (9,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-

χουν στην τυπική εκπαίδευση ως προς φύλο των ατό-
μων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.166 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέχουν στην 

τυπική εκπαίδευση ως προς το φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση 
(4,7%) υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών της συγκεκριμένης κατηγορίας (4,5%) κατά 0,2 

ποσ. μονάδες, αλλά και γενικότερα η απόκλιση των 
φύλων ως προς το δείκτη στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
χαρακτηρίζεται από οριακή ως ελαφρά. Πιο συγκεκρι-

μένα, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών ηλικίας από 15 έως & 64 ε-
τών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμ-
μετέχουν στην τυπική εκπαίδευση υπερέχει του αντί-

στοιχου δείκτη των ανδρών της συγκεκριμένης κατη-
γορίας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλαν-
δία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 
2,7 ποσ. μονάδες), η Δανία, η Ιρλανδία και η Εσθονία 
(κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,3 ποσ. μο-

νάδες), η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,2 
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 0,8 ποσ. 
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η 
Κροατία και η Γαλλία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η Αυ-

στρία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 0,3 ποσ. 
μονάδες), η Ισπανία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και η 
Σλοβακία με μηδενική απόκλιση. Την ίδια χρονιά, σε 

12 από τα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 ο δείκτης πυκνό-
τητας των γυναικών ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-
χουν στην τυπική εκπαίδευση υπολείπεται του αντί-

στοιχου δείκτη των ανδρών με τη μεγαλύτερη απόκλι-
ση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στην Κύπρο (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), και κα-
τά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Ουγγαρία και το Βέλγιο (κατά 1,5 ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Λιθουανία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κα-

τά 0,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 0,5 ποσ. μο-
νάδες), η Ρουμανία, η Γερμανία, η Λετονία και η Ιτα-
λία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 0,2 
ποσ. μονάδες). 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμε-

τέχουν στην τυπική εκπαίδευση ως προς την ηλικιακή 
ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 16 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 
συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση στη νεότερη η-
λικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών υπερέχει του 

αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (62,7%) τιμή υπερέ-
χουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 54,6 ποσ. μονάδες 
έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των συνομήλικων 

ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

(8,1%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 25 κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
ποσοστό των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-
χουν στην τυπική εκπαίδευση υπολείπεται της τιμής 

στην ΕΕ-28.  
Γράφημα 2.167 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  που συμμετέχουν στην τυπική 

εκπαίδευση ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28(*) το έτος 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για τη Βουλγαρία  ,την Κροατία και τη Μάλτα  

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

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 25 κρατών- με-

38,7 

43,1 

44,0 

45,5 

49,0 

49,8 

54,8 

56,9 

60,0 

62,7 

65,0 

65,9 

66,0 

68,5 

70,5 

74,0 

77,5 

78,9 

79,7 

79,9 

82,3 

82,7 

84,8 

87,6 

89,0 

95,5 

34,1 

12,9 

15,8 

21,8 

21,6 

27,2 

16,0 

16,2 

15,5 

17,2 

35,0 

20,3 

19,9 

26,3 

5,3 

17,6 

22,5 

12,3 

20,3 

20,1 

17,7 

17,3 

15,2 

12,4 

11,0 

4,5 

27,2 

44,0 

40,1 

32,8 

29,5 

23,0 

29,2 

27,0 

24,5 

20,1 

13,8 

14,2 

5,2 

24,1 

8,4 

8,8 

Σλοβενία 

Πορτογαλία 

Ην. Βασίλειο 

Φινλανδία 

Ιταλία 

Ισπανία 

Ολλανδία 

Σουηδία 

Ιρλανδία 

 ΕΕ-28 

Εσθονία 

Δανία 

Αυστρία 

Γερμανία 

Βέλγιο 

Τσεχία 

Κύπρος 

Πολωνία 

Λουξεμβούργο 

Ουγγαρία 

Λιθουανία 

Ελλάδα 

Ρουμανία 

Λετονία 

Σλοβακία 

Γαλλία 

από 15 έως & 24 ετών από 25 έως & 34 ετών από 35 & άνω 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 332 

λών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση να 
είναι 82,7%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 20,0 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υ-

περέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 77,0 ποσ. μονά-
δες έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των συνομήλι-
κων ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες (5,7%). Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 87,9% 
είναι: η Γαλλία (95,5%), η Σλοβακία (89,0%), η Λετονία 
(87,6%), η Ρουμανία (84,8%), και η Ελλάδα (82,7%). Την 

ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 44,1%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Σλοβενία (38,7%), η Πορτογαλία (43,1%), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (44,0%), η Φινλανδία (45,5%) και η 
Ιταλία (49,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (2,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευ-
ση στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών υπερέ-

χει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (17,2%) τιμή 
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,5 ποσ. μονάδες έναντι 
του αντίστοιχου ποσοστού των συνομήλικων ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (23,7%), 

ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό 
των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέχουν στην 

τυπική εκπαίδευση υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 14η θέση μεταξύ των 25 κρατών- με-

λών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση να 
είναι 17,3%, τιμή οριακά ταυτόσημη της αντίστοιχης 

τιμής της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,7 
ποσ. μονάδες έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των 
συνομήλικων ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες (24,0%). Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-

γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέ-
ση τιμή 29,0% είναι: η Εσθονία (35,0%), η Σλοβενία 
(34,1%), η Ισπανία (27,2%), η Γερμανία (26,3%), και η 

Κύπρος (22,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,1%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Γαλλία (4,5%), το Βέλγιο 

(5,3%), η Σλοβακία (11,0%), η Πολωνία (12,3%) και η 
Λετονία (12,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλή (3,2 φορές), γεγονός που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 10 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση στην ηλικι-
ακή ομάδα από 35 ετών & άνω υπερέχει του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (20,1%) τιμή υπολειπόμενη 

ιδιαίτερα σημαντικά κατά 48,0 ποσ. μονάδες έναντι 
του αντίστοιχου ποσοστού των συνομήλικων ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (68,1%), 
ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το ποσοστό 
των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέχουν στην 
τυπική εκπαίδευση υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα δεν καταγράφει τιμή αφού το σύνολο των ατό-
μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμ-

μετέχουν στην τυπική εκπαίδευση καταγράφηκε στις 
δύο νεότερες ηλικιακές ομάδες. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 35,1% είναι: η Πορτογαλία (44,0%), το Ηνω-

μένο Βασίλειο (40,1%), η Φινλανδία (32,8%), η Ιταλία 
(29,5%) και η Ολλανδία (29,2%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 

χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
10,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Γερμανία (5,2%), 
η Τσεχία (8,4%), η Πολωνία (8,8%), η Δανία (13,8%), και 
η Αυστρία (22,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 

είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων της νεότερης ηλικιακής ομάδας 
από 15 έως & 24 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευ-
ση, καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των ατόμων της 
συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συ-
νολικό πληθυσμό των ατόμων της συγκεκριμένης κα-

τηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Το 2011, το 49,9% (ή 1.273,0 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (2.553,0 χιλ. άτομα), δήλωσαν 
ότι συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση. Την ίδια 
χρονιά, το 39,6% (ή 5,3 χιλ. άτομα) του συνολικού 

πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 24 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(13,3 χιλ. άτομα) συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευ-
ση. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας των 

ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες, η 
Ελλάδα (39,6%) κατέχει την 21η θέση, τιμή υπολειπό-
μενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-

28 (49,9%) κατά 10,3 ποσ. μονάδες. 
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Γράφημα 2.168 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας 15 έως & 24 ετών  με δυσκολίες σε βασικές δεξιότητες  που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση και 

δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Μάλτα 

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

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 25 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που συμμετέ-

χουν στην τυπική εκπαίδευση υπερέχει του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (49,9%), ενώ στα υπόλοιπα 
11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο πο-
σοστό των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη 
που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη 

(top 5) με μέση τιμή 64,6% είναι: η Λετονία (67,3%), η 
Ολλανδία (66,1%), το Λουξεμβούργο (65,1%), η Σλοβε-
νία (62,9%), και η Φινλανδία (61,6%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 35,2%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία 
(28,0%), η Κύπρος (32,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(37,4%), η Ιταλία (39,3%), και η Ελλάδα (39,6%). Η τι-

μή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,8 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.6.1.2  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα ως 
προς τη συμμετοχή τους στη μη-τυπική εκπαίδευση & 

κατάρτιση (formal education & training) στην ΕΕ-28
 
το 

2011.  
Το 2011, από τα 34.777,9 χιλ. άτομα με περιορισμό 

στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή περιορι-
σμός σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28, το 0,02% 
(ή 6,3 χιλ. άτομα) δεν διευκρίνισε τη συμμετοχή του (ή-
μη) στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση. Από τα 

υπόλοιπα 34.771,6 χιλ. άτομα με περιορισμό στην ερ-

γασία στην ΕΕ-28, το 94,5% (ή 32.845,5 χιλ. άτομα) δή-

λωσε ότι δεν συμμετέχει στη μη-τυπική εκπαίδευση & 
κατάρτιση, τιμή που υπερέχει ελαφρά κατά 1,8 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς 

περιορισμό στην εργασία στην ΕΕ-28 (92,7%), ενώ το 
5,5% (ή 1.926,1 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι συμμετέχει στη 
μη-τυπική εκπαίδευση, τιμή που υπολείπεται ελαφρά 
κατά 1,8 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσοστού στα 

άτομα χωρίς περιορισμό στην εργασία στην ΕΕ-28 
(7,3%). 
Γράφημα 2.169 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή τους 
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα ως 
προς τη συμμετοχή τους στη μη-τυπική εκπαίδευση & 

κατάρτιση στην Ελλάδα
 
το 2011.  

Το 2011, από τα 435,9 χιλ. άτομα με περιορισμό στην 
εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε 

βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα, το 99,4% (ή 
433,3 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν συμμετέχει στη μη-
τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση, τιμή που υπερέχει 
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ελαφρά κατά 3,3 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ποσο-

στού στα άτομα χωρίς περιορισμό στην εργασία στην 
Ελλάδα (96,1%), ενώ το 0,6% (ή 2,6 χιλ. άτομα) δήλωσε 
ότι συμμετέχει στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτι-
ση, τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 3,3 ποσ. μονά-

δες του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς περι-
ορισμό στην εργασία στην Ελλάδα (3,9%). 
Γράφημα 2.170 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή τους 
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριό-
τητα ως προς τη συμμετοχή τους στη μη-τυπική εκπαί-
δευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού 

στην ΕΕ-28 το 2011. 
Γράφημα 2.171 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή 

περιορισμός σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συμμετοχή τους στη μη-
τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην ΕΕ-28 
το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λό-

γω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 
δραστηριότητα επί του συνολικού πληθυσμού στην 
ΕΕ-28 είναι 11,4%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης 
πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 

με περιορισμό στην εργασία που συμμετέχουν στη 
μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 8,8%, ενώ ο 

δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών με περιορισμό στην εργασία που δεν συμμε-
τέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 
11,6%.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριό-

τητα ως προς τη συμμετοχή τους στη μη-τυπική εκπαί-
δευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού 
στην Ελλάδα το 2011.  
Γράφημα 2.172 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία ως προς τη συμμετοχή τους 
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση επί του συνολικού πληθυσμού στην 

Ελλάδα το έτος 2011 

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λό-

γω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 
δραστηριότητα επί του συνολικού πληθυσμού στην 
Ελλάδα είναι 7,1% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,0 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη πυκνότητας στην 

ΕΕ-28 (14,1%). Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
περιορισμό στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-

τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 1,1% τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά κατά 7,7 ποσ. μονάδες του αντίστοι-
χου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-28 (8,8%), ενώ ο δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών με περιορισμό στην εργασία που δεν συμμετέ-
χουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση είναι 
6,9% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,6 ποσ. μονά-
δες του αντίστοιχου δείκτη πυκνότητας στην ΕΕ-28 

(11,6%). 
 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας 
ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα που συμμε-

τέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση, καθώς και ο δεί-
κτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

συμμετέχουν 
στη μη-τυπική 
εκπαίδευση 
& κατάρτιση 

 

0,6% 

δεν 
συμμετέχουν 

στη μη-τυπική 
 εκπαίδευση 
& κατάρτιση 

 

99,4% 

2011 
 

435,9 
 

χιλ. Άτομα 
με Αναπηρία 

συμμετέχουν 
στη μη-τυπική 
εκπαίδευση 

& κατάρτιση 
 

8,8% 

δεν 
συμμετέχουν 

στη μη-τυπική 
 εκπαίδευση 

& κατάρτιση 
 

11,6% 

2011 
 

11,4% 

συμμετέχουν 
στη μη-τυπική 
εκπαίδευση 
& κατάρτιση 

 

1,1% 

δεν 
συμμετέχουν 

στη μη-τυπική 
 εκπαίδευση 
& κατάρτιση 

 

6,9% 

2011 
 

6,7% 



 

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 

335 

Γράφημα 2.173 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 

δραστηριότητα που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση και δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το 2011 

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

Το 2011, το 5,5% (ή 1.926,1 χιλ. άτομα) του συνολικού 
πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 

με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (34.771,6 χιλ. άτομα) για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, δήλωσαν ότι συμ-

μετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση. Την 
ίδια χρονιά, το 0,6% (ή 2,6 χιλ. άτομα) του συνολικού 
πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 

με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα (435,9 χιλ. άτομα) συμμετέχουν στη μη-τυπική 
εκπαίδευση. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνό-

τητας των ατόμων με περιορισμό στην εργασία, η Ελ-
λάδα (7,1%) κατέχει την 22η θέση, τιμή υπολειπόμενη 
ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 

(5,5%) κατά 4,9 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρο-
νιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 με περιορισμό 
στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαί-

δευση υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(5,5%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων με περι-
ορισμό στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-τυπική 

εκπαίδευση υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Ση-
μειώνεται ότι σε 5 κράτη-μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, 
Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία) καταγράφονται μη-

δενικές τιμές στα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορί-
ας που μετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 15,2% είναι: η Σουηδία 

(23,5%), η Δανία (22,3%), η Φινλανδία (12,3%), το Η-
νωμένο Βασίλειο (9,0%), και η Σλοβενία (8,7%). Την ί-
δια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες -μη μηδενικές- τιμές 

του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 1,1%, στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Κροατία (0,2%), η Βουλγαρία 
(0,5%) η Ρουμανία (1,1%), η Ελλάδα και η Ουγγαρία 

(1,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλή (14,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ.  

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 

περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή 
περιορισμός σε βασική δραστηριότητα που συμμετέ-
χουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς 

φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λό-
γω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δρα-

στηριότητα που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευ-
ση & κατάρτιση (6,3%) υπερέχει ελαφρά του αντίστοι-
χου δείκτη των ανδρών της συγκεκριμένης κατηγορίας 

(4,6%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες, αλλά και γενικότερα η 
απόκλιση των φύλων ως προς το δείκτη στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 χαρακτηρίζεται από οριακή ως ισχυρή. 
Πιο συγκεκριμένα, σε 24 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-

28 ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριό-
τητα που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & 

κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τη μεγαλύτε-
ρη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών 

να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 10,2 ποσ. μονά-
δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων 
ακολουθούν: η Δανία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,3 

ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η 
Αυστρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
2,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Γαλ-

λία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και  η Ισπανία 
(κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Ιρλανδία (κατά 
1,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία (κατά 0,9 ποσ. 
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άτομα με περιορισμό στην εργασία δείκτης πυκνότητας ατόμων με περιορισμό στην εργασία 
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μονάδες), η Ολλανδία και  το Λουξεμβούργο (κατά 0,8 

ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η Λιθουανία (κατά 0,7 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η 

Ουγγαρία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και η 

Βουλγαρία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία 
(κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

Γράφημα 2.174 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή περιο-

ρισμός σε βασική δραστηριότητα που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση ως προς το φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Την ίδια χρονιά, σε 4 από τα 28 κράτη- μέλη της ΕΕ-28 
ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριό-
τητα που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & 
κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μετα-
ξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο 
(κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και με οριακά μηδενική από-
κλιση ακολουθούν η Ελλάδα, η Κροατία και η Ρουμα-

νία. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υ-
γείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα που 
συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση 

ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 11 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλή-
ματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριότητα 
που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρ-

τιση στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 
ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(12,4%) τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,9 ποσ. 
μονάδες έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των συνο-

μήλικων ατόμων χωρίς περιορισμό στην εργασία 
(23,3%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 20 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

ποσοστό των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομάδας με 
περιορισμό στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-
τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 

υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 23,7% 

είναι: η Λετονία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία (25,0%) η 
Πολωνία (24,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (18,9%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 4,8%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Σλοβενία (3,1%), η Ολλανδία (3,6%), το Βέλ-

γιο (5,3%), η Γερμανία (5,5%) και το Λουξεμβούργο 
(6,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλή (5,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 21 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ατόμων με περιορισμό στην εργασία 
λόγω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 
δραστηριότητα που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκ-
παίδευση & κατάρτιση στην ηλικιακή ομάδα από 25 

έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (16,2%) τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 
8,2 ποσ. μονάδες έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 

των συνομήλικων ατόμων χωρίς περιορισμό στην ερ-
γασία (24,2%), ενώ στα υπόλοιπα 8 από τα 25 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία το ποσοστό των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομά-

δας με περιορισμό στην εργασία που συμμετέχουν 
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται 
της τιμής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-
φουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση 

τιμή 24,6% είναι: η Πορτογαλία (26,1%), η Λετονία, η 
Ουγγαρία και η Σλοβακία (25,0%) και η Πολωνία 
(22,2%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 11,6%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Γερμανία (6,3%), η Αυστρία (10,5%), 
η Ιταλία (11,9%), η Τσεχία (14,2%) και το Βέλγιο 

(14,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,1 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
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Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Γράφημα 2.175 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με περιορισμό στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαί-

δευση & κατάρτιση ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται στοιχεία για τη Βουλγαρία ,την Κροατία , τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη 

Ρουμανία, την Εσθονία και την Ελλάδα  

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

Το 2011, τέλος, σε 12 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ατόμων με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριό-
τητα που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & 

κατάρτιση στην ηλικιακή ομάδα από 35 ετών & άνω 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(71,5%) τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 

19,0 ποσ. μονάδες έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 
των συνομήλικων ατόμων χωρίς περιορισμό στην ερ-
γασία (52,5%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 21 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία το ποσοστό των ατόμων της ίδιας ηλικιακής ομά-
δας με περιορισμό στην εργασία που συμμετέχουν 
στη μη-τυπική εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται 
της τιμής στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-

φουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 81,7% είναι: η Γερμανία (88,2%), η Ολλανδία 
(81,3%), το Βέλγιο (79,8%), η Ιταλία (79,6%) και η Κύ-

προς (79,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 50,7%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η 

Λετονία (50,0%), η Κύπρος (50,3%), και η Πολωνία 
(53,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(1,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των ατόμων της νεότερης ηλικιακής ομάδας 
από 15 έως & 24 ετών με περιορισμό στην εργασία λό-
γω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 
δραστηριότητα που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκ-

παίδευση, καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των ατό-
μων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως 
προς το συνολικό πληθυσμό των ατόμων της συγκε-

κριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011. 

Γράφημα 2.176 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας 15 έως & 24 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 
δραστηριότητα που συμμετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση και δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

το 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, το 12,3% (ή 238,3 χιλ. άτομα) του συνολικού 

πληθυσμού των ατόμων της νεότερης ηλικιακής ομά-
δας από 15 έως & 24 ετών με περιορισμό στην εργασία 
λόγω προβλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική 
δραστηριότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (1.931,5 χιλ. 

άτομα) για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, δή-
λωσαν ότι συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαίδευση & 
κατάρτιση. Την ίδια χρονιά, το 20,3% (ή 2,6 χιλ. άτομα) 

του συνολικού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 24 ετών με περιορισμό στην εργασία λόγω προ-
βλήματος υγείας ή περιορισμός σε βασική δραστηριό-
τητα στην Ελλάδα (12,8 χιλ. άτομα) συμμετέχουν στη 

μη-τυπική εκπαίδευση. Στην κατανομή ως προς το δεί-
κτη πυκνότητας των ατόμων με περιορισμό στην ερ-
γασία, η Ελλάδα (20,3%) κατέχει την 4η θέση, τιμή 
υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της 

ΕΕ-28 (12,3%) κατά 8,0 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη 
χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό 
των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 24 με περιορισμό 

στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-τυπική εκπαί-
δευση υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(12,3%), ενώ στα υπόλοιπα 20 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων με περι-

ορισμό στην εργασία που συμμετέχουν στη μη-τυπική 
εκπαίδευση υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Ση-
μειώνεται ότι σε 6 κράτη-μέλη (Κύπρος, Βουλγαρία, 
Κροατία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία) καταγρά-

φονται μηδενικές τιμές στα άτομα της συγκεκριμένης 
κατηγορίας που μετέχουν στην μη-τυπική εκπαίδευση. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 31,6% είναι: η 
Εσθονία (43,6%), η Δανία (39,4%), η Σουηδία (35,2%), η 
Ελλάδα (20,3%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (19,8%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 

κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες -μη μηδενικές- τιμές 
του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,0%, στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Ολλανδία (3,0%), η Ουγγαρία 
(3,7%), το Βέλγιο και η Γερμανία (1,1%), και η Ιρλαν-

δία (5,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (7,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

2.6.2 Μορφωτικό επίπεδο ατόμων με αναπηρία 

Σημειώνεται ότι με τον όρο μορφωτικό επίπεδο (edu-
cational  attainment level) ορίζεται το υψηλότερο επί-
πεδο εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία (α-

πόφοιτος) σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξι-
νόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED 2011) και διακρίνεται 
σε τρία επίπεδα: απόφοιτοι το πολύ έως την Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - (ISCED 0, 1 ή 2), απόφοι-

τοι της  Ανώτερης Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτερο-
βάθμιας -μη τριτοβάθμιας- εκπαίδευση (ISCED 3 ή 4) 
και απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευση (ISCED 5 ή 6).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς το 
μορφωτικό τους επίπεδο στην ΕΕ-28

 
το 2011. 

Γράφημα 2.177 U: Ποσοστιαία κατανομή του των ατόμων ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά επίπεδο εκπαίδευ-
σης στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, από τα 44.459,5 χιλ. άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28, το 38,8% των α-

τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες (ή 17.231,5 χιλ. άτομα) στην 
ΕΕ-28 είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 (έναντι ποσοστού 
28,3% του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης στον 
υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28), το 
45,4% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες (ή 20.165,6 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της 
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (έναντι ποσοστού 46,6% 
του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης στον υπολει-

πόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28) και το 14,4% 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
(ή 6.870,3 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 (έναντι ποσοστού 25,1% 
του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης στον υπολει-
πόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28), ενώ το 0,4% 
των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες (ή 192,0 χιλ. άτομα) δεν 
απάντησαν (έναντι ποσοστού 0,8% της ίδιας κατηγο-
ρίας στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-
28).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς το 

μορφωτικό τους επίπεδο στην Ελλάδα
 
το 2011. 

Το 2011, από τα 459,1 χιλ. άτομα με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες  στην Ελλάδα, το 58,6% των α-
τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες (ή 268,9 χιλ. άτομα) στην Ελ-
λάδα είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 (έναντι ποσοστού 
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35,8% του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης στον 

υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδα). 
Γράφημα 2.178 U: Ποσοστιαία κατανομή του των ατόμων ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά επίπεδο εκπαίδευ-

σης στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά, το 29,8% των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες (ή 136,8 χιλ. άτομα) είναι 
απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (έναντι 

ποσοστού 41,3% του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευ-
σης στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της Ελλά-
δα) και το 11,6% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες (ή 53,4 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι 

της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 (έναντι πο-
σοστού 22,9% του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης 
στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδα).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην ΕΕ-28 

το έτος 2011. 
Γράφημα 2.179 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες  στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών ως προς το 

επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Το 2011, στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών στην ΕΕ-
28 ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες είναι 14,1%. Ωστόσο, στους 
απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση – ISCED 0-2 ο δείκτης πυκνότητας των ατό-
μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες είναι 

18,4%, στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθ-

μιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
3-4 ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες είναι 13,8%, και στους από-
φοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ο 

δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες είναι 9,2%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-

κνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην Ελ-
λάδα το έτος 2011. 

Γράφημα 2.180 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες  στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών ως προς το 
επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 

στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες είναι 7,0%, τιμή 
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,1 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,1%). Ωστόσο, 

στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ο δείκτης πυκνότητας των 
ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες εί-
ναι 11,0% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,4 ποσ. μο-

νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(18,4%), ενώ ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους απόφοι-

τους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι 5,2% τιμή 
υπολειπόμενη ισχυρά κατά 8,6 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,8%), και στους 

απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-
6 ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες είναι 3,7% τιμή υπολειπόμε-

νη ισχυρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (9,2%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011.  

Αξίζει εξαρχής να σημειωθεί ότι το 2011 το ποσοστό 
των αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια 
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εκπαίδευση – ISCED 0-2 στα άτομα με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες υπερέχει του ποσοστού των 
αποφοίτων αντίστοιχης ηλικίας στα άτομα χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες και στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28, ενώ δεν καταγράφεται αντίστοιχη υ-

περοχή ποσοστού μεταξύ των αποφοίτων στα υψηλό-
τερα επίπεδα εκπαίδευσης στο σύνολο των κρατών 
μελών της ΕΕ-28. 

Γράφημα 2.181 U: : Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά επίπεδο εκπαίδευσης των 
ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

Το 2011, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πο-
σοστό των αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 στα άτομα με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (38,9%), ενώ στα υπό-
λοιπα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό 
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα άτο-

μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολεί-
πεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κα-
τανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα άτομα 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να είναι 
58,6%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 19,7 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συ-
γκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 69,4% είναι: η 
Πορτογαλία (84,0%), η Μάλτα (77,9%), η Ισπανία 

(65,9%), η Ιταλία (60,9%) και η Ελλάδα (58,6%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 

με μέση τιμή 20,1% στα οποία περιλαμβάνονται: η Λι-
θουανία (17,0%), η Λετονία (19,3%), η Εσθονία (20,3%), 
η Τσεχία (20,4%) και η Γερμανία (23,5%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,5 φορές), γεγο-

νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28, το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης 
Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4 στα άτομα με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (45,6%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων 
της βαθμίδας στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες υπολείπεται του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μετα-

ξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των αποφοί-
των της συγκεκριμένης βαθμίδας στα άτομα με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες να είναι 29,8%, τι-
μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 15,8 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμέ-
νου δείκτη (top 5) και με μέση τιμή 68,9% είναι: η 
Τσεχία (73,6%), η Σλοβακία (70,5%), η Λιθουανία 

(68,5%), η Πολωνία (67,4%) και η Λετονία (64,4%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 20,1% στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Πορτογαλία (9,0%), η Μάλτα (15,5%), η Ισπα-
νία (16,3%), η Ελλάδα (29,8%), και η Ιρλανδία (30,0%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερη υψηλή 

(4,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πο-
σοστό των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
– ISCED 5-6 στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-
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στηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 

ΕΕ-28 (15,5%), ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων της βαθμί-
δας στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-

28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η 
Ελλάδα κατέχει την 19η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό των αποφοίτων της συγκεκρι-

μένης βαθμίδας στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες να είναι 11,6%, τιμή υπολειπόμενη 
ελαφρά κατά 3,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-

ψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 23,6% είναι: η Φινλανδία (27,4%), η Εσθο-
νία (23,5%), η Σουηδία (22,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(22,4%), και το Λουξεμβούργο (21,8%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 6,5% στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Σλοβακία και η Τσεχία (6,0%), η Μάλτα (6,6%), η Ρου-
μανία και η Πορτογαλία (7,0%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,6 φορές), γε-
γονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-
φοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μετα-

ξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εύρος του 
ποσοστού των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθ-
μιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 

3-4 και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα 
άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28

 
το έτος 2011. 

Γράφημα 2.182 U: Εύρος του ποσοστού των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και της Τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4  στα άτομα ηλικίας 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 45,6% υπολειπόμενο ελαφρά 

του αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικι-
ακής ομάδας (46,6%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες. Τη συγκε-

κριμένη χρονιά, το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώ-
τερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες υπολείπεται του αντίστοιχου 

δείκτη των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ατόμων με 
και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να 

καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των δεικτών στα 
άτομα με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 13,9 ποσ. μο-
νάδες), η Ελλάδα (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία 
(κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 8,6 ποσ. μο-
νάδες), η Κροατία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία 

(κατά 7,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 4,8 ποσ. μονά-

δες), η Βουλγαρία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος 

(κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,4 ποσ. μο-
νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία (κατά 3,3 
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 1,3 

ποσ. μονάδες), και οριακά η Δανία (κατά 0,9 ποσ. μο-
νάδες) και η Γαλλία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια 
χρονιά, το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4  στα άτομα με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ατόμων με και 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να κατα-
γράφεται στη Λιθουανία (κατά 14,6 ποσ. μονάδες), και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των δεικτών στα ά-
τομα με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες ακολουθούν: η Λετονία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), 

η Εσθονία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 
5,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,6 ποσ. μο-
νάδες), η Τσεχία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 
και η Φινλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
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(κατά 1,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σουηδία (κατά 

0,8 ποσ. μονάδες. 

Το 2011, το ποσοστό των αποφοίτων της Τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα άτομα με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

είναι 15,5% υπολειπόμενος του αντίστοιχου δείκτη 
των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (25,1%) 

κατά 9,5 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 
ποσοστό των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης – ISCED 5-6 στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 

των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη μεταξύ ατόμων με και χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται 

στην Κύπρο (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης των δεικτών στα άτομα με και 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ακολου-

θούν: το Βέλγιο (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία 
(κατά 15,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 15,0 ποσ. 
μονάδες), η Ισπανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία και (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-

λειο (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 12,5 ποσ. 

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία 
(κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 11,8 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβακία και η Ελλάδα (κατά 11,3 ποσ. 

μονάδες), η Δανία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία 
(κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,9 ποσ. 
μονάδες), η Μάλτα (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία 

(κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 8,8 ποσ. μο-
νάδες), η Κροατία και η Λετονία (κατά 8,6 ποσ. μονά-
δες), η Βουλγαρία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Φινλαν-
δία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,4 ποσ. 

μονάδες), η Ρουμανία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ιτα-
λία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), και η Αυστρία (κατά 3,7 
ποσ. μονάδες). 

2.6.2.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 15 έως & 34 ε-
τών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 

απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011.  

Γράφημα 2.183 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 15 έως & 34 ετών στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 
0-2 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011  

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

 

Το 2011 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στους απόφοιτους έως & την Κατώ-

τερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 στα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 7,6% υπερέχοντας οριακά 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών της συγκεκριμένης 
ηλικίας με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στους αποφοίτους της ίδιας βαθμίδας (7,0%) κατά 0,6 
ποσ. μονάδες. Από γράφημα γίνεται εμφανές ότι και 
στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ οι παρατη-
ρούμενες αποκλίσεις του δείκτη πυκνότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στους απόφοιτους της συγκεκριμένης 
βαθμίδας είναι από ελαφρές έως και οριακές.  

 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 15 έως & 34 ε-

τών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 
απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/ και Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4  και ως 
προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011.  
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Γράφημα 2.184 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 15 έως & 34 ετών στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/ και Μεταδευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4  και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011  

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

Το 2011 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στους αποφοίτους της Ανώτερης Δευ-
τεροβάθμιας ή/ και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης – ISCED 3-4 στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 5,9% 

υπερέχοντας οριακά του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών της συγκεκριμένης ηλικίας με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στους αποφοίτους της ίδιας 

βαθμίδας (5,6%) κατά 0,3 ποσ. μονάδες. Από γράφημα 
γίνεται εμφανές ότι και στο σύνολο των 28 κρατών-
μελών της ΕΕ οι παρατηρούμενες αποκλίσεις του δεί-

κτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στους απόφοιτους 
της συγκεκριμένης βαθμίδας είναι από ελαφρές έως 
και οριακές.  
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 15 έως & 34 ε-
τών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 

απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2011.  

Γράφημα 2.185 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 15 έως & 34 ετών στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 και ως προς 

το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011  

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

 

Το 2011 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στους αποφοίτους της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, εί-

ναι 5,0% υπερέχοντας οριακά του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών της συγκεκριμένης ηλικίας με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στους αποφοίτους της ί-
διας βαθμίδας (3,9%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες. Από γρά-

φημα γίνεται εμφανές ότι και στο σύνολο των 28 κρα-
τών-μελών της ΕΕ οι παρατηρούμενες αποκλίσεις του 
δείκτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους απόφοι-

τους της συγκεκριμένης βαθμίδας είναι από ελαφρές 

έως και μηδενικές (στη Μάλτα δεν καταγράφονται 
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα άτομα 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες).  

2.6.2.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες και αντίστοι-
χα των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευ-
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σης στην ΕΕ-28 το έτος 2011. Οι πέντε διαθέσιμες από 

την Eurostat ηλικιακές ομάδες ομαδοποιούνται σε 
τρεις: τη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ε-

τών, την ενδιάμεση από 35 έως & 54 ετών και τη γη-

ραιότερη από 55 έως & 44 ετών. 

Γράφημα 2.186 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 το έτος 2011  

συνολικός πληθυσμός 315.892,3 χιλ άτομα          

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 

που απάντησε 
116.281,6 χιλ άτομα 36,8%  137.108,0 χιλ άτομα 43,4%    60.159,4 χιλ άτομα 19,0%   

άτομα με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες 
6.792,8 χιλ άτομα 5,8%  19.879,5 χιλ άτομα 14,5%  17.595,1 χιλ άτομα 29,2%   

άτομα χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες 
109.488,8 χιλ άτομα 94,2%  117.228,5 χιλ άτομα 85,5%  42.564,2 χιλ άτομα 70,8%   

                                              από 15 έως & 34 ετών                                            από 35 έως & 54 ετών                                           από 55 έως & 64 ετών 

 

                                                          άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες                     άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  

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

 

Το 2011, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως 
& 64 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ, ανήκουν 60.159,4 χιλ. άτομα (το 19,0% του 

συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως & 64 ετών), 
εκ των οποίων το 29,2% αφορούν στα άτομα με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας έναντι του 70,8% του πληθυσμού 
της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες. Το 43,1% των 
ατόμων της ηλικιακής ομάδας με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που 
υπερέχει ισχυρά κατά 8,2 ποσ. μονάδες του αντίστοι-

χου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες (34,9%), ενώ το 44,0% 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και 

Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσο-
στό που υπερέχει ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (42,8%). Τέλος, 

το 12,9% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας εί-
ναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 

5-6 ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 9,4 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των 
ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
(22,3%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 35 έως & 54 ετών του συνολικού πληθυ-
σμού στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, ανήκουν 137.108,0 χιλ. 
άτομα (το 43,4% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών), εκ των οποίων το 14,5% αφο-
ρούν στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 

85,5% του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας που α-
φορούν στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες. Το 35,5% των ατόμων της ηλικιακής ο-

μάδας με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες είναι 
απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που υπερέχει σημαντι-
κά κατά 11,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου 

εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες (24,0%), ενώ το 47,4% των ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες είναι απόφοιτοι 

της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσοστό που υπο-
λείπεται οριακά κατά 0,7 ποσ. μονάδες του αντίστοι-
χου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες (48,1%). Τέλος, το 
17,1% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι 
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 

ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κατά 10,7 ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των 
ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

(27,8%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 34 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 28 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, ανήκουν 116.281,6 χιλ. άτομα (το 36,8% 

του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών), εκ των οποίων το 5,8% αφορούν στα άτομα με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας έναντι του 94,2% του πληθυ-
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σμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα 

χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες. Το 38,1% 
των ατόμων της ηλικιακής ομάδας με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες είναι απόφοιτοι έως & την 
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 

ποσοστό που υπερέχει ισχυρά κατά 7,8 ποσ. μονάδες 
του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (30,3%), 

ενώ το 44,2% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτε-
ροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 3-4 ποσοστό που υπολείπεται ελαφρά κατά 2,3 

ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης 
των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες (46,5%). Τέλος, το 17,6% των ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 5-6 ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά 
κατά 5,5 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκ-

παίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες (23,2%). 

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η ελαφρά μείωση του 
ποσοστού των αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτε-

ροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 στη νεότερη ηλικι-

ακή ομάδα του πληθυσμού από 15 έως & 34 ετών (με 
ποσοστό 38,1%) έναντι της γηραιότερης ηλικιακής 
ομάδας από 55 έως & 64 ετών (με ποσοστό 43,1%), αλ-
λά και η αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 μεταξύ της νεότερης 
ηλικιακής ομάδας του πληθυσμού από 15 έως & 34 ε-
τών (ποσοστό 17,6%) έναντι της γηραιότερης ηλικια-

κής ομάδας από 55 έως & 64 ετών (ποσοστό 12,9%). 
Κυρίως όμως θα πρέπει σημειωθεί το βασικό χαρα-
κτηριστικό της συγκεκριμένης κατανομής, που είναι 
ότι η επικρατούσα τιμή και στις τρεις ηλικιακές ομάδες 

ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης καταγράφεται στο 
επίπεδο των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθμι-
ας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
3-4. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες και αντίστοι-
χα των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευ-

σης στην Ελλάδα το έτος 2011. 

Γράφημα 2.187 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2011 

συνολικός πληθυσμός 6.517,6 χιλ άτομα          

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 

που απάντησε 
2.359,0 χιλ άτομα 36,2%  2.980,0 χιλ άτομα  45,7%    1.176,1 χιλ άτομα 18,0%   

άτομα με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες 
42,4 χιλ άτομα 1,8%  186,6 χιλ άτομα  6,3%  227,6 χιλ άτομα 19,4%   

άτομα χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες 
2.316,6 χιλ άτομα 98,2%  2.793,4 χιλ άτομα  93,7%  948,5 χιλ άτομα 80,6%   

                                              από 15 έως & 34 ετών                                            από 35 έως & 54 ετών                                           από 55 έως & 64 ετών 

 

                                                          άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες                     άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  

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

 

Το 2011, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως 

& 64 ετών του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα, 
ανήκουν 1.176,1 χιλ. άτομα (το 18,0% του συνολικού 
πληθυσμού ηλικίας από 15 έως & 64 ετών), εκ των ο-

ποίων το 19,4% αφορούν στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας έναντι του 80,6% του πληθυσμού της ηλικια-
κής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες. Το 67,2% των ατόμων της 
ηλικιακής ομάδας με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που υπερέ-

χει σημαντικά κατά 14,3 ποσ. μονάδες του αντίστοι-

χου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες (52,8%), ενώ το 22,6% 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσο-
στό που υπολείπεται ισχυρά κατά 5,7 ποσ. μονάδες 
του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων 

χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (28,3%). 
Τέλος, το 10,2% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
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5-6 ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 8,6 ποσ. μο-

νάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των α-
τόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
(18,9%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 

ομάδα από 35 έως & 54 ετών του συνολικού πληθυ-
σμού στην Ελλάδα, ανήκουν 2.980,0 χιλ. άτομα (το 
45,7% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως 

& 64 ετών), εκ των οποίων το 6,3% αφορούν στα άτο-
μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 93,7% του πλη-
θυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτο-

μα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες. Το 
48,3% των ατόμων της ηλικιακής ομάδας με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες είναι απόφοιτοι έως & την 
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 

ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 16,3 ποσ. μο-
νάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των α-
τόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

(32,0%), ενώ το 37,5% των ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες είναι απόφοιτοι της Ανώτε-
ρης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης – ISCED 3-4 ποσοστό που υπολείπεται ε-

λαφρά κατά 4,2 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέ-
δου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες (41,6%). Τέλος, το 14,3% των ατό-

μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συ-
γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ποσοστό που υπο-
λείπεται σημαντικά κατά 12,1 ποσ. μονάδες του αντί-

στοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες (26,4%). 
Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 34 ετών του συνολικού πληθυσμού στην Ελλά-

δα, ανήκουν 2.359,0 χιλ. άτομα (το 36,2% του συνολι-
κού πληθυσμού ηλικίας από 15 έως & 64 ετών), εκ των 
οποίων το 1,8% αφορούν στα άτομα με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας έναντι του 98,2% του πληθυσμού της ηλικια-
κής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες. Το 55,2% των ατόμων της 
ηλικιακής ομάδας με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που υπερέ-
χει σημαντικά κατά 21,9 ποσ. μονάδες του αντίστοι-

χου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες (33,3%), ενώ το 36,6% 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και 

Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσο-
στό που υπολείπεται ισχυρά κατά 9,7 ποσ. μονάδες 
του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (46,3%). 

Τέλος, το 8,2% των ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 

5-6 ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κατά 12,2ποσ. 
μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των 
ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
(20,4%). 

 
Αξίζει να σημειωθεί το βασικό χαρακτηριστικό της συ-
γκεκριμένης κατανομής, που είναι ότι η επικρατούσα 

τιμή και στις τρεις ηλικιακές ομάδες των ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς το επί-
πεδο εκπαίδευσης καταγράφεται στο επίπεδο έως & 

την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-
2, και με ιδιαίτερα υψηλές τιμές (από 48,3% η μικρό-
τερη έως και 67,2% η μεγαλύτερη τιμή). Το γεγονός ότι 
περισσότεροι από τους μισούς των ατόμων με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες κατατάσσεται στο χα-
μηλότερο μορφωτικό επίπεδο, αυτόματα τους τοπο-
θετεί στη βάση της πυραμίδας στην ελληνική αγορά 

εργασίας ως ανειδίκευτοι. 

2.6.3 Βασικοί δείκτες για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία

Η ενότητα για τη διαφοροποίηση της πρόσβασης στην 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ολοκληρώνεται 
με τρεις βασικούς δείκτες - στόχους (benchmarks) που 
έχουν τεθεί για το 2020 από το Πρόγραμμα «Εκπαί-

δευση & Κατάρτιση 2020» στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής «Ευρώπη 2020», για τους οποίους διατίθενται από 
την ad-hoc Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS) της Eu-
rostat (2011) στοιχεία και ως προς τα άτομα με ανα-

πηρία. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται οι δείκτες: (α) 
Πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαίδευση & κατάρτι-
ση (ISCED 1-3) των νέων ηλικίας από 18-24 ετών, (β) 
Δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου των νέων 

ηλικίας από 30-24 ετών και (γ) Νέοι εκτός εκπαίδευ-
σης/ κατάρτισης και εργασίας, τόσο στο σύνολο του 
πληθυσμού, όσο και μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το 2011. 

2.6.3.1  ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ISCED 1-3) 

Ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση 
& κατάρτιση, αποδίδει το ποσοστό των νέων ηλικίας 

από 18 έως & 24 ετών που έχουν εγκαταλείψει την εκ-
παίδευση χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη 
δευτεροβάθμια βαθμίδα και επιπλέον δεν συμμετέ-
χουν τις τελευταίες 4 εβδομάδες από την στιγμή διε-

ξαγωγής της έρευνας σε κάποιο πρόγραμμα εκπαί-
δευσης/ κατάρτισης, ως προς το συνολικό πληθυσμό 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. O περιορισμός 
της τιμής του δείκτη σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%, 

αποτελεί τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο που είχε τεθεί 
για το 2020 (ΕΕ-2020) στα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 

πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση των ατόμων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με 
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και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 
το έτος 2011. 

Το 2011, ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση των ατόμων ηλικίας από 18 
έως & 24 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 25,1% τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (12,4%) κατά 12,7 ποσ. 
μονάδες, αλλά υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά του 
ευρωπαϊκού στόχου (τιμή χαμηλότερη του 10,0%) κα-
τά  15,1 ποσ. μονάδες, ενώ η τιμή του δείκτη στα ατό-

μων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 

ΕΕ-28 (12,4%) υπολείπεται ελαφρά του ευρωπαϊκού 

στόχου κατά 2,4 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η 
θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το δείκτη πρό-
ωρης εγκατάλειψης των ατόμων με δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες να είναι 39,2%, τιμή υπερέχου-
σα σημαντικά κατά 14,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντι-

κά του ευρωπαϊκού στόχου κατά 29,2 ποσ. μονάδες, 
ενώ η τιμή του δείκτη στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (12,6%) υπο-
λείπεται ελαφρά του ευρωπαϊκού στόχου κατά 2,4 

ποσ. μονάδες. 

Γράφημα 2.188 U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση των ατόμων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών(*)  με και χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
(*) Ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης για τα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Κροατία, τη Σλοβενία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία και τη Μάλτα έχει προσεγγιστεί με βά-

ση την ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών 

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

Το 2011 και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ο δείκτης πρό-

ωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση 
των ατόμων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του αντί-
στοιχου δείκτη των ατόμων ηλικίας από 18 έως & 24 

ετών χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες, με 
τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των δεικτών στα ά-
τομα με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 50,1 ποσ. 
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακο-
λουθούν: η Ρουμανία (κατά 42,1 ποσ. μονάδες), η Λι-
θουανία (κατά 37,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 

36,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 26,6 ποσ. μονάδες), 
η Τσεχία (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 
22,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 22,0 ποσ. μονά-

δες), η Ιταλία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κα-
τά 21,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 18,3 ποσ. μο-
νάδες), η Ισπανία (κατά 18,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος 
(κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 17,6 ποσ. 

μονάδες), η Σλοβενία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), το 
Βέλγιο (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 12,8 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), 
η Γαλλία και το Λουξεμβούργο (κατά 11,3 ποσ. μονά-

δες), η Μάλτα (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία 
(κατά 11,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 10,9 ποσ. 
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 10,2 ποσ. μονά-

δες), και με μονοψήφια απόκλιση η Εσθονία (κατά 9,5 

ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), και η Σουηδία (κατά 6,2 
ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 

πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση των εργαζόμενων (employed persons) ηλικίας 
από 18 έως & 24 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 
το έ-

τος 2011.  
Το 2011, ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση των εργαζομένων ηλικίας 

από 18 έως & 24 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 17,3% τι-
μή υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των 

εργαζομένων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (13,6%) 
κατά 3,7 ποσ. μονάδες, αλλά υπολειπόμενη ισχυρά του 
ευρωπαϊκού στόχου (τιμή χαμηλότερη του 10,0%) κα-

τά  7,3 ποσ. μονάδες, ενώ η τιμή του δείκτη στους ερ-
γαζόμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ΕΕ-28 (13,6%) υπολείπεται ελαφρά του ευ-
ρωπαϊκού στόχου κατά 3,6 ποσ. μονάδες.  

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 9η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
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μελών, με το δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης των ερ-

γαζομένων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
να είναι 24,6%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 7,3 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπολει-
πόμενη σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου κατά 14,6 

ποσ. μονάδες, ενώ η τιμή του δείκτη στους εργαζόμε-

νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην Ελλάδα (24,6%) είναι ταυτόσημη του δείκτη των 
εργαζομένων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες. 

Γράφημα 2.189 U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση των εργαζόμενων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών(*)  με και χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
(*) Ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης για τους εργαζόμενους με δυσκολία  σε βασικές δραστηριότητες έχει προσεγγιστεί με βάση την ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών 

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

Το 2011, στα 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ο δεί-

κτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & 
κατάρτιση των εργαζομένων ηλικίας από 18 έως & 24 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέ-

χει του αντίστοιχου δείκτη των εργαζομένων ηλικίας 
από 18 έως & 24 ετών χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ 
των δεικτών στους εργαζόμενους με και χωρίς δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται 
στη Λιθουανία (κατά 28,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 
18,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 18,3 ποσ. μονάδες), 

η Ολλανδία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία 
(κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 11,1 ποσ. 
μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση η Εσθονία (κα-

τά 9,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), 
η Γερμανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 
8,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), 
το Λουξεμβούργο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 

(κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,8 ποσ. μο-
νάδες), η Λετονία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία 
(κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,2 ποσ. μονά-
δες), η Γαλλία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κα-

τά 2,4 ποσ. μονάδες) και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 
1,0 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά μηδενική απόκλιση 
καταγράφεται στην Ελλάδα, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, 

τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Ιταλία, ενώ στην 
Πορτογαλία και στη Βουλγαρία ο δείκτης πρόωρης 
εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση των 
εργαζομένων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των εργαζομένων ηλικίας από 18 
έως & 24 ετών χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες κατά 4,3 και 3,3 ποσ. μονάδες αντίστοιχα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης 

πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση των μη-εργαζόμενων (not employed persons)
ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με και χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 

το έτος 2011.  

Το 2011, ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την 
εκπαίδευση & κατάρτιση των μη-εργαζομένων ηλικίας 

από 18 έως & 24 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 30,5% τι-
μή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη των 
μη-εργαζομένων χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
(11,6%) κατά 18,9 ποσ. μονάδες, αλλά υπολειπόμενη 
σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου (τιμή χαμηλότερη 

του 10,0%) κατά  20,5 ποσ. μονάδες, ενώ η τιμή του 
δείκτη στους μη-εργαζόμενους χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (11,6%) υπολεί-
πεται ελαφρά του ευρωπαϊκού στόχου κατά 1,6 ποσ. 

μονάδες.  
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης των μη-

εργαζομένων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες να είναι 43,1%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 
12,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και 

υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού 
στόχου κατά 33,1 ποσ. μονάδες, ενώ η τιμή του δείκτη 
στους μη-εργαζόμενους  χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι 8,8% υπερκαλύ-

πτοντας ελαφρά τον ευρωπαϊκό στόχο κατά 1,2 ποσ. 
μονάδες. 
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Στόχος ΕΕ-2020 

10% 
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Γράφημα 2.190 U: Δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση των μη-εργαζόμενων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών(*)  με και χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
(*) Ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης για τους μη-εργαζόμενους με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη Μάλτα, τη Γερμανία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, τη 

Σλοβενία, την Κροατία και το Λουξεμβούργο έχει προσεγγιστεί με βάση την ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών 

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

Το 2011 και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ο δείκτης πρό-
ωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση & κατάρτιση 
των μη-εργαζομένων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των μη-εργαζομένων ηλικίας από 
18 έως & 24 ετών χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των 

δεικτών στους μη-εργαζόμενους  με και χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται στη 
Βουλγαρία (κατά 58,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-

σα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 
48,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 41,9 ποσ. μονά-
δες), η Λιθουανία (κατά 34,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 
(κατά 34,3 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 33,3 ποσ. 

μονάδες), η Τσεχία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα 
(κατά 30,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 27,5 ποσ. μο-
νάδες), η Πολωνία (κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Ολλαν-
δία (κατά 25,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 23,3 ποσ. 

μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 22,1 ποσ. μονάδες), η 
Ιρλανδία (κατά 21,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 
19,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 18,1 ποσ. μονά-

δες), η Ισπανία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κα-
τά 16,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία και η Σλοβακία (κατά 
16,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,3 
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο (κατά 

11,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,9 ποσ. μονά-
δες), η Φινλανδία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 10,1 ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση 

η Γερμανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες) και η Σουηδία (κα-
τά 6,5 ποσ. μονάδες).  

2.6.3.2  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

(ISCED 5-6) 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο δείκτης τριτοβάθμιου μορ-
φωτικού επιπέδου, αποδίδει το ποσοστό των ατόμων 
ηλικίας 30-34 ετών που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6 ή ISCED11 5-8). Ο αντί-
στοιχος επιδιωκόμενος ευρωπαϊκός στόχος (ΕΕ-2020) 
για τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 είναι «Μέχρι το 2020 το 

ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθ-
μιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 40,0%» (Συμβούλιο, 2009). Συγκεκριμένα στοι-
χεία για τη μέτρηση και του συγκεκριμένου ευρωπαϊ-

κού στόχου συλλέγονται σε ετήσια βάση στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 επίσης μέσω της έρευνας «Εργατικού 
Δυναμικού - LFS» της Eurostat. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης τρι-
τοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου  των ατόμων ηλικί-
ας από 30 έως & 34 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 
το έ-

τος 2011.  
Το 2011, ο δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέ-
δου  των ατόμων ηλικίας από 30 έως & 34 ετών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ, είναι 23,9% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά του 
αντίστοιχου δείκτη των ατόμων χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-

μάδας (35,8%) κατά 11,9 ποσ. μονάδες, και υπολειπό-
μενη ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού στόχου 
(τιμή υψηλότερη του 40,0%) κατά  16,1 ποσ. μονάδες, 
ενώ η τιμή του δείκτη στα ατόμων χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (35,8%) υπολεί-
πεται ελαφρά του ευρωπαϊκού στόχου κατά 4,2 ποσ. 
μονάδες.  

Στην Ελλάδα ο δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού ε-
πιπέδου των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες είναι οριακά μηδενικός, ενώ η τιμή του δεί-
κτη στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες στην Ελλάδα (28,4%) υπολείπεται σημαντικά 
του ευρωπαϊκού στόχου κατά 11,6 ποσ. μονάδες. 
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Στόχος ΕΕ-2020 

10% 
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Γράφημα 2.191 U: Δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου  των ατόμων ηλικίας από 30 έως & 34 ετών(*)  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
(*) Δεν διατίθενται μη-μηδενικές τιμές του δείκτη για τα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες με αναγωγή στο συγκεκριμένο πληθυσμό με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην 

ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών στην Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Σλοβακία και τη Μάλτα  

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

Το 2011, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ (Μάλτα, 
Σλοβακία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, 
Βουλγαρία και Ελλάδα) η τιμή του δείκτη τριτοβάθ-

μιου μορφωτικού επιπέδου  των ατόμων ηλικίας από 
30 έως & 34 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες εκτιμάται οριακά μηδενική, ενώ στην Αυστρία ο 
δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου  των 

ατόμων ηλικίας από 30 έως & 34 ετών με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες (25,5%) υπερέχει οριακά του 
αντίστοιχου δείκτη των ατόμων ηλικίας από 30 έως & 

34 ετών χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
(24,6%) κατά 0,9 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, στα 
υπόλοιπα 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ ο δείκτης 
τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου  των ατόμων η-

λικίας από 30 έως & 34 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 
των ατόμων ηλικίας από 30 έως & 34 ετών χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση μεταξύ των δεικτών στα άτομα με και χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφε-
ται στο Βέλγιο (κατά 27,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-

νουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Δανία (κατά 
24,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 23,1 ποσ. μονά-
δες), η Σουηδία (κατά 21,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 20,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 20,3 ποσ. 

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 17,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 
16,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 16,7 

ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 13,5 
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), 
το Λουξεμβούργο (κατά 12,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία 

(κατά 11,4 ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση 
η Ισπανία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
2,4 ποσ. μονάδες) και η Ρουμανία (κατά 2,1 ποσ. μονά-
δες). 

2.6.3.3  ΝΕΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα ποσοστά των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαί-
δευσης/ κατάρτισης και ταυτόχρονα εκτός εργασίας 

(neither in employment nor in education and training - 
ΝΕΕΤs) αποτελούν τον τρίτο δείκτη που η Έρευνα Ερ-
γατικού Δυναμικού (LFS) αποτυπώνει ως βασικό δεί-
κτη διαφοροποίησης των νέων με και χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με τις με-
λέτες του έχει αναδείξει τον συγκεκριμένο δείκτη ως 
ιδιαίτερα σημαντικό αφού εμφανίζεται αποδίδει ση-

μαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και στρεβλώ-
σεις τόσο των εκπαιδευτικών συστημάτων, όσο και της 
αγοράς εργασίας. Από τις διαθέσιμες από την LFS ηλι-
κιακές ομάδες νέων (από 15 έως & 24 ετών, από 54 έως 

& 34 ετών και από 15 έως & 34 ετών) για την παρουσία-
ση έχει επιλεγεί η τρίτη ως πολυπληθέστερη και πε-
ρισσότερο αξιόπιστη στην τιμή του δείκτη στα κράτη-
μέλη με συγκριτικά μικρότερο πληθυσμό. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης των 
νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με και χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες που ανήκουν στην 

κατηγορία των NEETs (βρίσκονται εκτός  εκπαίδευσης 
& κατάρτισης τυπικής και μη-τυπικής και ταυτόχρονα 
εκτός απασχόλησης) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 
το έτος 

2011.  

Το 2011, ο δείκτης NEETs  στους νέους ηλικίας από 15 
έως & 34 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 30,7% τιμή υπερέ-

χουσα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη NEETs των 
νέων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (15,6%) κατά 15,1 
ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμέ-

νο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των 
27 κρατών-μελών της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το δείκτη NEETs στους νέους με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να είναι 55,3%, 

τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 24,6 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπερέχουσα ιδιαί-
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Στόχος ΕΕ-2020 

40% 
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τερα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη NEETs στους 

νέους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (23,5%) κατά 31,8 

ποσ. μονάδες.  

Γράφημα 2.192 U: Δείκτης NEETs στους νέους ηλικίας από 15 έως & 34 ετών(*)  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011  

 
(*) Δεν διατίθενται μη-μηδενικές τιμές του δείκτη για τα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες με αναγωγή στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών στην Κύπρο, τη Λιθουανία, 

τη Λετονία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Σλοβακία και τη Μάλτα  

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

Τη συγκεκριμένη χρονιά στα 27 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ο 
δείκτης NEETs στους νέους ηλικίας από 15 έως & 34 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέ-
χει του αντίστοιχου δείκτη των νέων ηλικίας από 15 

έως & 34 ετών χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των δεικτών 
στους νέους  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες να καταγράφεται στη Βουλγαρία (κατά 
49,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-
σης ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 43,1 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβακία (κατά 42,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουα-

νία (κατά 39,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 36,9 
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 35,8 ποσ. μονάδες), η 
Ελλάδα (κατά 31,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 31,0 
ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 29,3 ποσ. μονάδες), η 

Τσεχία (κατά 29,0 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 27,2 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 25,2 ποσ. μονάδες), 
το Βέλγιο (κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 18,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 18,3 ποσ. μο-
νάδες), η Εσθονία (κατά 15,9 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 11,5 

ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), 
απόκλιση η Γερμανία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία (κατά 10,1ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια 

απόκλιση η Ισπανία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Αυ-
στρία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο και η 
Σουηδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης NEETs στους νέους ηλικίας από 15 έως & 34 

ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπο-
λείπεται ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των νέων η-
λικίας από 15 έως & 34 ετών χωρίς δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες στη Μάλτα (κατά 2,9 ποσ. μονά-

δες). 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο  δείκτης των 
νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες που ανήκουν στην κατηγορία 
των NEETs (βρίσκονται εκτός  εκπαίδευσης & κατάρτι-
σης τυπικής και μη-τυπικής και ταυτόχρονα εκτός α-

πασχόλησης) συνολικά και ως προς φύλο των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών NEETs 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών  με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες (32,1%) υπερέχει ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών NEETs της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (29,3%) κατά 2,8 ποσ. μονάδες. Πιο συγκε-
κριμένα, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης πυκνό-
τητας των γυναικών NEETs ηλικίας από 15 έως & 34 ε-
τών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών NEETs της συγκε-
κριμένης κατηγορίας, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών NEETs να κατα-
γράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), 

και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: η Γαλλία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Ουγγα-
ρία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 9,6 ποσ. 

μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία 
(κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,8 ποσ. μο-
νάδες), η Ελλάδα (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Δανία (κα-
τά 2,9 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,5 ποσ. μο-

νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), 
και η Κύπρος (κατά 1,7 ποσ. μονάδες). 
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Γράφημα 2.193 U: Δείκτης NEETs στους νέους ηλικίας από 15 έως & 34 ετών(*)  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες συνολικά και ως προς το φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2011  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα 

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

Την ίδια χρονιά, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών NEETs ηλικίας από 15 έως & 
34 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπο-

λείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών NEETs 
της συγκεκριμένης κατηγορίας, με τη μεγαλύτερη α-
πόκλιση του δείκτη μεταξύ ανδρών και γυναικών 
NEETs να καταγράφεται στη Λιθουανία (κατά 20,2 

ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία (κατά 12,5 ποσ. μο-
νάδες), η Σλοβακία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία 

(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 6,4 ποσ. μο-
νάδες), η Ρουμανία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 4,2 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η 

Σλοβενία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,1 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), 
η Ολλανδία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 

1,4 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κατά 1,0 ποσ. μονά-

δες). 

2.6.3.4  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός του 

δείκτη σύγκλισης
25

 των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 
ετών NEETs με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες και του δείκτη σύγκλισης των νέων ηλικίας 
από 18 έως & 24 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόωρα την 
εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011.  

                                                                 
25

 O δείκτης σύγκλισης μιας μεταβλητής αποδίδει τις αντεστραμμέ-
νες και κανονικοποιημένες τιμές  της απόκλισης της ποσοστιαίας 
κατανομής της μεταβλητής μεταξύ των ατόμων με και χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες, στην κλίμακα 0-100 (όπου στο 
100 αντιστοιχεί η μέγιστη τιμή και στο 0 η ελάχιστη τιμή) 

Γράφημα 2.194: Συσχετισμός του δείκτη σύγκλισης μεταξύ των νέων NEETs ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  και 

του δείκτη σύγκλισης των νέων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόωρα 
την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 

οριζόντια αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη 
σύγκλισης μεταξύ των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 

ετών NEETs με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28 (58,4%), και η κάθετη αντιπροσω-

πεύει τη μέση τιμή του δείκτη σύγκλισης μεταξύ των 
νέων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με & χωρίς δυ-
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σκολία σε βασικές δραστηριότητες που εγκατέλει-

ψαν πρόωρα την εκπαίδευση & κατάρτιση στην ΕΕ-28 
(71,5%). Πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβά-
νονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές του δείκτη 
σύγκλισης μεταξύ των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 

ετών NEETs με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες χαμηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή 
στην ΕΕ-28, ενώ κάτω από την οριζόντια γραμμή περι-

λαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές υ-
ψηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη. 
Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κρά-
τη-μέλη, που καταγράφουν τιμές του δείκτη σύγκλι-

σης μεταξύ των νέων ηλικίας από 18 έως & 24 ετών με 
& χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 
εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση & κατάρτιση 
υψηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη, 

ενώ δεξιά της κάθετης γραμμής ενώ κάτω από την ορι-
ζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη που κα-
ταγράφουν τιμές χαμηλότερες από την αντίστοιχη μέ-

ση τιμή του δείκτη.  

Με βάση την κάθετη και την οριζόντια γραμμή που ο-
ρίζονται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές των δεικτών 
στην ΕΕ-28 τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ διακρίνονται στις 

ακόλουθες 4 ομάδες: 

 Η 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ των νέων 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών NEETs με & χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται της 

μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει 
υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του 
δείκτη μεταξύ των νέων NEETs με & χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δεί-
κτης σύγκλισης μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν 
πρόωρα την εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται 

της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει 
υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του 
δείκτη μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόω-
ρα την εκπαίδευση & κατάρτιση. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα περιλαμβάνονται 7 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η 
Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, 

η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ολλανδία. 

 Η 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ των νέων 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών NEETs με & χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει της μέ-

σης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει χα-
μηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του δεί-
κτη μεταξύ των νέων NEETs με & χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δείκτης 
σύγκλισης μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόω-
ρα την εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται της μέ-

σης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει υψη-
λή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του δείκτη 

μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκ-
παίδευση & κατάρτιση.  Στη συγκεκριμένη ομάδα 
περιλαμβάνεται 5 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η Σλοβακί-
α, η Κροατία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Ιρλανδία.  

 Η 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ των νέων η-
λικίας από 15 έως & 34 ετών NEETs με & χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει της μέ-

σης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει χα-
μηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του δεί-
κτη μεταξύ των νέων NEETs με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δείκτης 

σύγκλισης μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόω-
ρα την εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει της μέσης 
τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή 

απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του δείκτη με-
ταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκ-

παίδευση & κατάρτιση. Στη συγκεκριμένη ομάδα πε-
ριλαμβάνονται 12 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: το Βέλγιο, 
η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Εσθο-
νία, η Λετονία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Φιλανδία, η 

Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία. 

 Η 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ των νέων η-
λικίας από 15 έως & 34 ετών NEETs με & χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται της 

μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει 
υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του 
δείκτη μεταξύ των νέων NEETs με & χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δεί-
κτης σύγκλισης μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν 
πρόωρα την εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει της 

μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει 
χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του 
δείκτη μεταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες που εγκατέλειψαν πρόω-

ρα την εκπαίδευση & κατάρτιση. Στη συγκεκριμένη 
ομάδα περιλαμβάνονται 4 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η 
Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Μάλτα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ στα οποία καταγράφεται χαμηλή απόκλιση μεταξύ 
των νέων με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες και στους δύο δείκτες ταυτόχρονα (3

η
 ομάδα 

κρατών-μελών) κυριαρχούν τα κράτη-μέλη του ευρω-

παϊκού Βορρά, ενώ στον αντίποδα μεταξύ των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφεται υψηλή απόκλιση με-
ταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες και στους δύο δείκτες ταυτόχρονα (1

η
 

ομάδα κρατών-μελών) κυριαρχούν τα κράτη-μέλη του 
ευρωπαϊκού Νότου.  
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 Διαφοροποίηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία  2.7

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον όρο πρόσβαση (access) 

δηλώνεται
26

 «η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής 
όλων των πολιτών –συμπεριλαμβανομένης και της ι-
σότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία – σε ό-
λους τους τομείς των κοινωνικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

στην παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της, στην εκ-
παίδευση, στις πολιτιστικές δραστηριότητες, στον α-
θλητισμό κλπ) και ως εκ τούτου στις υποδομές, υπη-
ρεσίες, διαδικασίες και αγαθά που σχετίζονται με αυ-

τούς. [..] Για την επίτευξη του στόχου της «πρόσβα-
σης» των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και την 
απασχόληση, τα μέτρα για τη βελτίωση της προσβασι-

μότητας
27

 πρέπει να είναι οριζόντια –δηλαδή να αφο-
ρούν όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής (π.χ. το 
δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, την κοινωνία της 

πληροφορίας κλπ)- και στοχευμένα.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου της ετήσιας έκθεσης για 
τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ατό-
μων με αναπηρία στην ΕΕ-28 το 2011, αποτυπώνονται 

μεταβλητές που αφορούν στην πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, τη μεθοδολογία και τις συγκεκριμένες 

εννοιολογικές αποδόσεις του όρου αναπηρία (τύπους 
της αναπηρίας – type of disability) της ad-hoc μελέτης 
της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της EE το 2011. Πιο 
αναλυτικά, παρουσιάζονται οι δείκτες που αναφέρο-

νται: στα μη-εργαζόμενα άτομα με αναπηρία, στα οι-
κονομικά μη ενεργά άτομα με αναπηρία, στα οικονο-
μικά ενεργά άτομα με αναπηρία, που εξειδικεύονται 

στους δείκτες των ανέργων και των εργαζομένων/ 
απασχολουμένων ατόμων με αναπηρία (συνολικά, 
ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα), αλλά και με περαιτέρω 
εξειδίκευση των παραπάνω δεικτών στις περιπτώσεις 

για τις οποίες διατίθενται σχετικά στοιχεία.  

2.7.1 Από τη φιλανθρωπία στην εργασία 

Παρατίθεται η ενότητα Η εξέλιξη της αντίληψης για την ανα-

πηρία: από τη φιλανθρωπία στην εργασία από το βιβλίο Ερ-
γασία-Απασχόληση και Αναπηρία του Δημήτρη Λογαρά, εκ-

δόσεις ΕΣΑμεΑ, Αθήνα 2013 (σελ. 22-26) 

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η φιλανθρωπία αποκτά διαφορετικές σημασίες/ νοή-
ματα ανάλογα με το εκάστοτε ιστορικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η αναπηρία συνιστά μια άλλη «κοι-
νωνική κατασκευή», όπως είναι το φύλο, η εθνότητα 
κλπ. Η θεώρηση της αναπηρίας ως προϊόν της κοινω-
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 Λογαράς Δημήτρης, Εργασία-Απασχόληση και Αναπηρία, ΕΣΑμεΑ, 
Αθήνα 2013 (σελ. 10) 

27
 Η προβασιμότητα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης συμ-

μετοχής των ατόμων με αναπηρία και υπό αυτή την έννοια απο-
τελούν εργαλεία για την επίτευξη της πρόσβασης  (ο.π. σελ 10) 

νίας δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται ως πραγματική 

κατάσταση. Σημαίνει, απλά πως η στάση της κοινωνία 
απέναντι στην αναπηρία και τα και τα άτομα με ανα-
πηρία δεν είναι πάντα η ίδια. Τα άτομα με αναπηρία 
άλλοτε αντιμετωπίζονται με οίκτο και φιλευσπλαχνία 

άλλοτε ως ασθενείς και άλλοτε ως πολίτες με ίσα δι-
καιώματα. 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Ο τρόπος που η αναπηρία κάθε φορά ορίζεται, επη-

ρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται. Άλλο-
τε στόχος της κοινωνίας είναι η περιθωριοποίηση των 
ατόμων με αναπηρία (π.χ. ιδρυματοποίηση), άλλοτε η 

ιατρική αποκατάστασή τους και άλλοτε η κοινωνική 
τους ένταξη. Οι πολιτικές και τα μέτρα για την απα-
σχόληση των ατόμων με αναπηρία επηρεάζονται από 
τον τρόπο με τον οποίο η αναπηρία κάθε φορά προ-

σεγγίζεται. 
 Η αναπηρία έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφορετι-
κών προσεγγίσεων. Τρία είναι μέχρι σήμερα τα κύρια 
μοντέλα της αναπηρίας: α) το ιατρικό και β) το κοινω-

νικό και γ) το δικαιωματικό. Τα μοντέλα αυτά ορίζουν 
με διαφορετικό τρόπο την αναπηρία, τοποθετούν σε 
διαφορετική βάση τα προβλήματα που τη συνοδεύουν 

και προτείνουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισής 
της. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση του τρόπου με 
τον οποίο τα διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της 
αναπηρίας επιδρούν στην κοινωνική αντίληψη ανα-

φορικά με το ζήτημα της απασχόλησης των ατόμων με 
αναπηρία. 

Η εργασία στο ιατρικό μοντέλο (medical  model) 

Στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, η αναπηρία ορίζε-
ται ως η σωματική, νοητική, αισθητηριακή ή ψυχολο-
γική «απόκλιση» από αυτό που θεωρείται «φυσιολο-

γικό» (για παράδειγμα η κώφωση αντιμετωπίζεται ως 
«απόκλιση» από την ικανότητα για ακοή που θεωρεί-
ται ότι αποτελεί τη φυσιολογική κατάσταση). Πρόκει-

ται για «δυσλειτουργία» που οφείλεται σε ασθένεια, 
ατύχημα ή άλλους ιατρικούς λόγους. (ΕΣΑμεΑ 2005:6, 
ΕΣΑμεΑ 2005α: 14-15, ΕΣΑμεΑ 2002:7). 
Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τα προβλήματα που συ-

νοδεύουν την αναπηρία στο ίδιο το άτομο, διότι υπο-
στηρίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτο-
μα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή είναι φυ-
σικό επακόλουθο των δικών τους λειτουργικών περιο-

ρισμών, αγνοώντας εντελώς την αλληλεπίδραση που 
υπάρχει  ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον  
(ΕΣΑμεΑ 2002:7). Βάσει αυτού του μοντέλου, η διαχεί-

ριση της αναπηρίας στοχεύει στην αποκατάσταση των 
λειτουργικών περιορισμών μέσω ιατρικών παρεμβά-
σεων. Στην περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι 
εφικτή ή στην περίπτωση που τα άτομα με αναπηρία 

δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις επικρατούσες 
νόρμες, η κοινωνική απομόνωση είναι αναπόφευκτη. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται ως λύση η φι-
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λανθρωπία και η παροχή προνομιακών επιδομάτων 

(ΕΣΑμεΑ 2005α: 14-15,22). 
Το ιατρικό μοντέλο εστιάζει ιδιαίτερα στη «φροντίδα», 
προτείνοντας ουσιαστικά την «απαλλαγή» των ατό-
μων με αναπηρία από τις συνηθισμένες υποχρεώσεις 

της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων είναι και η εργασία. 
Αποτέλεσμα αυτής της θεωρίας ήταν η υπερβολική 
εστίαση στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και 

επιδομάτων (ΕΣΑμεΑ 2005α: 22). Επιπρόσθετα, το ια-
τρικό μοντέλο περιόρισε τη δυνατότητα των ατόμων 
με αναπηρία να κάνουν τις δικές τους επιλογές και να 
είναι οικονομικά αυτόνομα, ενίσχυσε τις προκαταλή-

ψεις των εργοδοτών, για τις ικανότητές τους και ευνό-
ησε την αποθάρρυνσή τους από οποιαδήποτε προ-
σπάθεια βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων 
και δεξιοτήτων τους. Σε χώρες που εφαρμόζεται το ια-

τρικό μοντέλο τα άτομα με αναπηρία σπάνια εργάζο-
νται και όταν αυτό συμβαίνει συνήθως η εργασία 
λαμβάνει χώρα σε «ειδικούς» χώρους (προστατευμέ-

να εργαστήρια)
28

. 
Το ιατρικό μοντέλο κυριάρχησε στο σχεδιασμό πολιτι-
κής για την αναπηρία στις ευρωπαϊκές χώρες πάνω 
από ένα αιώνα, παρέχοντας τη θεωρητική τεκμηρίωση 

πρακτικών «διαχωρισμού», όπως η ιδρυματοποίηση, 
οι οποίες οδήγησαν τα άτομα με αναπηρία στον απο-
κλεισμό από κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής, συμπε-

ριλαμβανομένου και του τομέα της απασχόλησης
29

. 

Η εργασία στο κοινωνικό μοντέλο (social  model) 

Στο κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία δεν αντιμετωπίζε-
ται ως ιατρικό πρόβλημα, αλλά ως πρόβλημα που δη-
μιουργεί η ίδια η κοινωνία. Το γεγονός ότι ένας χρή-

στης αναπηρικού αμαξιδίου δεν μπορεί να μετακινη-
θεί μέσα στην πόλη του δεν θεωρείται ως φυσικό ε-
πακόλουθο αυτής κάθε αυτής της αναπηρίας του, αλ-
λά ως αποτέλεσμα της μη λήψης μέτρων που να καθι-

στούν το δομημένο περιβάλλον προσβάσιμο σε αυτόν. 
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι τα προβλήματα 
που συνοδεύουν την αναπηρία είναι συνέπεια της α-
δυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανά-

γκες των ατόμων με αναπηρία και όχι των λειτουργι-
κών περιορισμών που αυτή δημιουργεί, δίνοντας πα-
ράλληλα έμφαση στη «διαφορά», στις «εύλογες προ-

σαρμογές», στον «καθολικό σχεδιασμό» (design for 
all), στα «δικαιώματα» (ΕΣΑμεΑ 2005α:16).  
Για το κοινωνικό μοντέλο η αναπηρία δεν είναι τίποτα 
άλλο από μια «κοινωνική κατασκευή». Η αναπηρία 

«κατασκευάζεται» από την κοινωνία χρησιμοποιώντας 
ως σημείο αναφοράς το πρότυπο του «αρτιμελούς» 
ατόμου (ΕΣΑμεΑ 2005α:16). Υπό αυτή την οπτική, οι 

λειτουργικού περιορισμοί που συνοδεύουν τις διάφο-
ρες καταστάσεις αναπηρίας δεν αποτελούν τη βασική 
αιτία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με αναπηρία στην καθημερινή ζωή. Αντιθέτως, τα βα-
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 GottliebAaron, Myhill N. William and Blanc Peter, 2010  
29

 ο.π. 

σικά αίτια πρέπει να αναζητηθούν στο θεσμικό επίπε-

δο (νομοθεσία), στο ιδεολογικό επίπεδο (στερεότυπα, 
νοοτροπίες, προκαταλήψεις) και στο επίπεδο της κα-
θημερινής πρακτικής (π.χ. σχεδιασμός περιβάλλοντος) 
(ΕΣΑμεΑ 2005 : 6, ΕΣΑμεΑ 2002 : 8 ). 

Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η διαχείριση του 
προβλήματος απαιτεί κοινωνική δράση και είναι ευ-
θύνη της κοινωνίας να πραγματοποιήσει όλες εκείνες 

τις μετατροπές του περιβάλλοντος που απαιτούνται 
για τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ατό-
μων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής ΕΣΑμεΑ 2005: 6), συμπεριλαμβανομένου και του 

τομέα της απασχόλησης. Το κοινωνικό μοντέλο δίνει 
έμφαση στις ατομικές ανάγκες και ικανότητες και δεν 
ομαδοποιεί, όπως το ιατρικό μοντέλο, τα άτομα με 
αναπηρία με βάση την κατηγορία της αναπηρίας 

τους
30

. (GottliebAaron, Myhill  N. Will iam and Blanc 
Peter. 2010). 
Οι θετικές επιπτώσεις επικράτησης του κοινωνικού 

μοντέλου της αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης 
είναι οι εξής: η διεκδίκηση εκ μέρους των ίδιων των 
ατόμων με αναπηρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος 

στην εργασία και την απασχόληση, η διεκδίκηση θέ-
σεων εργασίας στην ανοιχτή αγορά εργασίας, η προ-
σπάθεια βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων 

και δεξιοτήτων τους. Επιπρόσθετα, το μοντέλο αυτό 
έχει συμβάλλει στην αλλαγή της αρνητικής στάσης των 
εργοδοτών για τις ικανότητες και δεξιότητες των ατό-
μων με αναπηρία. 

Η εργασία στο δικαιωματικό μοντέλο 

Σύμφωνα με το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των – το οποίο ουσιαστικά συνιστά προέκταση του κοι-
νωνικού μοντέλου της αναπηρίας- τα άτομα με ανα-
πηρία δεν είναι αντικείμενα οίκτου και φιλανθρωπίας, 

αλλά υποκείμενα, άξια σεβασμού και ίσης μεταχείρι-
σης, όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Επίσης, η ανα-
πηρία δεν είναι ζήτημα πρόνοιας, αλλά ζήτημα δια-
σφάλισης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

ελευθεριών και ως τέτοιο είναι ζήτημα πρωτίστως πο-
λιτικό. 
Η διαχείριση της αναπηρίας στο δικαιωματικό μοντέλο 

απαιτεί τη θέσπιση νομοθεσίας καταπολέμησης των 
διακρίσεων και την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων 
(θεσμικών και άλλων) σε όλους τους τομείς της κοινω-
νικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της 

εργασίας και της απασχόλησης. 
Το δικαιωματικό μοντέλο καθιερώθηκε με τη Διεθνή 
σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

που αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο. Αυτό 
σημαίνει για τα κράτη που την έχουν προσυπογράψει 
και επικυρώσει ότι οφείλουν να την ενσωματώσουν 
στο εθνικό τους δίκαιο και στην εσωτερική έννομη τά-

ξη τους. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην 
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παράγραφο 1β του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» 

της προαναφερθείσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα 
κράτη είναι υποχρεωμένα «[..]να λάβουν όλα τα κα-
τάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομο-
θετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταρ-

γήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα 
και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των α-
τόμων με αναπηρίες[..]». Η σύμβαση περιλαμβάνει ξε-

χωριστό άρθρο (το 27) για την εργασία και την απα-
σχόληση. Εφόσον η εφαρμογή του συνόλου των επι-
ταγών της σύμβασης είναι υποχρεωτική, αυτό συνε-
πάγεται: α) τη λήψη όλων των νομοθετικών, διοικητι-

κών και άλλων μέτρων για την εφαρμογή των επιτα-
γών του άρθρου 27, β) τη λήψη όλων των απαραίτη-
των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθε-
τικών, για την τροποποίηση ή κατάργηση νόμων, κα-

νονισμών, εθίμων και πρακτικών στον τομέας της ερ-
γασίας και απασχόλησης. 
Αν και το ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία προωθεί-

ται μέσω διαφόρων νομικών εργασιών, το άρθρο 27 
της σύμβασης είναι το πιο σύγχρονο και πλήρες. Επι-
πρόσθετα, μέσω αυτού του άρθρου για πρώτη φορά 
αναγνωρίζεται το ανθρώπινο δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία στην ελεύθερη επιλογή, συμπεριλαμβανο-
μένης και της ελεύθερης επιλογής στο επάγγελμα. Για 
να μπορέσουν όμως τα άτομα με αναπηρία να ασκή-

σουν απρόσκοπτα το δικαίωμα της επιλογής, όπως 

κάθε άλλος πολίτης, η σύμβαση επιβάλλει στα συμ-

βαλλόμενα κράτη τη λήψη μέτρων για την άρση όλων 
των εμποδίων (θεσμικών, φυσικών, αρχιτεκτονικών, 
ιδεολογικών κ.α). Η προσβασιμότητα (άρθρο 9) και 
όλες οι εκφάνσεις της – δηλαδή ο καθολικός σχεδια-

σμός (άρθρο 2 «ορισμοί» και παρ. στ, ζ & η του άρ-
θρου 4 «Γενικές υποχρεώσεις», οι εύλογες προσαρ-
μογές (άρθρο 2) «Ορισμοί», συμπεριλαμβανομένης 

και της υποστηρικτικής τεχνολογίας άρθρο 2 «Ορι-
σμοί» και παρ. στ του άρθρου 4 «Γενικές υποχρεώ-
σεις»), και οι μορφές ζωντανής βοήθειας και ενδια-
μέσων (άρθρο 9 «Προσβασιμότητα»)- αποτελεί το βα-

σικό «όπλο» για την άρση όλων αυτών των εμποδίων. 

2.7.2 Δείκτες μη απασχολουμένων ατόμων με 
αναπηρία 

Με τον όρο μη απασχολούμενα άτομα αποδίδεται το 

άθροισμα των ανέργων και των οικονομικά μη ενερ-
γών ατόμων. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες που διαμένουν σε νοικοκυριά (private 
households), καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των 

ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως 
προς το συνολικό πληθυσμό των μη απασχολουμένων 
ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.195 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 52,5% (ή 23.419,5 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (44.459,5 χιλ. άτομα), είναι μη 
απασχολούμενα άτομα. Την ίδια χρονιά, το 64,5% (ή 
296,1 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
Ελλάδα (459,1 χιλ. άτομα) κατηγοριοποιούνται ως μη 
απασχολούμενα άτομα. Στην κατανομή ως προς το 

δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στα μη απασχολούμενα άτομα, η 
Ελλάδα (10,6%) κατέχει την 27η θέση, τιμή υπολειπό-

μενη σημαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-
28 (20,8%) κατά 10,2 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη 

με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 
30,9% είναι: η Αυστρία (33,4%), η Ολλανδία (31,3%), η 
Δανία (30,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (30,0%) και η 

Φινλανδία (29,7%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) 

με μέση τιμή δείκτη 10,6%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ιρλανδία (9,1%), η Ελλάδα (10,6%), η Μάλτα 
(11,1%), η Ισπανία και η Ιταλία (11,2%). Ωστόσο, η τι-
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μή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,9 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών 
ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκε-
κριμένης κατηγορίας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των μη απασχολουμένων ατόμων στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 
το έ-

τος 2011. 

Γράφημα 2.196 U: Ποσοστό μη απασχολουμένων ατόμων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, το ποσοστό των μη απασχολουμένων ατό-

μων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
είναι 52,7% τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοι-
χου ποσοστού των μη απασχολουμένων ατόμων χω-

ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας (33,1%) κατά 19,6 ποσ. μο-
νάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη, η Ελλάδα κατέχει την 9η θέση μεταξύ των 28 κρα-
τών-μελών, με το ποσοστό των μη απασχολουμένων 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες να είναι 64,5%, τιμή υπερέ-

χουσα σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπερέχουσα σημαντικά 
του ποσοστού των μη απασχολουμένων ατόμων χω-
ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλά-

δα (41,5%) κατά 23,0 ποσ. μονάδες. 
Το 2011 και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων 
μη απασχολουμένων ατόμων χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 

μεταξύ των ποσοστών στα άτομα με και χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται στην 
Ολλανδία και την Ουγγαρία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η 

Ρουμανία (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 31,4 
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία και η Βουλγαρία (κατά 31,1 
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η 

Πολωνία και η Τσεχία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 25,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 24,8 ποσ. μο-
νάδες), η Κύπρος (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 

και (κατά 23,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,9 ποσ. 

μονάδες), η Λιθουανία (κατά 22,7 ποσ. μονάδες), η 

Σλοβενία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 
20,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), 
η Πορτογαλία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κα-
τά 16,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 15,4 ποσ. μονά-

δες), Ιταλία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κα-
τά 12,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,8 ποσ. μονά-
δες), και με μονοψήφια απόκλιση η Γαλλία (κατά 9,9 

ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), και 
το Λουξεμβούργο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες). 

2.7.2.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 54,1% των μη απασχολουμένων ατόμων 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες (χιλ. 
24.053,7 άτομα), που υπερέχουν των μη απασχολου-
μένων ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες (45,9% ή 20.405,8 χιλ. άτομα) κατά 3.647,9 χιλ. άτο-
μα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των μη  απασχολου-
μένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 η 
απόκλιση των φύλων είναι οριακή, με το ποσοστό των 
μη απασχολουμένων γυναικών να είναι 49,6% (ή 
133.761,7 χιλ. άτομα) και των μη απασχολουμένων 

ανδρών 50,4% (ή 136.176,0 χιλ. άτομα). Την ίδια χρο-
νιά, στην Ελλάδα επίσης υπερέχουν, αν και εντονότε-
ρα, οι μη απασχολούμενες γυναίκες με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες (55,4% ή 254,2 χιλ. άτομα) 

έναντι των μη απασχολουμένων ανδρών με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες (44,6% ή 204,9 χιλ. άτομα) 
κατά 49,3 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύ-

νολο των μη απασχολουμένων ατόμων χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών  στην Ελλάδα  η αναλογία των φύλων είναι ε-
πίσης οριακή, με το ποσοστό των γυναικών (49,4%ή 
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2.987,4 χιλ. άτομα) να υπερέχει οριακά έναντι των αν-

δρών (50,6% ή 3.061,0 χιλ. άτομα).  
Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στα μη απασχο-
λούμενα άτομα στην ΕΕ-28 είναι 15,2% υπερέχοντας 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (13,0%) κατά 2,2  
ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες στα μη απασχολούμενα άτομα (7,8%) υπερέχει 

του αντίστοιχου δείκτη των μη-εργαζομένων ανδρών 

(6,3%) κατά 1,5  ποσ. μονάδες. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα μη 

απασχολούμενα άτομα του συνολικού πληθυσμού και 
ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία το 2011. 

Γράφημα 2.197 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στα μη απασχο-
λούμενα  άτομα και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στις μη απασχο-

λούμενες γυναίκες υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στους μη απασχολούμενους άνδρες σε 12 από τα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να 
καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-

λουθούν: η Δανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογα-
λία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,9 ποσ. 
μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η 

Λετονία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 
2,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,4 ποσ. μονά-
δες), η Ισπανία (κατά 2,0  ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
(κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ολλανδία (κατά 

0,9 ποσ. μονάδες), και η Ρουμανία (κατά 0,5  ποσ. μο-
νάδες). Την ίδια χρονιά και στον αντίποδα, σε 16 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στις μη απασχολούμενες γυναίκες υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στους μη απασχολούμενους άν-

δρες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνό-
τητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στη Γερμανία (κατά 5,5  ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 

Τσεχία (κατά 4,4  ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,3 
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,2 ποσ. μονάδα), η Αυ-
στρία και  η Εσθονία (κατά 3,5  ποσ. μονάδες), η Κροα-
τία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κα-

τά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,5 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβακία (κατά 2,4  ποσ. μονάδες), η Κύπρος 

(κατά 2,1 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,0 ποσ. μονά-
δες), η Ιρλανδία (κατά 1,4  ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Ελλάδα (κατά 0,5  ποσ. μονάδες), και η Φινλανδία και η 

Ιταλία (κατά 0,1  ποσ. μονάδες). 

2.7.2.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2011.  

Γράφημα 2.198 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των μη απασχολουμέ-

νων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 7,2% (ή 1.689,7 χιλ. άτομα) των μη απα-
σχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
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δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28 

(23.419,5 χιλ. άτομα)  ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 38,8% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη απασχολούμενα 
άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην ΕΕ-28), και το 7,5% (ή 1.747,5 χιλ. άτομα) των μη 
απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 

έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 15,9% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στα μη απασχολούμενα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την 
ίδια χρονιά, το 11,7% (ή 2.743,0 χιλ. άτομα) των μη 

απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν στην ενδιάμεση 
ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-
στού 12,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη απα-

σχολούμενα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 22,3% (ή 5.218,2 
χιλ. άτομα) των μη απασχολουμένων ατόμων με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλι-
κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 
11,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη απασχο-
λούμενα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες στην ΕΕ-28), και το 51,3% (ή 12.021,2 χιλ. ά-
τομα) των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσο-
στού 22,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη απα-
σχολούμενα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 

2011.  
Γράφημα 2.199 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των μη απασχολουμέ-
νων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 
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Το 2011, το 3,9% (ή 11,4 χιλ. άτομα) των μη απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(296,1 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομά-

δα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 7,2% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη απασχολούμενα άτο-

μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-

28), και το 6,8% (ή 20,2 χιλ. άτομα) των μη απασχο-
λουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 
34 ετών (έναντι ποσοστού 7,5% της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας στα μη απασχολούμενα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την ίδια χρονιά, 
το 11,4% (ή 33,7 χιλ. άτομα) των μη απασχολουμένων 

ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες α-
νήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 
44 ετών (έναντι ποσοστού 11,7% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στα μη απασχολούμενα άτομα με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 21,4% 
(ή 63,3 χιλ. άτομα) των μη απασχολουμένων ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι 

ποσοστού 22,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη 
απασχολούμενα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην ΕΕ-28), και το 56,6% (ή 167,4 χιλ. ά-

τομα) των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσο-
στού 51,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα μη απα-

σχολούμενα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των μη απασχολουμένων α-
τόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2011. 
Γράφημα 2.200 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των μη απασχολουμένων 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των μη απασχολουμέ-
νων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην ΕΕ-28 εί-
ναι 14,1%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνό-

τητας των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ο-
μάδα από 15 έως & 24 ετών είναι 4,6%, και στην ηλι-
κιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών η τιμή του δείκτη 

είναι 11,0%. Στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 
έως & 44 ετών η τιμή του δείκτη είναι 19,9%, στην ηλι-
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κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη 

είναι 34,8%, και στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 
55 έως & 64 ετών είναι 38,0%. Αξίζει να σημειωθεί  η 
σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του 
συγκεκριμένου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομά-

δα (από 15 έως & 24 ετών) στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα (από 55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των μη απασχολουμένων α-
τόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων, στην Ελλάδα το 2011. 

Γράφημα 2.201 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των μη απασχολουμένων 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των μη απασχολουμέ-

νων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα 
είναι 10,6% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,2  
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 

ΕΕ-28 (20,8%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των μη 
απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 24 ετών είναι 1,4% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 

κατά 3,2  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη στην ΕΕ-28 (4,6%), και στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 34 ετών είναι 4,3% τιμή υπολειπόμενη ισχυ-

ρά κατά 6,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (11,0%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης 
πυκνότητας των μη απασχολουμένων ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 8,7% τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,3  ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,9%). Τέ-

λος, ο δείκτης πυκνότητας των μη απασχολουμένων 
ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 
14,3% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 20,5  ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(34,8%), και ο δείκτης πυκνότητας των μη απασχο-
λουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στη γηραιότερη από 55 έως & 64 ετών είναι 

24,3% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 13,7  ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 

(38,0%). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. Σημειώνεται ότι οι 
5 διαθέσιμες ηλικιακές ομάδες, έχουν ομαδοποιηθεί 

σε τρεις: τη νεότερη (από 15 έως & 34 ετών), την εν-
διάμεση (από 35 έως & 54 ετών) και τη γηραιότερη  
(από 55 έως & 64 ετών). 
Γράφημα 2.202 U: Ποσοστιαία κατανομή των μη απασχολουμένων ατόμων η-

λικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως 
προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 

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

 

Το 2011, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-
στό των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (14,7%), ενώ στα υπόλοιπα 14 από 

τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των μη απασχο-
λουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της 
τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση μετα-
ξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των μη απα-
σχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να 
είναι 10,7%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,0 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-

κτη (top 5) με μέση τιμή 22,6% είναι: η Σουηδία 
(31,7%), η Ιρλανδία (22,7%),η Δανία (20,8%), η Εσθο-
νία (19,2%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (19,5%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 7,9%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Κροατία (3,9%), η Ουγγαρία (6,8%), η Σλοβενία (9,4%), 

η Τσεχία και η Ρουμανία (9,7%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,8 φορές), γε-
γονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-
φοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μετα-

ξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των μη απασχολουμένων ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ενδιά-

μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 54 ετών υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (34,0%), ενώ 
στα υπόλοιπα 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το πο-

σοστό των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομά-
δας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

17η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας να είναι 32,8%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 1,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 39,1% είναι: η 

Ισπανία (39,9%), η Ιρλανδία (39,5%), η Δανία (39,2%), η 
Ολλανδία (38,7%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (38,3%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 

(bottom 5) με μέση τιμή 28,2%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Φινλανδία (26,0%), η Σλοβενία (28,2%), η 
Πολωνία (28,3%), η Αυστρία (29,1%), και η Βουλγαρία 

(29,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(1,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 

ποσοστό των μη απασχολουμένων ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (51,3%), ενώ στα 

υπόλοιπα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό 
των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 

υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 9η 
θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό 
των μη απασχολουμένων ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας να είναι 56,6%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 
5,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 61,1% είναι: η Σλοβε-
νία (62,4%), η Ουγγαρία και  η Κροατία (61,1%), η Ρου-
μανία (60,6%), και η Πολωνία (60,2%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 39,9%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία 
(34,6%), η Ιρλανδία (37,9%), η Δανία (40,0%), το Ηνω-

μένο Βασίλειο (43,2%), και η Ολλανδία (34,0%). Η τιμή 
του λόγου top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,5 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-

αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.2.3  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΜΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων αλλά με προϋ-
πηρεσία ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με και 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς 

τον κύριο λόγο  για τον οποίο σταμάτησαν να εργάζο-
νται στην τελευταία τους απασχόληση στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, από το σύνολο των 44.459,5 χιλ. ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 52,7% 
(ή 23.419,5 χιλ. άτομα) δήλωσε μη απασχολούμενος/ 

-η αλλά με εργασιακή προϋπηρεσία, ενώ εξ αυτών το 
54,4% (ή 10.697,7 χιλ. άτομα) διευκρίνισε τον κύριο 
λόγο  για τον οποίο σταμάτησε να εργάζεται στην τε-
λευταία του απασχόληση.  

Από τις 9 επιμέρους κατηγορίες ως προς τον κύριο λό-
γο διακοπής της απασχόλησης: 

 το 30,8% (ή 3.292,2 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλω-

σε την ασθένεια ή αναπηρία του ιδίου τιμή που υ-

περέχει ιδιαίτερα σημαντικά κατά 27,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (3,7%),   

  και το 19,2% (ή 2.057,3 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο 

δήλωσε την απόλυση ή ομαδική απόλυση τιμή που 

υπολείπεται ισχυρά κατά 5,6 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (24,8%), 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 362 

Γράφημα 2.203 U: Ποσοστιαία κατανομή μη απασχολουμένων αλλά με προϋ-

πηρεσία ατόμων ηλικίας από 15  έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες ως προς τον κύριο λόγο  για τον οποίο σταμάτησαν να 

εργάζονται στην τελευταία τους απασχόληση στην ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά: 

 το 14,9% (ή 1.591,5 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλω-

σε την σύνταξη γήρατος τιμή που υπερέχει ελαφρά 
κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας 

στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στην ΕΕ-28 (12,6%), 

 το 13,0% (ή 1.386,5 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλω-

σε την εργασία ορισμένου χρόνου που ολοκληρώ-
θηκε τιμή που υπολείπεται σημαντικά κατά 13,3 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-
28 (26,3%), 

 το 8,3% (ή 890,0 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

την πρόωρη συνταξιοδότηση τιμή που υπερέχει ε-
λαφρά κατά 1,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατη-
γορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην ΕΕ-28 (7,2%), 

 το 2,3% (ή 246,4 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

τη φροντίδα παιδιών ή εξαρτωμένων ενηλίκων τιμή 
που υπολείπεται ισχυρά κατά 4,9 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (7,2%), 

 το 2,0% (ή 211,6 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

άλλες οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεως 
τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 1,9 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (1,9%), 

 το 0,7% (ή 79,5 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε τη 

φοίτηση στην εκπαίδευση ή κατάρτιση τιμή που 
υπολείπεται ελαφρά κατά 2,7 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (3,5%), και 

 το υπολειπόμενο 8,8% (ή 942,7 χιλ. άτομα) ως κύριο 

λόγο δήλωσε άλλο λόγο τιμή που υπολείπεται ελα-

φρά κατά 2,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28 (10,8%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των μη απασχολουμένων αλλά με προϋ-
πηρεσία ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με και 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς 

τον κύριο λόγο  για τον οποίο σταμάτησαν να εργάζο-
νται στην τελευταία τους απασχόληση στην Ελλάδα το 
2011. 
Γράφημα 2.204 U: Ποσοστιαία κατανομή μη απασχολουμένων αλλά με προϋ-

πηρεσία ατόμων ηλικίας από 15  έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες ως προς τον κύριο λόγο  για τον οποίο σταμάτησαν να 

εργάζονται στην τελευταία τους απασχόληση στην Ελλάδα το 2011 

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

Τη συγκεκριμένη χρονιά, από το σύνολο των 459,1 χιλ. 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 39,3% (ή 
180,4 χιλ. άτομα) δήλωσε μη απασχολούμενος/-η αλ-

λά με εργασιακή προϋπηρεσία, ενώ εξ αυτών το 65,8% 
(ή 118,6 χιλ. άτομα) διευκρίνισε τον κύριο λόγο  για 
τον οποίο σταμάτησε να εργάζεται στην τελευταία 
του απασχόληση.  

Από τις 6 μη-μηδενικές επιμέρους κατηγορίες ως προς 
τον κύριο λόγο διακοπής της απασχόλησης: 

 το 37,2% (ή 44,1 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

την σύνταξη γήρατος τιμή που υπερέχει σημαντικά 
κατά 12,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας 

στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα (24,5%), 

 το 28,8% (ή 34,2 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

την ασθένεια ή αναπηρία του ιδίου τιμή που υπερέ-

χει ιδιαίτερα σημαντικά κατά 27,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (1,4%), 
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 το 9,2% (ή 10,9 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

την απόλυση ή ομαδική απόλυση τιμή που υπολεί-

πεται σημαντικά κατά 19,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (28,9%), 

 το 9,1% (ή 10,8 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

την εργασία ορισμένου χρόνου που ολοκληρώθηκε 

τιμή που υπολείπεται σημαντικά κατά 16,0 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(25,1%), 

 το 6,8% (ή 8,1 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε την 

πρόωρη συνταξιοδότηση τιμή που υπερέχει ελαφρά 
κατά 4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας 
στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες στην Ελλάδα (2,1%), και 

 το υπολειπόμενο 9,0% (ή 10,6 χιλ. άτομα) ως κύριο 

λόγο δήλωσε άλλο λόγο τιμή που υπολείπεται ελα-
φρά  κατά 1,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες στην Ελλάδα (10,3%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων αλλά με προϋ-
πηρεσία ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τους 4 
σημαντικότερους κύριους λόγους  για τον οποίο στα-
μάτησαν να εργάζονται στην τελευταία τους απασχό-

ληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Το 2011, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται, το ποσοστό των μη απασχολουμέ-
νων αλλά με προϋπηρεσία ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες που δήλωσε ως κύριο λόγο 
που σταμάτησαν να εργάζονται στην τελευταία τους 
απασχόληση τη σύνταξη γήρατος υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (14,9%), ενώ στα υπό-

λοιπα 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκριμέ-
νο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 3η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 
37,2%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 22,3 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 36,8% είναι: η Σλοβενία 
(44,3%), η Βουλγαρία (38,4%), η Ελλάδα (37,2%), η Ι-

ταλία (32,5%), και η Ρουμανία  (31,9%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 2,8%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ι-

σπανία (1,2%), η Σουηδία (2,1%), η Ιρλανδία (3,3%), η 
Γερμανία (3,5%),  και το Βέλγιο (3,8%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (13,1 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται, το ποσοστό των μη 

απασχολουμένων αλλά με προϋπηρεσία ατόμων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που δήλωσε ως 
κύριο λόγο που σταμάτησαν να εργάζονται στην τε-
λευταία τους απασχόληση την ασθένεια ή αναπηρία 
του ίδιου υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 

ΕΕ-28 (30,8%), ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 27 κράτη-
μέλη της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της 
τιμής στην ΕΕ-28. 

Γράφημα 2.205 U: Ποσοστιαία κατανομή των μη απασχολουμένων αλλά με 
προϋπηρεσία ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες ως προς τους 4 σημαντικότερους κύριους λόγους  για 

τον οποίο σταμάτησαν να εργάζονται στην τελευταία τους απασχόληση στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 9(*) το έτος 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται στοιχεία ανά κύριο λόγο για τη Μάλτα  

Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011        Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 19η θέση μεταξύ των 27 κρατών-
μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 28,8%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,0 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 49,2% είναι: η Ολλαν-
δία (55,7%), η Δανία (54,5%), το Βέλγιο (50,7%), η Κύ-

προς (43,3%), και το Λουξεμβούργο (42,0%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 16,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 

Κροατία (5,3%), η Σλοβενία και η Γαλλία (16,4%), η Ι-
ταλία (18,7%), και η Σουηδία (23,3%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,1 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-

ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ 

για τα οποία διατίθενται, το ποσοστό των μη απασχο-
λουμένων αλλά με προϋπηρεσία ατόμων με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες που δήλωσε ως κύριο 
λόγο που σταμάτησαν να εργάζονται στην τελευταία 

τους απασχόληση την απόλυση ή ομαδική απόλυση 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(19,2%), ενώ στα υπόλοιπα 17 από τα 27 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ 
των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας να είναι 9,2%, τιμή υπολειπόμενη ση-
μαντικά κατά 10,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

29,1% είναι: η Εσθονία (40,3%), η Λετονία (27,8%), η 
Γερμανία (27,1%), η Λιθουανία (25,2%), και η Σλοβενία 
(25,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 10,0%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Ρουμανία (8,2%), το Λουξεμβούργο 
(8,2%), η Ελλάδα (9,2%), το Βέλγιο (11,9%), και η Κύ-

προς (12,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (2,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-
παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 6 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για 
τα οποία διατίθενται, το ποσοστό των μη απασχολου-
μένων αλλά με προϋπηρεσία ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες που δήλωσε ως κύριο λόγο 
που σταμάτησαν να εργάζονται στην τελευταία τους 
απασχόληση την εργασία ορισμένου χρόνου που ο-
λοκληρώθηκε υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (13,0%), ενώ στα υπόλοιπα 21 από τα 27 
κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολεί-
πεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 12η θέση 
μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συ-

γκεκριμένης κατηγορίας να είναι 9,1%, τιμή υπολειπό-

μενη ελαφρά κατά 3,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
25,0% είναι: η Ισπανία (33,3%), η Φινλανδία (33,0%), η 

Σουηδία (23,9%), η Ρουμανία (17,7%), και η Ιταλία 
(17,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,9%, στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Τσεχία και η Αυστρία (3,1%), η Σλοβα-
κία (3,2%), η Κροατία (4,4%), και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(5,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-

ρα υψηλή (6,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.2.4  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υ-

γείας είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως 
προς τον τύπο ειδικής υποστήριξης που χρειάζεται για 
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. Σημειώνεται, ότι η συγκεκρι-

μένη ποσοστιαία κατανομή του δείκτη αναφέρεται 
στο σύνολο των ατόμων που απάντησαν ότι έχουν α-
νάγκη από συγκεκριμένου τύπου ειδική υποστήριξη, 

και όχι στο άθροισμα των απαντήσεων που λόγω πολ-
λαπλής επιλογής είναι πολλαπλάσιο.  
Γράφημα 2.206 U: Ποσοστιαία κατανομή μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες που δήλωσαν ότι χρειάζονται ειδική υποστήριξη ως 
προς τον τύπο της υποστήριξης που έχουν ανάγκη στην ΕΕ-28 το 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται στοιχεία ανά κύριο λόγο για τη Μάλτα  

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

Το 2011, από το σύνολο των 40.267,3 χιλ. μη απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 27,9% (ή 
11.232,9 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι χρειάζεται ειδική υ-

ποστήριξη για την πρόσβασή του στην αγορά εργασί-
ας, ενώ το 62,3% (ή 25.085,0 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι 
δεν χρειάζεται ειδική υποστήριξη για την πρόσβασή 
του στην αγορά εργασίας. Την ερώτηση δεν απάντησε 

το 9,8% (ή 3.949,4 χιλ. άτομα) των ατόμων της συγκε-
κριμένης κατηγορίας. Από τους 3 επιμέρους τύπους 
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ειδικής υποστήριξης: το 86,8% (ή 9.753,1 χιλ. άτομα) 

των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  δήλωσε ότι έ-
χει ανάγκη από ειδικές εργασιακές προσαρμογές για 

την πρόσβαση του στην αγορά εργασίας, το 46,6% (ή 
5.233,1 χιλ. άτομα) έχει ανάγκη από προσωπική υπο-
στήριξη/ βοήθεια, και το 43,9% (ή 4.928,5 χιλ. άτομα) 

έχει ανάγκη από ειδικό εξοπλισμό ή προσαρμογές/ δι-
ευθετήσεις στο χώρο εργασίας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υ-
γείας είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως 
προς τον τύπο ειδικής υποστήριξης που χρειάζεται για 
την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα 

το 2011.  
Γράφημα 2.207 U: Ποσοστιαία κατανομή μη απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες που δήλωσαν ότι χρειάζονται ειδική υποστήριξη ως 
προς τον τύπο της υποστήριξης που έχουν ανάγκη στην ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Το 2011, από το σύνολο των 560,0 χιλ. μη απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 34,8% (ή 
195,1 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι χρειάζεται ειδική υπο-
στήριξη για την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας, 
ενώ το 61,1% (ή 342,0 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν 

χρειάζεται ειδική υποστήριξη για την πρόσβασή του 
στην αγορά εργασίας. Την ερώτηση δεν απάντησε το 
4,1% (ή 22,9 χιλ. άτομα) των ατόμων της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας. Από τους 3 επιμέρους τύπους ειδικής 
υποστήριξης: το 85,5% (ή 166,8 χιλ. άτομα) των μη α-
πασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα δήλωσε ότι 
έχει ανάγκη από ειδικές εργασιακές προσαρμογές για 
την πρόσβαση του στην αγορά εργασίας, το 52,0% (ή 
101,4 χιλ. άτομα) έχει ανάγκη από προσωπική υπο-

στήριξη/ βοήθεια, και το 35,9% (ή 70,0 χιλ. άτομα) έχει 
ανάγκη από ειδικό εξοπλισμό ή προσαρμογές/ διευθε-
τήσεις στο χώρο εργασίας. 

2.7.3 Δείκτες οικονομικά μη ενεργών ατόμων με 

αναπηρία 

Με τον όρο οικονομικά μη ενεργά άτομα (inactive 
persons) αποδίδονται τα άτομα που ως προς την ερ-
γασιακή τους κατάσταση δεν ανήκουν στους απασχο-

λούμενους/ εργαζόμενους και στους άνεργους. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες που διαμένουν σε νοικοκυριά (private 
households), καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των 
ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως 

προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά μη ενερ-
γών ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.208 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυκνότητας 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 46,2% (ή 20.523,4 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (44.459,5 χιλ. άτομα), είναι οικο-

νομικά μη ενεργά άτομα. Την ίδια χρονιά, το 58,4% (ή 

268,1 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
Ελλάδα (459,1 χιλ. άτομα) κατηγοριοποιούνται ως οι-
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 366 

κονομικά μη ενεργά άτομα. Στην κατανομή ως προς 

το δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στα οικονομικά μη ενεργά άτο-
μα, η Ελλάδα (13,0%) κατέχει την 25η θέση, τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της 

ΕΕ-28 (22,7%) κατά 9,7 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη 
με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 

33,6% είναι: η Δανία (34,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(34,1%), η Αυστρία (34,0%), η Ολλανδία (33,8%), και η 
Φινλανδία (31,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) 

με μέση τιμή δείκτη 12,4%, στα οποία περιλαμβάνο-

νται: η Ιρλανδία (11,0%), η Μάλτα (11,7%), η Ιταλία 
(11,8%), η Ελλάδα (13,0%),  και η Ισπανία (14,3%). Ω-
στόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,7 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των 
κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας των α-
τόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των οικονομικά μη ενεργών ατόμων στα άτομα ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 
το 

έτος 2011. 

Γράφημα 2.209 U: Ποσοστό οικονομικά μη ενεργών ατόμων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών α-
τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
είναι 46,2% τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοι-

χου ποσοστού των οικονομικά μη ενεργών ατόμων 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συ-
γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (25,9%) κατά 20,2 ποσ. 
μονάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 9η θέση μεταξύ των 28 
κρατών-μελών, με το ποσοστό των οικονομικά μη ε-
νεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες να είναι 58,4%, τι-
μή υπερέχουσα σημαντικά κατά 12,2 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπερέχουσα ιδιαίτερα 
σημαντικά του ποσοστού των οικονομικά μη ενεργών 

ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην Ελλάδα (29,8%) κατά 28,6 ποσ. μονάδες. 
Το 2011 και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων 
οικονομικά μη ενεργών ατόμων χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
μεταξύ των ποσοστών στα άτομα με και χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται στην 
Ουγγαρία (κατά 38,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-

σα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 

36,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 35,1 ποσ. μονά-
δες), η Ρουμανία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-
ρία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 32,6 
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η 

Δανία (κατά 31,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και το Ηνω-
μένο Βασίλειο (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-
τά 27,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και  η Μάλτα (κατά 
25,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,2 ποσ. μονά-

δες), η Κύπρος (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
(κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 21,5 ποσ. 
μονάδες), η Ισπανία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Γερ-

μανία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
17,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 16,9 ποσ. μονά-
δες), η Αυστρία και η Ιταλία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), 
η Λετονία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 

12,3 ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση η 
Σουηδία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 8,3 
ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 2,8 ποσ. μο-
νάδες). 

2.7.3.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 58,7% των οικονομικά μη ενεργών ατό-
μων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες 
(12.040,7 χιλ. άτομα), που υπερέχουν των οικονομικά 
μη ενεργών ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες (41,3% ή 8.482,7 χιλ. άτομα) κατά 3.558,1 χιλ. 
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άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των οικονομικά 

μη ενεργών ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  ατόμων  χω-
ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
η απόκλιση των φύλων είναι ισχυρότερη, με το ποσο-
στό των οικονομικά μη ενεργών γυναικών να είναι 

62,5% (ή 43.784,6 χιλ. άτομα) και των οικονομικά μη 
ενεργών ανδρών 37,5% (ή 26.244,3 χιλ. άτομα). Την ί-
δια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερέχουν, αν και ε-

ντονότερα, οι οικονομικά μη ενεργές γυναίκες με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες (62,5% ή 167,4 
χιλ. άτομα) έναντι των οικονομικά μη ενεργών αν-
δρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (37,5% 

ή 100,7 χιλ. άτομα) κατά 66,8 χιλ. άτομα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στο σύνολο των οικονομικά μη ενεργών 
ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα  η αναλογία 

των φύλων είναι επίσης ισχυρότερη, με το ποσοστό 
των οικονομικά μη ενεργών γυναικών (66,2%ή 

1.370,3 χιλ. άτομα) να υπερέχει σημαντικά έναντι των 

ανδρών (33,8% ή 671,5 χιλ. άτομα).  
Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στα οικονομικά 
μη ενεργά άτομα στην ΕΕ-28 είναι 21,6% υπολειπόμε-

νος ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
(24,4%) κατά 2,9  ποσ. μονάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στα οικονομικά μη ενεργά 
άτομα (12,2%) υπολείπεται ελαφρά του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών (14,4%) κατά 2,2  ποσ. μονάδες. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα οι-
κονομικά μη ενεργά άτομα του συνολικού πληθυσμού 

και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2011. 

Γράφημα 2.210 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στα οικονομικά 

μη ενεργά  άτομα και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στις οικονομικά 
μη ενεργές γυναίκες υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στους οικονομικά μη ενεργούς άνδρες σε 9 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας μεταξύ οικονομικά μη ενεργών 

ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία 
(κατά 8,2 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 4,4 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), 

το Λουξεμβούργο (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 
(κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 1,3 ποσ. μο-
νάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και ορι-

ακά η Σλοβενία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και η Ισπανία 
(κατά 0,2  ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά και στον α-
ντίποδα, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ο δεί-
κτης πυκνότητας των γυναικών με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες στις οικονομικά μη ενεργές γυ-
ναίκες υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 
οικονομικά μη ενεργούς άνδρες με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 7,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-

πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 
7,3  ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), 
η Σλοβακία (κατά 5,9  ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 
5,4  ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,2  ποσ. μονάδες), 

η Μάλτα (κατά 5,0 ποσ. μονάδα), η Κροατία (κατά 4,8 
ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 4,7  ποσ. μονάδες), η 
Ουγγαρία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 4,1 
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), το 

Βέλγιο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,2  
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), 
και οριακά η Ρουμανία (κατά 0,7  ποσ. μονάδες), η Λι-

θουανία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), και η Ολλανδία και η 
Ιταλία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 

2.7.3.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2011.  
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Γράφημα 2.211 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των οικονομικά μη ε-

νεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 6,9% (ή 1.421,3 χιλ. άτομα) των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28 
(20.523,4 χιλ. άτομα)  ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 42,7% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά 

άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28), και το 6,2% (ή 1.276,5 χιλ. άτομα) των οι-
κονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 12,4% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά ά-
τομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 

ΕΕ-28). Την ίδια χρονιά, το 10,2% (ή 2.094,4 χιλ. άτομα) 
των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν στην εν-
διάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (ένα-

ντι ποσοστού 9,7% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οι-
κονομικά μη ενεργά άτομα χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 21,1% (ή 
4.322,8 χιλ. άτομα) των οικονομικά μη ενεργών ατό-

μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανή-
κουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έ-
ναντι ποσοστού 9,4% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

οικονομικά μη ενεργά άτομα χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και το 55,6% (ή 
11.408,3 χιλ. άτομα) των οικονομικά μη ενεργών ατό-
μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανή-

κουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 
64 ετών (έναντι ποσοστού 25,8% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά άτομα χωρίς δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 

2011.  

Γράφημα 2.212 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των οικονομικά μη ε-

νεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 3,7% (ή 9,9 χιλ. άτομα) των οικονομικά μη 
ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(268,1 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομά-
δα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 6,9% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά 

άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ΕΕ-28), και το 6,0% (ή 16,0 χιλ. άτομα) των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 

έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 6,2% της ίδιας ηλικι-
ακής ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά άτομα με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την ί-

δια χρονιά, το 10,2% (ή 33,7 χιλ. άτομα) των οικονομι-
κά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 35 έως & 44 ετών (έναντι ταυτόσημου ποσοστού 

10,2% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά μη 
ενεργά άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28). Τέλος, το 20,2% (ή 54,1 χιλ. άτομα) των 
οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 21,1% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά ά-

τομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-
28), και το 59,9% (ή 160,7 χιλ. άτομα) των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 

από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 55,6% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά μη ενεργά ά-
τομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-

28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά μη ενεργών 
ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλι-

κίας από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2011. 
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Γράφημα 2.213 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά μη ενερ-

γών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των οικονομικά μη ε-
νεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην ΕΕ-
28 είναι 22,7%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλι-

κιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών είναι 4,5%, και 
στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών η τιμή του 
δείκτη είναι 12,8%. Στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 35 έως & 44 ετών η τιμή του δείκτη είναι 23,6%, 

στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών η τιμή του 
δείκτη είναι 39,6%, και στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 55 έως & 64 ετών είναι 38,7%. Αξίζει να ση-

μειωθεί  η σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή ομάδα της 
τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  από τη νεότερη ηλι-
κιακή ομάδα (από 15 έως & 24 ετών) στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα (από 55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά μη ενεργών 
ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των ατόμων, στην Ελλάδα το 2011. 
Γράφημα 2.214 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά μη ενερ-
γών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των οικονομικά μη ε-
νεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελ-

λάδα είναι 13,0% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,7  
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (22,7%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των οι-
κονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 24 ετών είναι 1,4% τιμή υπολειπόμενη ελα-
φρά κατά 3,1  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-28 (4,5%), και στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών είναι 8,1% τιμή υπολειπόμενη 
ελαφρά κατά 4,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (12,8%). Την ίδια χρονιά, ο δεί-

κτης πυκνότητας των οικονομικά μη ενεργών ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ενδιά-
μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 
13,2% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,4  ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(23,6%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 
ετών είναι 16,8% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 
22,8  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (39,6%), και ο δείκτης πυκνότητας των οι-

κονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στη γηραιότερη από 55 έως & 64 
ετών είναι 24,8% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 

13,9  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (38,7%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-
στό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ο-

μάδα από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (13,1%), ενώ στα υπόλοιπα 13 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των οικονο-
μικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπε-
ται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των οι-

κονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-
μάδας να είναι 9,7%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 

3,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 20,9% είναι: η Σουηδία 
(28,1%), η Ιρλανδία (21,5%), η Δανία (19,6%), η Εσθο-

νία (19,0%), και η Λιθουανία (16,3%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 

τιμή 7,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία 
(2,4%), η Ουγγαρία (6,3%), η Ισπανία και η Σλοβενία 
(8,6%), και η Τσεχία (8,9%). Η τιμή του λόγου top5/ 
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bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 
Γράφημα 2.215 U: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη ενεργών ατόμων 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως 
προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 

2011 

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

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ατό-
μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 

ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 54 ετών υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (31,3%), 

ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 

ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικια-
κής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 15η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας να είναι 30,4%, τιμή υπολει-
πόμενη οριακά κατά 0,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

37,8% είναι: η Ιρλανδία (38,9%), η Δανία (38,1%), η Ολ-
λανδία (38,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (37,7%), και το 
Βέλγιο (36,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-

μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 24,8%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Φινλανδία (23,1%), η Γαλ-
λία (24,1%), η Σλοβενία (24,4%), η Πολωνία (26,0%), 

και η Μάλτα (26,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (1,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (55,6%), ενώ στα 
υπόλοιπα 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό 
των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
11η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-

στό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικι-
ακής ομάδας να είναι 59,9%, τιμή υπερέχουσα ελα-

φρά κατά 4,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 64,4% εί-
ναι: η Σλοβενία (67,1%), η Κροατία (64,6%), η Ουγγα-

ρία (64,2%), η Τσεχία (63,5%), και η Πολωνία (62,8%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 42,5%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Σουηδία (39,0%), η Ιρλανδία (39,6%), η Δανία 
(42,3%), η Ολλανδία (45,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(46,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψη-

λή (1,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 
σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.3.3  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-

28,1 

21,5 

19,6 

19,0 

16,3 

16,3 

16,0 

15,7 

15,1 

14,9 

14,6 

14,3 

14,1 

14,0 

13,8 

13,1 

12,8 

12,7 

11,3 

11,2 

10,3 

10,0 

9,7 

9,3 

8,9 

8,6 

8,6 

6,3 

2,4 

32,9 

38,9 

38,1 

27,8 

28,6 

37,7 

38,0 

23,1 

34,1 

36,1 

27,9 

26,5 

35,1 

32,7 

24,1 

31,3 

33,5 

26,6 

31,6 

26,0 

33,0 

27,7 

30,4 

28,3 

27,6 

24,4 

34,6 

29,4 

33,0 

39,0 

39,6 

42,3 

53,3 

55,1 

46,0 

45,9 

61,3 

50,8 

49,0 

57,5 

59,2 

50,9 

53,3 

62,1 

55,6 

53,6 

60,7 

57,1 

62,8 

56,7 

62,3 

59,9 

62,4 

63,5 

67,1 

56,8 

64,2 

64,6 

Σουηδία 

Ιρλανδία 

Δανία 

Εσθονία 

Λιθουανία 

Ην. Βασίλειο 

Ολλανδία 

Φινλανδία 

Γερμανία 

Βέλγιο 

Λετονία 

Μάλτα 

Λουξεμβούργο 

Πορτογαλία 

Γαλλία 

 ΕΕ-28 

Κύπρος 

Αυστρία 

Σλοβακία 

Πολωνία 

Ιταλία 

Βουλγαρία 

Ελλάδα 

Ρουμανία 

Τσεχία 

Σλοβενία 

Ισπανία 

Ουγγαρία 

Κροατία 

από 15 έως & 34 ετών από 35 έως & 54 ετών από 55 έως & 64 ετών 



 

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 

371 

στηριότητες ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο δεν 

αναζήτησαν εργασία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  
Γράφημα 2.216 U: Ποσοστιαία κατανομή οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

ως προς τον κύριο λόγο  για τον οποίο δεν αναζήτησαν εργασία στην ΕΕ-28 
το 2011 

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

 

Το 2011, από το σύνολο των 44.459,5 χιλ. ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 46,2% 
(ή 20.523,4 χιλ. άτομα) δήλωσε οικονομικά μη ενεργό, 
ενώ εξ αυτών το 89,2% (ή 18.310,4 χιλ. άτομα) διευ-

κρίνισε τον κύριο λόγο  για τον οποίο δεν αναζήτησε 
εργασία.  
Από τις 8 επιμέρους κατηγορίες ως προς τον κύριο λό-
γο μη αναζήτησης εργασίας: 

 το 45,1% (ή 8.262,0 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλω-

σε την ασθένεια ή αναπηρία του ιδίου τιμή που υ-
περέχει ιδιαίτερα σημαντικά κατά 41,6 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (3,6%),   

 το 31,0% (ή 5.674,4 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλω-

σε τη συνταξιοδότηση τιμή που υπερέχει σημαντικά 
κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας 
στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στην ΕΕ-28 (19,2%), 

 το 4,6% (ή 850,6 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

τη φοίτηση στην εκπαίδευση ή κατάρτιση τιμή που 
υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά κατά 35,5 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(40,1%),  

 το 4,3% (ή 788,3 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

τη φροντίδα παιδιών ή εξαρτωμένων ενηλίκων τιμή 
που υπολείπεται ισχυρά κατά 7,0 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (11,4%), 

 το 4,2% (ή 764,0 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

άλλες οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεως 

τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (8,9%), 

 το 3,5% (ή 649,4 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

πως πιστεύει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εργασία  

τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (5,6%), 

 το 0,1% (ή 17,0 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε ότι 

είναι σε αναμονή ανάκλησης στην εργασία (διαθε-

σιμότητα) τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 0,3 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-

28 (0,4%), και 

 το υπολειπόμενο 6,4% (ή 1.304,7 χιλ. άτομα) ως κύ-

ριο λόγο δήλωσε άλλο λόγο τιμή που υπολείπεται 
ελαφρά κατά 3,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατη-
γορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες στην ΕΕ-28 (10,8%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των μη ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο δεν 
αναζήτησαν εργασία στην Ελλάδα το 2011. 
Γράφημα 2.217 U: Ποσοστιαία κατανομή οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλι-

κίας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ως προς τον κύριο λόγο  για τον οποίο δεν αναζήτησαν εργασία στην Ελλά-
δα το 2011 

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

Τη συγκεκριμένη χρονιά, από το σύνολο των 459,1 χιλ. 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 58,4% (ή 
268,1 χιλ. άτομα) δήλωσε οικονομικά μη ενεργό, ενώ 
εξ αυτών το 99,1% (ή 265,7 χιλ. άτομα) διευκρίνισε τον 
κύριο λόγο  για τον οποίο δεν αναζήτησε εργασία.  
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Από τις 7 επιμέρους μη-μηδενικές κατηγορίες ως προς 

τον κύριο λόγο μη αναζήτησης εργασίας: 

 το 33,7% (ή 89,5 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

την ασθένεια ή αναπηρία του ιδίου τιμή που υπερέ-
χει ιδιαίτερα σημαντικά κατά 32,2 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (1,5%),   

 το 30,4% (ή 80,8 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

τη συνταξιοδότηση τιμή που υπερέχει σημαντικά 
κατά 12,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας 
στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες στην Ελλάδα (18,3%), 

 το 10,9% (ή 28,9 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε 

άλλες οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεως 
τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (15,6%), 

 το 2,0% (ή 5,4 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε τη 

φοίτηση στην εκπαίδευση ή κατάρτιση τιμή που 
υπολείπεται ιδιαίτερα σημαντικά κατά 36,2 ποσ. μο-

νάδες της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(38,2%),  

 το 1,4% (ή 3,6 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε πως 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εργασία τιμή 

που υπολείπεται οριακά κατά 0,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (1,0%),  

 το 1,1% (ή 3,0 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε τη 
φροντίδα παιδιών ή εξαρτωμένων ενηλίκων τιμή 

που υπολείπεται ελαφρά κατά 4,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (5,4%), και 

 το υπολειπόμενο 20,5% (ή 54,5 χιλ. άτομα) ως κύριο 

λόγο δήλωσε άλλο λόγο τιμή που υπολείπεται ορια-
κά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγορί-
ας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα (20,0%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ως προς τους 3 σημαντικότερους λόγους  

για τους οποίους δεν αναζήτησαν εργασία στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 
δήλωσε ως κύριο λόγο που δεν αναζήτησαν εργασία 

την ασθένεια ή αναπηρία του ίδιου υπερέχει του α-
ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (45,0%), ενώ στα υ-
πόλοιπα 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκρι-

μένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 23η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 

33,7%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,3 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.  
Γράφημα 2.218 U: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά μη ενεργών ατόμων 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως 

προς τους 3 σημαντικότερους λόγους  για τους οποίους δεν αναζήτησαν ερ-
γασία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 69,2% είναι: η Ιρ-
λανδία (75,7%), η Ολλανδία (75,6%), η Δανία (72,6%), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (61,2%), και η Κύπρος  (60,8%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 23,5%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Κροατία (16,9%), η Τσεχία (17,2%), η Αυ-
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στρία (19,9%), η Ιταλία (30,9%), και η Σλοβενία (32,9%). 

Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,9 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες που δήλωσε ως κύριο λόγο που δεν ανα-
ζήτησαν εργασία τη συνταξιοδότηση υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (31,0%), ενώ στα 

υπόλοιπα 18 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκε-
κριμένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 12η θέση μεταξύ των 27 κρατών-

μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 30,4%, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,6 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 66,8% είναι: η Γαλλία 
(88,6%), η Τσεχία (76,9%), η Κροατία (64,5%), η Αυ-
στρία (54,7%), και η Σλοβενία (49,4%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 10,8%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ισπανία 

(7,1%), η Ολλανδία (8,2%),  η Κύπρος (9,4%), η Δανία 
(14,0%), και η Σουηδία (15,3%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,2 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφο-

ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 12 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

οικονομικά μη ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 
δήλωσε ως κύριο λόγο που δεν αναζήτησαν εργασία 

άλλες οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις υ-

περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (4,0%), 
ενώ στα υπόλοιπα 6 από τα 18 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-
28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η 

Ελλάδα κατέχει την 6η θέση μεταξύ των 18 κρατών-
μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 10,9%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,9 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 17,0% είναι: η Κύπρος (19,4%), 
το Λουξεμβούργο (19,0%), η Ισπανία (17,5%), η Μάλτα 

(16,7%), και η Κροατία (12,5%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
2,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ολλανδία (1,1%), 

η Φινλανδία (1,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,3%), η 
Πολωνία (3,0%), και η Ρουμανία (3,8%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,1 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 

2.7.4 Δείκτες οικονομικά ενεργών ατόμων με 
αναπηρία 

Με τον όρο οικονομικά ενεργά άτομα (active persons) 

αποδίδεται το άθροισμα των απασχολουμένων/ ερ-
γαζόμενων και των ανέργων 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες που διαμένουν σε νοικοκυριά (private 
households), καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των 
ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως 

προς το συνολικό πληθυσμό των οικονομικά ενεργών 
ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.219 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυκνότητας 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 53,8% (ή 23.936,1 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (44.459,5 χιλ. άτομα), είναι οικο-
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νομικά ενεργά άτομα. Την ίδια χρονιά, το 41,6% (ή 

191,0 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
Ελλάδα (459,1 χιλ. άτομα) κατηγοριοποιούνται ως οι-
κονομικά ενεργά άτομα. Στην κατανομή ως προς το 

δείκτη πυκνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στα οικονομικά ενεργά άτομα, η 
Ελλάδα (4,3%) κατέχει την 27η θέση, τιμή υπολειπό-

μενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 
(10,7%) κατά 6,4 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 
τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 

18,9% είναι: το Λουξεμβούργο (20,5%), η Αυστρία 
(20,1%), η Φινλανδία (19,6%), η Γαλλία (19,3%), και η 
Λετονία (15,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 

κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) 
με μέση τιμή δείκτη 4,5%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ιρλανδία (2,7%), η Ελλάδα (4,3%),  η Μάλτα 
(4,5%), η Τσεχία (5,4%), και η Βουλγαρία (5,5%). Ω-

στόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλή (4,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τι-

μών των κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των οικονομικά ενεργών ατόμων στα άτομα ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 
το έ-

τος 2011. 

Γράφημα 2.220 U: Ποσοστό οικονομικά ενεργών ατόμων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 
53,8% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά του αντίστοιχου 
ποσοστού των οικονομικά ενεργών ατόμων χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας (74,1%) κατά 20,2 ποσ. μονά-
δες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, 
η Ελλάδα κατέχει την 20η θέση μεταξύ των 28 κρα-

τών-μελών, με το ποσοστό των οικονομικά ενεργών 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες να είναι 41,6%, τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 12,2 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ιδιαίτερα 
σημαντικά του ποσοστού των οικονομικά ενεργών 
ατόμων χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην Ελλάδα (70,2%) κατά 28,6 ποσ. μονάδες. 

Το 2011 και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπο-

λείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων 
οικονομικά ενεργών ατόμων χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
μεταξύ των ποσοστών στα άτομα με και χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται στην 

Ουγγαρία (κατά 38,7 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 

36,7 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 35,1 ποσ. μονά-
δες), η Ρουμανία (κατά 34,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-
ρία (κατά 33,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 32,6 
ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 32,2 ποσ. μονάδες), η 

Δανία (κατά 31,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και το Ηνω-
μένο Βασίλειο (κατά 28,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-
τά 27,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και  η Μάλτα (κατά 

25,4 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 25,2 ποσ. μονά-
δες), η Κύπρος (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
(κατά 21,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 21,5 ποσ. 
μονάδες), η Ισπανία (κατά 19,7 ποσ. μονάδες), η Γερ-

μανία (κατά 18,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
17,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 16,9 ποσ. μονά-
δες), η Αυστρία και η Ιταλία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), 
η Λετονία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 

12,3 ποσ. μονάδες), και με μονοψήφια απόκλιση η 
Σουηδία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 8,3 
ποσ. μονάδες), και το Λουξεμβούργο (κατά 2,8 ποσ. μο-

νάδες). 

2.7.4.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 50,2% των οικονομικά ενεργών ατόμων 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 
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δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες (12.012,9 

χιλ. άτομα), που υπερέχουν οριακά των οικονομικά 
ενεργών ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες (49,8% ή 11.923,1 χιλ. άτομα) κατά 89,8 χιλ. άτο-
μα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των οικονομικά ε-

νεργών ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  ατόμων  χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 η 
απόκλιση των φύλων είναι ισχυρότερη, με το ποσοστό 

των οικονομικά ενεργών γυναικών να είναι 45,0% (ή 
89.977,0 χιλ. άτομα) και των οικονομικά ενεργών αν-
δρών 55,0% (ή 109.931,8 χιλ. άτομα).  
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα υπολείπονται, αν και ε-

ντονότερα, οι οικονομικά ενεργές γυναίκες με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες (45,4% ή 86,7 χιλ. ά-
τομα) έναντι των οικονομικά ενεργών ανδρών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες (54,6% ή 104,3 

χιλ. άτομα) κατά 17,4 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στο σύνολο των οικονομικά ενεργών ατόμων χω-
ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα  η αναλογία των φύλων 

είναι ισχυρότερη, με το ποσοστό των οικονομικά ε-
νεργών γυναικών (42,0% ή 1.784,5 χιλ. άτομα) να υ-
πολείπεται σημαντικά έναντι των ανδρών (58,0% ή 

2.462,9 χιλ. άτομα) κατά 678,3 χιλ. άτομα.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα οι-

κονομικά ενεργά άτομα του συνολικού πληθυσμού 
και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2011. 

Γράφημα 2.221 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στα οικονομικά 

ενεργά  άτομα και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στα οικονομικά 
ενεργά άτομα στην ΕΕ-28 είναι 11,8% υπερέχοντας 

ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (9,8%) κα-
τά 2,0  ποσ. μονάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στα οικονομικά ενεργά άτομα (4,6%) 

υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
(4,1%) κατά 0,6  ποσ. μονάδες. 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στις οικονομικά 
ενεργές γυναίκες υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στους οικονομικά ενεργούς άνδρες σε 24 από τα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας μεταξύ των οικονομικά ενεργών 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία 
(κατά 5,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-

πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 5,6 
ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 4,9 ποσ. μονά-
δες), η Λετονία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία 

(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία και η Πορτογαλία 
(κατά 3,7  ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,5 ποσ. 
μονάδες), η Δανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 

1,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Βουλγαρία (κατά 
1,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), 
η Ισπανία, η Ιταλία και η Σλοβακία (κατά 1,2  ποσ. μο-

νάδες), η Σλοβενία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Τσεχία και η Ελ-
λάδα (κατά 0,6  ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 0,3 ποσ. 
μονάδες), η Μάλτα (κατά 0,2 ποσ. μονάδα), και η Κύ-

προς (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά και στον 
αντίποδα, σε 4 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ο δεί-
κτης πυκνότητας των γυναικών με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες στις οικονομικά ενεργές γυναίκες 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους οικονο-
μικά ενεργούς άνδρες με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 

δείκτη πυκνότητας μεταξύ των οικονομικά ενεργών 
ανδρών και γυναικών να είναι οριακή και καταγράφε-
ται στην Κροατία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 

Γερμανία (κατά 0,6  ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 0,2 
ποσ. μονάδες), και η Ιρλανδία με μηδενική απόκλιση. 

2.7.4.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28
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Γράφημα 2.222 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των οικονομικά ενερ-

γών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 4,7% (ή 1.134,8 χιλ. άτομα) των οικονομικά 
ενεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28 
(23.936,1 χιλ. άτομα)  ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 11,1% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά ενεργά 

άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28), και το 12,7% (ή 3.049,1 χιλ. άτομα) των 
οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 

έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 25,4% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στα οικονομικά ενεργά άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την 

ίδια χρονιά, το 21,3% (ή 5.109,4 χιλ. άτομα) των οικο-
νομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν στην ενδιάμεση 
ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-

στού 27,4% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομι-
κά ενεργά άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 35,1% (ή 8.412,7 χιλ. 
άτομα) των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 24,2% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά ενεργά 

άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28), και το 26,0% (ή 6.230,1 χιλ. άτομα) των 
οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 

ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 11,8% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά ενεργά 
άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 

2011.  

Γράφημα 2.223 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των οικονομικά ενερ-

γών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 1,8% (ή 3,4 χιλ. άτομα) των οικονομικά ε-
νεργών ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(191,0 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομά-
δα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 4,7% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά ενεργά άτομα 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), 
και το 8,2% (ή 15,6 χιλ. άτομα) των οικονομικά ενερ-
γών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών 

(έναντι ποσοστού 12,7% της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στα οικονομικά ενεργά άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την ίδια χρονιά, το 19,5% 

(ή 37,2 χιλ. άτομα) των οικονομικά ενεργών ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ε-
τών (έναντι ποσοστού 21,3% της ίδιας ηλικιακής ομά-

δας στα οικονομικά ενεργά άτομα με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 35,5% (ή 
67,8 χιλ. άτομα) των οικονομικά ενεργών ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσο-
στού 35,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομι-
κά ενεργά άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στην ΕΕ-28), και το 35,0% (ή 66,9 χιλ. άτομα) των 
οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 26,0% 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα οικονομικά ενεργά 
άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά ενεργών ατό-
μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα των 

ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2011.  
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Γράφημα 2.224 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά ενεργών 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των οικονομικά ενερ-
γών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην ΕΕ-28 εί-
ναι 10,7%. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 24 ετών είναι 4,9%, και στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών η τιμή του δείκτη είναι 5,7%. 
Στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών 

η τιμή του δείκτη είναι 8,5%, στην ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 14,8%, και 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ε-

τών είναι 20,9%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύ-
ξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμέ-
νου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 15 
έως & 24 ετών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 

55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά ενεργών ατό-
μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα των 
ατόμων, στην Ελλάδα το 2011. 
Γράφημα 2.225 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των οικονομικά ενεργών 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των οικονομικά ενερ-

γών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα 
είναι 4,3% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,4  ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 

(10,7%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των οικονομι-
κά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 

24 ετών είναι 1,2% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 
3,7  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (4,9%), και στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών είναι 1,3% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 

κατά 4,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (5,7%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-
τας των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ενδιάμεση ηλικιακή 

ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 2,8% τιμή υπολει-
πόμενη ισχυρά κατά 5,8  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,5%). Τέλος, ο δείκτης 

πυκνότητας των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ηλικιακή ο-
μάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 6,2% τιμή υπολει-
πόμενη ισχυρά κατά 8,6  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,8%), και ο δείκτης πυ-
κνότητας των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη από 

55 έως & 64 ετών είναι 12,5% τιμή υπολειπόμενη ι-
σχυρά κατά 8,3  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (20,9%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των οικονομικά ενεργών ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσο-
στό των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (17,5%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των οικονομικά 

ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση μεταξύ 

των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των οικονομικά 
ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 

10,0%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,5 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη 
που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη 
(top 5) με μέση τιμή 23,2% είναι: η Μάλτα (25,1%), η 

Δανία (24,6%), η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (22,3%), 
και η Σουηδία (21,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-

τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 8,5%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία (7,5%), η 
Βουλγαρία (7,6%), η Ουγγαρία (8,9%), η Ρουμανία 
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(9,2%), και η Λιθουανία (9,5%). Η τιμή του λόγου top5/ 

bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,7 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Γράφημα 2.226 U: Ποσοστιαία κατανομή των οικονομικά ενεργών ατόμων η-
λικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2011 

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

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ, το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ενδιά-
μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 54 ετών υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (56,5%), ενώ 

στα υπόλοιπα 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το πο-
σοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομά-

δας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
15η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας να είναι 55,0%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 64,1% είναι: η 
Σλοβενία (67,7%), η Ιταλία (65,3%), το Λουξεμβούργο 
(63,4%), η Σλοβακία (63,2%), και η Αυστρία (61,0%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 51,0%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Σουηδία (48,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Φινλανδία (51,1%), η Εσθονία και η Ρουμανία (51,9%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,3 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 
ποσοστό των οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (26,0%), ενώ στα υπό-
λοιπα 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 

οικονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπε-
ται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των οι-
κονομικά ενεργών ατόμων με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 

να είναι 35,0%, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 9,0 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 37,2% είναι: η Βουλγαρία 

(40,3%), η Ρουμανία (38,9%), η Κροατία (38,0%), η Ελ-
λάδα (35,0%), και η Τσεχία (35,0%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 19,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: το Λουξεμ-
βούργο (14,3%), η Αυστρία (19,0%), η Μάλτα (20,1%), 
το Βέλγιο και η Σλοβενία (21,0%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,9 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ. 
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2.7.5 Δείκτες ανέργων ατόμων με αναπηρία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ανέργων (unemployed persons)

31
 ηλικί-

                                                                 
31

 Ως άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που δεν εργάστηκαν κατά τη 

διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς, ήταν διαθέσιμα να εργα-
σθούν και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσε-

 

ας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες που διαμένουν σε νοικοκυριά (private 
households), καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των 
ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως 
προς το συνολικό ενεργό πληθυσμό της ομάδας στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 
                                                                                                     

ρις εβδομάδες είτε είχαν ήδη βρει εργασία για να ξεκινήσουν μέ-
σα στους επόμενους τρεις μήνες  

Γράφημα 2.227 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ανέργων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυκνότητας των συγκεκριμένης 

πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό ενεργό πληθυσμό της ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 6,5% (ή 2.896,1 χιλ. άτομα) του συνολικού 

πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 (44.459,5 χιλ. άτομα), είναι άνεργοι. 
Την ίδια χρονιά, το 6,1% (ή 27,9 χιλ. άτομα) των ατό-

μων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (459,1 χιλ. άτομα) 
είναι άνεργοι. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυ-

κνότητας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στους ανέργους, η Ελλάδα (14,6%) κατέ-
χει την 10η θέση, τιμή υπερέχουσα ελαφρά της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 (12,1%) κατά 2,5 ποσ. 

μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη 
πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορί-
ας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 20,7% είναι: η Λιθουα-
νία (23,6%), η Ισπανία (23,3%), η Ουγγαρία (19,4%), η 

Σλοβακία (19,0%), και η Εσθονία (18,4%). Στον αντίπο-

δα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότε-

ρο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 7,2%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: το Λουξεμβούργο (4,9%), η 
Αυστρία (6,0%), η Ιταλία και η Ρουμανία (8,1%), και η 

Ολλανδία (8,6%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,9 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων με-

ταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως προς το δείκτη 
πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορί-
ας. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των ανέργων ατόμων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ως προς τον αντίστοιχο ενεργό πληθυσμό 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 
το έτος 2011. 

Γράφημα 2.228 U: Ποσοστό ανέργων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς τον αντίστοιχο ενεργό 
πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, το ποσοστό των ανέργων στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες ως προς τον αντίστοιχο ενεργό πληθυσμό 
στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 12,1% τιμή υπερέχου-
σα ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των ανέργων 
στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (9,6%) κατά 
2,5 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 9η θέση μεταξύ 

των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των ανέργων 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες ως προς τον αντίστοιχο 
ενεργό πληθυσμό να είναι 14,6%, τιμή υπερέχουσα 

ελαφρά κατά 2,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ελαφρά του αντίστοιχου 
ποσοστού των ανέργων στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (16,7%) κατά 
2,1 ποσ. μονάδες. 
Το 2011, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το πο-
σοστό των ανέργων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως 
προς τον αντίστοιχο ενεργό πληθυσμό υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων ανέργων στα 
άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των 
ανέργων στα άτομα με και χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες να καταγράφεται στην Τσεχία 

(κατά 9,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 9,1 ποσ. μο-
νάδες), η Λιθουανία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Εσθο-
νία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 6,1 ποσ. 

μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ολ-
λανδία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 4,1 
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,7ποσ. μονάδες), η Γαλ-
λία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,3 ποσ. 

μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία και  η Βουλγαρία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Κύ-
προς (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Κροατία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 
2,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η 
Σουηδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,1 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), 

η Ισπανία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ρου-

μανία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 0,2 ποσ. 
μονάδες), και η Λετονία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την 

ίδια χρονιά, το ποσοστό των ανέργων στα άτομα ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ως προς τον αντίστοιχο ενεργό πλη-
θυσμό υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των 

συνομηλίκων ανέργων στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (κατά 2,4 ποσ. 
μονάδες), και οριακά στο Λουξεμβούργο (κατά 0,4 

ποσ. μονάδες). 

2.7.5.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 49,9% των ανέργων στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες (1.445,5 χιλ. 
άτομα), που υπερέχουν οριακά των ανέργων ανδρών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες (50,1% ή 

1.450,6 χιλ. άτομα) κατά 5,2 χιλ. άτομα. Σημειώνεται, 
ότι στο σύνολο των ανέργων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28 η απόκλιση των φύλων είναι ι-

σχυρότερη, με το ποσοστό των ανέργων γυναικών να 
είναι 45,6% (ή 8.784,8 χιλ. άτομα) και των ανέργων 
ανδρών 54,4% (ή 10.483,8 χιλ. άτομα).  
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα υπερέχουν, αν και ορια-

κά, οι άνεργες γυναίκες με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες (50,2% ή 14,0 χιλ. άτομα) έναντι των α-
νέργων ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες (49,8% ή 13,9 χιλ. άτομα) κατά 0,1 χιλ. άτομα. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των ανέργων στα 
άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα  η αναλογία 

των φύλων είναι ισχυρότερη, με το ποσοστό των α-
νέργων γυναικών (51,8% ή 366,9 χιλ. άτομα) να υπε-
ρέχει ελαφρά έναντι των ανέργων ανδρών (48,2% ή 
342,1 χιλ. άτομα) κατά 24,8 χιλ. άτομα.  
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 

άνεργους του συνολικού πληθυσμού και ανά φύλο 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία το 2011. 

Γράφημα 2.229 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στους ανέργους  
συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στους ανέργους 

στην ΕΕ-28 είναι 14,1% υπερέχοντας ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (12,2%) κατά 2,0  ποσ. μο-
νάδες, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στους ανέργους (3,7%) υπολείπεται οριακά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (3,9%) κατά 0,2  ποσ. μο-
νάδες. 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στις άνεργες γυ-
ναίκες υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους άνερ-

γους άνδρες σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με 
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μετα-
ξύ των ανέργων ανδρών και γυναικών να καταγράφε-

ται στη Γαλλία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Λιθουανία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 
6,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,1 ποσ. μο-

νάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,3  ποσ. μονάδες), η Δα-
νία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,6 ποσ. 
μονάδες), η Λετονία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Βουλ-
γαρία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,1 

ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 1,8  ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία και η Κύπρος 

(κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ισπανία (κατά 
0,9 ποσ. μονάδες), και η Γερμανία (κατά 0,1 ποσ. μονά-
δες). Την ίδια χρονιά και στον αντίποδα, σε 11 από τα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στις άνεργες γυναίκες υπολείπεται του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στους άνεργους άνδρες με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μεταξύ των ανέργων 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα 
(κατά 6,7 ποσ. μονάδα), και κατά φθίνουσα σειρά από-

κλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 2,9 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η 
Ιταλία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 1,5 
ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και 

οριακά η Πολωνία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία 
και η Σλοβενία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 0,2  ποσ. 

μονάδες). 

2.7.5.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ανέργων στα άτομα ηλικίας από 15 έως 

& 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2011.  

Το 2011, το 9,3% (ή 268,4 χιλ. άτομα) των ανέργων στα 
άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28 (2.896,1 χιλ. άτο-
μα)  ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως 
& 24 ετών (έναντι ποσοστού 24,8% της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας στους ανέργους χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και το 16,3% (ή 471,0 χιλ. 

άτομα) των ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 28,8% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στους ανέργους χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
Γράφημα 2.230 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ανέργων στα άτομα 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά 

ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά, το 22,4% (ή 648,6 χιλ. άτομα) των α-
νέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικια-

κή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 
22,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στους ανέργους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-
28). Τέλος, το 30,9% (ή 895,3 χιλ. άτομα) των ανέργων 

στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών 
(έναντι ποσοστού 16,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στους ανέργους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες στην ΕΕ-28), και το 21,2% (ή 612,9 χιλ. άτομα) 
των ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 

ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 7,9% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στους ανέργους χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ανέργων στα άτομα ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 2011.  

Το 2011, το 5,4% (ή 1,5 χιλ. άτομα) των ανέργων στα 
άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (27,9 χιλ. άτο-

μα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως 
& 24 ετών (έναντι ποσοστού 9,3% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας των  ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και το 15,0% (ή 4,2 

χιλ. άτομα) των ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομά-
δα από 25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 16,3% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας των  ανέργων στα άτομα με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
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Γράφημα 2.231 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ανέργων στα άτομα 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ανά 
ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά, το 22,8% (ή 6,4 χιλ. άτομα) των ανέρ-
γων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 
έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 22,4% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας των  ανέργων στα άτομα με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 

32,6% (ή 9,1 χιλ. άτομα) των ανέργων στα άτομα με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσο-
στού 30,9% της ίδιας ηλικιακής ομάδας των  ανέργων 

στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28), και το 24,1% (ή 6,7 χιλ. άτομα) των ανέρ-
γων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 
έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 21,2% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας των  ανέργων στα άτομα με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ανέργων ατόμων με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατό-

μων, στην ΕΕ-28 το 2011.  
Γράφημα 2.232 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ανέργων ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων στα άτο-
μα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 13,1%. Τη συγκε-

κριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων 
στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών εί-
ναι 5,3%, και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 

ετών η τιμή του δείκτη είναι 7,8%. Στην ενδιάμεση η-
λικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών η τιμή του δείκτη 
είναι 13,3%, στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 

ετών η τιμή του δείκτη είναι 21,9%, και στη γηραιότε-
ρη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 28,6%. 
Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή 
ομάδα της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  από τη 

νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 15 έως & 24 ετών) στη 
γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ανέργων στα άτομα ηλι-

κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των α-
τόμων, στην Ελλάδα το 2011.  

Γράφημα 2.233 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ανέργων ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς 
την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων στα άτο-
μα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασι-

κές δραστηριότητες στα άτομα στην Ελλάδα είναι 
3,8% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,3  ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,1%). 

Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων στα άτο-
μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη νεό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών είναι 1,2% 
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,1  ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (5,3%), και 
στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών είναι 1,5% 
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (7,8%). Την ί-
δια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων στα 
άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών εί-

ναι 3,5% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,8  ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(13,3%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων 
στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 7,6% 
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,3  ποσ. μονάδες 
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της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (21,9%), 

και ο δείκτης πυκνότητας των ανέργων στα άτομα με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη 
από 55 έως & 64 ετών είναι 16,4% τιμή υπολειπόμενη 
σημαντικά κατά 12,2  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (28,6%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ανέργων στα άτομα ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως 
προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα 
οποία διατίθενται στοιχεία, το ποσοστό των ανέργων 
στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών 

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(25,5%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό των ανέργων ατόμων με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομά-
δας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
15η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-

στό των ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
να είναι 20,4%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,1 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 40,5% είναι: η Σουηδία 
(45,3%), το Λουξεμβούργο (44,3%), η Κύπρος (42,2%), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (36,7%), και η Ιρλανδία (34,1%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 14,5%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Ουγγαρία (12,8%), η Λετονία (13,8%), η Λι-
θουανία (14,0%), η Τσεχία (15,8%), και η Βουλγαρία 
(15,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 

(2,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ, το ποσοστό των ανέργων στα άτομα με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ενδιάμεση 
ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 54 ετών υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (53,3%), ενώ στα 

υπόλοιπα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό 
των ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπε-

ται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 13η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-
νέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 
55,0%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 70,7% είναι: η Μάλτα 
(100,0%), η Ουγγαρία (64,7%),η Σλοβενία (63,4%), η Ι-

ταλία (62,9%), και η Ρουμανία (62,4%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 40,2%, στα οποία περιλαμβάνονται: το 
Λουξεμβούργο (34,4%), η Σουηδία (37,0%), η Φινλαν-

δία (42,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (43,3%), και η Ιρ-
λανδία (44,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (1,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Γράφημα 2.234 U: Ποσοστιαία κατανομή των ανέργων στα άτομα ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011        Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ανέργων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 
55 έως & 64 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (21,2%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ανέργων στα άτο-
μα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 10η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό των ανέργων στα άτομα με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας να είναι 24,1%, τιμή υπερέχουσα 
ελαφρά κατά 3,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-

ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
31,6% είναι: η Λετονία (39,7%), η Βουλγαρία (33,0%), η 
Πορτογαλία (29,8%), η Κροατία (28,2%), και η Γερμα-

νία (27,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές 
του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 16,8%, στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Γαλλία (15,4%), η Ιταλία (15,6%), η 

Ρουμανία (17,5%), η Σουηδία (17,7%), και η Σλοβακία 

(18,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψη-
λή (1,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 
σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.6 Δείκτες απασχολουμένων ατόμων με 
αναπηρία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των απασχολουμένων/εργαζόμενων (em-
ployed persons)

32
 ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες που διαμένουν σε 
νοικοκυριά (private households), καθώς και ο δείκτης 

πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό των 
απασχολουμένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 
                                                                 
32

 Ως απασχολούμενοι θεωρούνται τα άτομα που εργάστηκαν, ακό-
μη και για μία μόνο ώρα την εβδομάδα, αποβλέποντας σε αμοιβή, 
κέρδος ή οικογενειακό όφελος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 
αναφοράς, ή δεν εργάζονταν αλλά είχαν εργασία ή επιχείρηση 
από την οποία απουσίαζαν προσωρινά λόγω, ασθένειας, διακο-
πών, εργασιακών διαφορών ή φοίτησης στην εκπαίδευση & κα-
τάρτιση. 

Γράφημα 2.235 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυκνότητας των ατόμων 
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Το 2011, το 47,3% (ή 21.039,9 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα  

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (44.459,5 χιλ. άτομα), είναι απα-
σχολούμενοι. Την ίδια χρονιά, το 35,5% (ή 163,1 χιλ. 
άτομα) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

(459,1 χιλ. άτομα) είναι απασχολούμενοι. Στην κατα-
νομή ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους απασχο-
λούμενους, η Ελλάδα (4,4%) κατέχει την 26η θέση, τι-

μή υπολειπόμενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη της ΕΕ-28 (10,4%) κατά 6,0 ποσ. μονάδες. Τα 5 κρά-
τη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των α-

τόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση 
τιμή δείκτη 18,7% είναι: το Λουξεμβούργο (20,6%), η 
Αυστρία (19,7%), η Φινλανδία(19,3%), η Γαλλία(18,7%), 

και η Λετονία (15,1%). Στον αντίποδα καταγράφονται 
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότη-
τας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bot-

tom 5) με μέση τιμή δείκτη 4,3%, στα οποία περιλαμ-
βάνονται: η Ιρλανδία (2,6%), η Μάλτα (4,3%), η Ελλά-
δα (4,4%), η Τσεχία (4,9%), και η Βουλγαρία (5,3%). Ω-
στόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-

ρα υψηλή (4,3 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τι-
μών των κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας. 
  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των απασχολουμένων ατόμων στα άτομα ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
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Γράφημα 2.236 U: Ποσοστό απασχολουμένων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, το ποσοστό των απασχολουμένων στα άτο-
μα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 

47,3% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά του αντίστοιχου 
ποσοστού των απασχολουμένων στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκρι-

μένης ηλικιακής ομάδας (66,9%) κατά 19,6 ποσ. μονά-
δες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, 
η Ελλάδα κατέχει την 20η θέση μεταξύ των 28 κρα-
τών-μελών, με το ποσοστό των απασχολουμένων στα 

άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες να είναι 35,5%, τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη σημαντικό-
τερα του ποσοστού των απασχολουμένων στα άτομα 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελ-
λάδα (58,5%) κατά 23,0 ποσ. μονάδες. 

Το 2011, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
απασχολουμένων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπο-
λείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των συνομηλίκων 

απασχολουμένων στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
μεταξύ του ποσοστού των απασχολουμένων στα άτο-

μα με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
να καταγράφεται στην Ολλανδία (κατά 37,4 ποσ. μονά-
δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολου-
θούν: η Ουγγαρία (κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-

νία (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 31,4 ποσ. 
μονάδες), η Ιρλανδία και η Βουλγαρία (κατά 31,1 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβακία (κατά 30,8 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία και η Τσεχία (κατά 29,9 ποσ. μονάδες), το Ηνω-

μένο Βασίλειο (κατά 27,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κα-
τά 25,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 24,8 ποσ. μονά-
δες), η Κύπρος (κατά 24,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κα-

τά 23,0 ποσ. μονάδες), η Κροατία (κατά 22,9 ποσ. μονά-
δες), η Λιθουανία (κατά 22,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβε-
νία (κατά 21,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 20,7 
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 19,2 ποσ. μονάδες), η 

Πορτογαλία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 

16,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 15,4 ποσ. μονά-
δες), η Ιταλία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία 
(κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,8 ποσ. μο-

νάδες), και με μονοψήφια απόκλιση η Γαλλία (κατά 
9,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), 
και το Λουξεμβούργο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες). 

2.7.6.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 50,2% των απασχολουμένων στα άτομα 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες (10.567,5 

χιλ. άτομα), που υπερέχουν οριακά των απασχολου-
μένων ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες (49,8% ή 10.472,5 χιλ. άτομα) κατά 95,0 χιλ. άτομα. 

Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των απασχολουμένων 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στα άτομα χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 η απόκλι-
ση των φύλων είναι ισχυρότερη, με το ποσοστό των 

απασχολουμένων γυναικών να είναι 44,9% (ή 81.192,2 
χιλ. άτομα) και των απασχολουμένων ανδρών 55,1% 
(ή 99.447,9 χιλ. άτομα). Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα 
υπολείπονται οι απασχολούμενες γυναίκες με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες (44,6% ή 72,7 χιλ. ά-
τομα) έναντι των απασχολουμένων ανδρών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες (55,4% ή 90,3 χιλ. 

άτομα) κατά 17,6 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο σύνολο των απασχολουμένων στα άτομα χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  στην Ελλάδα  η αναλογία των φύλων εί-

ναι ισχυρότερη, με το ποσοστό των απασχολουμένων 
γυναικών (40,1% ή 1.417,6 χιλ. άτομα) να υπολείπεται 
έναντι των απασχολουμένων ανδρών (59,9% ή 
2.120,8 χιλ. άτομα) κατά 703,2 χιλ. άτομα. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 
απασχολούμενους του συνολικού πληθυσμού και ανά 
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία το 2011.  
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Γράφημα 2.237 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  στους απασχο-

λούμενους  συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στους απασχο-
λούμενους στην ΕΕ-28 είναι 11,5% υπερέχοντας ελα-
φρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (9,5%) κατά 
2,0  ποσ. μονάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο δείκτης πυ-

κνότητας των γυναικών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στους απασχολούμενους (4,9%) υπερέχει 
οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών (4,1%) κα-

τά 0,8  ποσ. μονάδες. 
Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στις απασχολού-
μενες γυναίκες υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στους απασχολούμενους άνδρες σε 24 από τα 28 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 

δείκτη πυκνότητας μεταξύ των απασχολουμένων αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κα-
τά 5,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά από-
κλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία (κατά 5,1 

ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Εσθονία και 
η Φινλανδία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία 
(κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,1 ποσ. 

μονάδες), η Δανία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 
2,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), 

η Βουλγαρία και η Ρουμανία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), 
η Ιταλία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 1,3 
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), η 
Πολωνία και η Σλοβακία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και 

οριακά η Ελλάδα (κατά 0,8  ποσ. μονάδες), η Μάλτα 
(κατά 0,7 ποσ. μονάδα), η Τσεχία και (κατά 0,5 ποσ. μο-
νάδες), το Βέλγιο και η Κύπρος (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά και στον αντίποδα, σε 4 από τα 28 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28, ο δείκτης πυκνότητας των γυ-
ναικών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στις 
απασχολούμενες γυναίκες υπολείπεται οριακά του 

αντίστοιχου δείκτη των ανδρών με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στους απασχολούμενους άνδρες 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
μεταξύ των απασχολουμένων ανδρών και γυναικών 

να καταγράφεται στη Γερμανία και την Κροατία (κατά 

0,6 ποσ. μονάδες) και ακολουθούν η Ιρλανδία και η 
Αυστρία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

2.7.6.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2011.  

Γράφημα 2.238 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των απασχολουμένων 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 4,1% (ή 866,4 χιλ. άτομα) των απασχολου-

μένων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες  στην ΕΕ-28 
(21.039,9 χιλ. άτομα)  ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 9,7% 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας στους απασχολούμενους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-
28), και το 12,3% (ή 2.578,1 χιλ. άτομα) των απασχο-
λουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 25,1% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στους απασχολούμενους χωρίς δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την ί-
δια χρονιά, το 21,2% (ή 4.460,8 χιλ. άτομα) των απα-
σχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
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δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-
στού 28,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ΕΕ-28). Τέλος, το 35,7% (ή 7.517,4 χιλ. άτο-

μα) των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομά-
δα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 25,0% της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας στους απασχολούμενους χω-
ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), 
και το 26,7% (ή 5.617,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-
νων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 
έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 12,2% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στους απασχολούμενους χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων στα άτομα ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 

2011.  
Γράφημα 2.239 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των απασχολουμένων 

στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 1,1% (ή 1,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-
νων στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(163,1 χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομά-
δα από 15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 4,1% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας των  απασχολουμένων στα 

άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ΕΕ-28), και το 7,0% (ή 11,4 χιλ. άτομα) των απασχο-
λουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 12,3% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας των απασχολουμένων στα άτομα με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). Την 

ίδια χρονιά, το 18,9% (ή 30,9 χιλ. άτομα) των απασχο-
λουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 21,2% της ί-

διας ηλικιακής ομάδας των απασχολουμένων στα ά-
τομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-

28). Τέλος, το 36,0% (ή 58,7 χιλ. άτομα) των απασχο-

λουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 35,7% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας των απασχολουμένων στα άτομα με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28), και 
το 36,9% (ή 60,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων στα 
άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανή-

κουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 
64 ετών (έναντι ποσοστού 26,7% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας των  απασχολουμένων στα άτομα με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων ατό-

μων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  ως προς την ηλικιακή ομάδα των 
ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2011.  

Γράφημα 2.240 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων α-
τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των απασχολουμένων 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 είναι 10,4%. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 24 ετών είναι 4,7%, και στην ηλικιακή ομάδα 
από 25 έως & 34 ετών η τιμή του δείκτη είναι 5,4%. 
Στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών 

η τιμή του δείκτη είναι 8,1%, στην ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 54 ετών η τιμή του δείκτη είναι 14,3%, και 
στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ε-
τών είναι 20,3%. Αξίζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύ-

ξηση ανά ηλικιακή ομάδα της τιμής του συγκεκριμέ-
νου δείκτη,  από τη νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 15 
έως & 24 ετών) στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 

55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων στα ά-
τομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων, στην Ελλάδα το 2011.  
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Γράφημα 2.241 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των απασχολουμένων α-

τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των απασχολουμένων 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στα άτομα στην Ελλάδα 
είναι 4,4% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,0  ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(10,4%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των απασχο-

λουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως 
& 24 ετών είναι 1,1% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 
3,6  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (4,7%), και στην ηλικιακή ομάδα από 25 
έως & 34 ετών είναι 1,3% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 4,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (5,4%). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-
τας των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 35 έως & 44 ετών είναι 2,6% τιμή υπολει-

πόμενη ισχυρά κατά 5,5  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (8,1%). Τέλος, ο δείκτης 
πυκνότητας των απασχολουμένων στα άτομα με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ηλικιακή ο-

μάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 6,1% τιμή υπολει-
πόμενη ισχυρά κατά 8,2  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,3%), και ο δείκτης πυ-

κνότητας των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη από 
55 έως & 64 ετών είναι 12,2% τιμή υπολειπόμενη ι-
σχυρά κατά 8,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-28 (20,3%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (16,4%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των απασχολου-

μένων ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-28. 
Γράφημα 2.242 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων στα άτομα η-

λικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως 
προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2011 

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

 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό των απασχολουμένων στα ά-
τομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να είναι 8,2%, τιμή υ-
πολειπόμενη ισχυρά κατά 8,2 ποσ. μονάδες της αντί-
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στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-

γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 22,7% είναι: η Μάλτα (28,0%), η Δανία 
(23,7%), το Λουξεμβούργο (21,2%), η Ολλανδία (20,7%), 
και η Ιρλανδία (19,8%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-

ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 7,2%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία (5,5%), η Βουλ-

γαρία (6,2%), η Ουγγαρία (8,0%), η Λιθουανία (8,1%), 
και η Ελλάδα (8,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (3,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το ποσοστό των απασχολουμένων στα άτομα 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ενδιά-

μεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 54 ετών υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (56,9%), ενώ 
στα υπόλοιπα 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το πο-

σοστό των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομά-
δας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

16η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας να είναι 54,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 
κατά 2,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28.Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 64,9% είναι: η 

Σλοβενία (68,2%), η Ιταλία (65,5%), το Λουξεμβούργο 
(64,8%), η Σλοβακία (64,5%), και η Αυστρία (61,6%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 

(bottom 5) με μέση τιμή 50,8%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Μάλτα (49,7%), η Σουηδία (50,0%), η Ρουμα-
νία (51,0%), η Εσθονία (51,2%) και η Φινλανδία (52,0%). 

Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,3 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των απασχολουμένων στα άτομα με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στη γηραιότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει του αντί-

στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (26,7%), ενώ στα υπό-
λοιπα 13 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
απασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες της ίδιας ηλικιακής ομάδας υπολείπε-
ται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-

πασχολουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
να είναι 36,9%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 10,2 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 39,0% είναι: η Βουλ-

γαρία (41,6%), η Ρουμανία (40,8%), η Κροατία (39,9%), 
η Ελλάδα (36,9%), και η Ουγγαρία (36,1%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 

με μέση τιμή 19,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: το 
Λουξεμβούργο (14,0%), η Αυστρία (18,9%), η Σλοβενία 
(21,2%), το Βέλγιο (21,3%), και η Δανία (21,7%). Η τιμή 

του λόγου top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,0 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.6.3  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Με τον όρο καθεστώς ή κατάσταση απασχόλησης 
(professional  status) του ατόμου προσδιορίζεται αν ο 
απασχολούμενος είναι εργαζόμενος στην οικογενεια-

κή επιχείρηση (contributing family workers), αυτοα-
πασχολούμενος (self-employed person), ή μισθωτός 
(employee) σε μόνιμη θέση εργασίας (ή με σύμβαση 

εργασίας αορίστου χρόνου) ή με προσωρινή εργασία 
(ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ως προς το καθεστώς απασχόλησης 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Γράφημα 2.243 U: Ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως 
προς το καθεστώς απασχόλησης στην ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, από το σύνολο των 44.459,5 χιλ. ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 47,3% 
(ή 21.039,9 χιλ. άτομα) είναι απασχολούμενοι, τιμή 

υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,6 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (66,9%).  

Την ίδια χρονιά: 

 το 83,9% (ή 17.651,4 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν 
στους μισθωτούς τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 

0,1 ποσ. μονάδες των μισθωτών στα άτομα χωρίς 

1,4 

14,6 

0,1 

11,7 

72,2 

1,6 

14,4 

0,2 

9,7 

74,1 

εργαζόμενοι σε  
οικογενειακή επιχείρηση 

αυτο-απασχολούμενοι 

λοιποί μισθωτοί 

μισθωτοί με 
προσωρινή εργασία 

μισθωτοί σε μόνιμη 
θέση εργασίας 

ΑμεΔυσ ΑχωρίςΔυσ 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 390 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 

(84,0%), 

 το 14,4% (ή 3.036,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν 
στους αυτοαπασχολούμενους τιμή που επίσης υπο-

λείπεται οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες των αυτοα-
πασχολουμένων στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (14,6%), και  

 το 1,6% (ή 334,2 χιλ. άτομα)  των απασχολουμένων 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 ανήκουν 
στους εργαζόμενους στην οικογενειακή τους επι-
χείρηση τιμή που επίσης υπολείπεται οριακά κατά 

0,2 ποσ. μονάδες των εργαζόμενους στην οικογενει-
ακή τους επιχείρηση στα άτομα χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (1,4%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά και στο σύνολο των 17.651,4 

χιλ. μισθωτών στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28: 

 το 88,2% (ή 15.574,8 χιλ. άτομα) ανήκουν στους μι-

σθωτούς με μόνιμη θέση εργασίας (ή με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου) τιμή που υπερέχει ελα-

φρά κατά 2,2 ποσ. μονάδες των μισθωτών με μόνιμη 
θέση εργασίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (86,0%), και 

 το 11,5% (ή 2.030,8 χιλ. άτομα) ανήκουν στους μι-

σθωτούς με προσωρινή θέση εργασίας (ή με σύμ-
βαση εργασίας ορισμένου χρόνου) τιμή που υπολεί-
πεται ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες των μισθωτών 
με προσωρινή θέση εργασίας στα άτομα χωρίς δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(13,9%). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ως προς το καθεστώς απασχόλησης 
στην Ελλάδα το 2011.  

Γράφημα 2.244 U: Ποσοστιαία κατανομή απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως 
προς το καθεστώς απασχόλησης στην Ελλάδα το 2011 

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

 

Το 2011, από το σύνολο των 459,1 χιλ. ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην Ελλάδα, το 35,5% (ή 163,1 χιλ. άτο-
μα) είναι απασχολούμενοι, τιμή υπολειπόμενη σημα-
ντικά κατά 23,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγο-

ρίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα (58,5%), και τιμή υπολειπόμενη 
σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κα-

τηγορίας στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην ΕΕ-28 (47,3%). 
Την ίδια χρονιά: 

 το 52,1% (ή 85,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήκουν 
στους μισθωτούς τιμή που υπολείπεται σημαντικά 
κατά 13,0 ποσ. μονάδες των μισθωτών στα άτομα 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελ-

λάδα (65,1%), και υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντι-
κά κατά 31,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στην ΕΕ-28 (83,9%), 

 το 41,8% (ή 68,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήκουν 
στους αυτοαπασχολούμενους τιμή που υπερέχει 

σημαντικά κατά 12,3 ποσ. μονάδες των αυτοαπα-
σχολουμένων στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα (29,5%), και υπερέ-
χουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 27,3 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης κατηγορίας στα άτομα με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (14,4%), και  

 το 6,1% (ή 9,9 χιλ. άτομα)  των απασχολουμένων α-

τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήκουν 
στους εργαζόμενους στην οικογενειακή τους επι-
χείρηση τιμή που υπερέχει οριακά κατά 0,7 ποσ. μο-
νάδες των εργαζόμενους στην οικογενειακή τους 

επιχείρηση στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα (5,4%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά και στο σύνολο των 85,0 χιλ. 
μισθωτών στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα: 

 το 90,5% (ή 76,9 χιλ. άτομα) ανήκουν στους μισθω-

τούς με μόνιμη θέση εργασίας (ή με σύμβαση εργα-
σίας αορίστου χρόνου) τιμή που υπερέχει ελαφρά 

κατά 2,7 ποσ. μονάδες των μισθωτών με μόνιμη θέ-
ση εργασίας στα άτομα χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα (87,8%), και 

 το 9,5% (ή 8,1 χιλ. άτομα) ανήκουν στους μισθωτούς 

με προσωρινή θέση εργασίας (ή με σύμβαση εργα-

σίας ορισμένου χρόνου) τιμή που υπολείπεται ελα-
φρά κατά 2,7 ποσ. μονάδες των μισθωτών με προ-
σωρινή θέση εργασίας στα άτομα χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (12,2%).
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες ως προς τις 3 σημαντικότερες κατηγορίες απα-
σχόλησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.245 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  ως προς 

τις 3 σημαντικότερες κατηγορίες απασχόλησης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
έτος 2011 

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

 

Το 2011, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό των μισθωτών με μόνιμη θέση εργασίας στα άτο-

μα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-

στού στην ΕΕ-28 (74,0%), ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 

28 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπο-
λείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 27η θέ-
ση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της 

συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 47,2%, τιμή υπο-
λειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,8 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη 

που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη 
(top 5) με μέση τιμή 85,4% είναι: η Εσθονία (89,8%), το 
Λουξεμβούργο (86,5%), η Λιθουανία (86,3%), η Βουλ-
γαρία (82,6%), και η Δανία  (81,7%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 53,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Πολωνία 
(46,2%), η Ελλάδα (47,2%), η Ρουμανία (52,4%), η Κρο-

ατία (60,2%), και η Πορτογαλία (62,4%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,6 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 25 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των μισθωτών με προσωρινή θέση εργασίας 
στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου 

ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,6%), ενώ στα υπόλοιπα 17 
από τα 257 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσο-
στό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

20η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 4,9%, τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-

γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 14,7% είναι: η Πολωνία (18,6%), η Ισπανία 
(16,8%), η Πορτογαλία (13,1%), η Ολλανδία (12,8%), 

και η Σουηδία (11,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,2%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Κύπρος (3,1%), το Η-

νωμένο Βασίλειο (4,2%), η Εσθονία (4,3%),  η Αυστρία 
(4,5%), και η Κροατία (4,7%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,5 φορές), γεγονός που υπο-
δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 

ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 

ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων στα άτομα ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (14,4%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 28 κράτη-

μέλη της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της 
τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 1η θέση μεταξύ 

των 18 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας να είναι 41,8%, τιμή υπερέχουσα ση-
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μαντικά κατά 27,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 30,6% 
είναι:  η Ελλάδα (41,8%), η Ρουμανία (29,5%), η Κροατία 
(29,0%), η Πολωνία (28,7%), και η Πορτογαλία (24,0%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 7,7%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Εσθονία (5,7%), το Λουξεμβούργο (7,1%), η 
Λιθουανία (8,3%), η Δανία (8,6%), και η Σουηδία (8,7%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψη-
λή (4,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 

πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.6.4  ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ & ΜΕΡΙΚΗ) 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 

(full-time employment) ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που διαμέ-
νουν σε νοικοκυριά (private households), καθώς και ο 

δείκτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 
πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 
των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Γράφημα 2.246 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυ-
κνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 74,0% (ή 15.559,4 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (21.039,9 χιλ. 

άτομα) είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Την 
ίδια χρονιά, το 92,2% (ή 150,4 χιλ. άτομα) των απα-
σχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

(163,1 χιλ. άτομα) είναι εργαζόμενοι πλήρους απα-
σχόλησης. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότη-
τας των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, η 
Ελλάδα (4,4%) κατέχει την 25η θέση, τιμή υπολειπό-
μενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 
(9,5%) κατά 5,1 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον 

υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 
17,8% είναι: η Αυστρία (19,7%), το Λουξεμβούργο 

(19,3%), η Φινλανδία(18,7%), η Γαλλία (17,2%), και η 
Λετονία (14,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) 

με μέση τιμή δείκτη 3,9%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ιρλανδία (2,4%), η Μάλτα (3,8%), η Ελλάδα 
(4,3%), η Τσεχία και η Ουγγαρία (4,4%). Ωστόσο, η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,6 

φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
ντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρα-

τών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων 
της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης στα άτομα 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 

το έτος 2011.  
Το 2011, το ποσοστό των εργαζόμενων πλήρους απα-

σχόλησης στους απασχολούμενους ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 74,0% τιμή υπο-

λειπόμενη ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού των ερ-
γαζόμενων πλήρους απασχόλησης στους απασχο-
λούμενους  χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (82,3%) κατά 

8,3 ποσ. μονάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση μεταξύ 
των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των εργαζόμε-

νων πλήρους απασχόλησης στους απασχολούμενους 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες να είναι 92,0%, τιμή υπερέχουσα ση-
μαντικά κατά 18,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ελαφρά του ποσοστού 
των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα (93,9%) κατά 1,6 ποσ. μονάδες. 
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Γράφημα 2.247 U: Ποσοστό εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

 

Το 2011, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης στους απασχο-
λούμενους ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται του αντίστοι-
χου ποσοστού των εργαζόμενων πλήρους απασχόλη-
σης στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
μεταξύ του ποσοστού των εργαζόμενων πλήρους α-
πασχόλησης στους απασχολούμενους με και χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφε-

ται στην Ουγγαρία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ρουμανία 
(κατά 14,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 13,3 ποσ. 

μονάδες), η Δανία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 
(κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,7 ποσ. μο-
νάδες), η Κροατία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Πολωνία (κα-

τά 9,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,5 ποσ. μο-
νάδες), η Σλοβακία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 

(κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,0 ποσ. μο-
νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), 
η Σλοβενία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 

6,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο και η Κύπρος (κα-
τά 6,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 5,2 ποσ. μονά-
δες), η Λιθουανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Φινλαν-

δία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,5 ποσ. μο-
νάδες), η Εσθονία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
(κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,9 ποσ. 
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), και η Αυ-

στρία με οριακά μηδενική απόκλιση. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των εργαζομένων μερικής απασχόλησης 

(part-time employment) ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που διαμέ-
νουν σε νοικοκυριά (private households), καθώς και ο 
δείκτης πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης 

πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό 
των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.248 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των εργαζομένων μερικής απασχόλησης ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  δείκτης πυκνό-

τητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 25,9% (ή 5.459,6 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (21.039,9 χιλ. 
άτομα) είναι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Την 

ίδια χρονιά, το 7,8% (ή 12,7 χιλ. άτομα) των απασχο-
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λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(163,1 χιλ. άτομα) είναι εργαζόμενοι μερικής απασχό-
λησης. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, η Ελλάδα 
(5,5%) κατέχει την 26η θέση, τιμή υπολειπόμενη ισχυ-
ρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 (14,6%) 

κατά 9,1 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψη-
λότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 24,7% 
είναι:  το Λουξεμβούργο (26,2%), η Γαλλία (25,6%), η 

Πορτογαλία (25,0%), η Φινλανδία και η Κροατία 
(23,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-

μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση 

τιμή δείκτη 6,6%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ιρ-
λανδία (3,5%), η Ελλάδα (5,5%), η Ισπανία (7,1%), η Ι-
ταλία (8,3%), και η Μάλτα (8,4%). Ωστόσο, η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,8 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-
μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των εργαζόμενων μερικής απασχόλησης στα άτομα 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 

το έτος 2011. 

Γράφημα 2.249 U: Ποσοστό εργαζόμενων μερικής απασχόλησης στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, το ποσοστό των εργαζόμενων μερικής απα-
σχόλησης στους απασχολούμενους ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 25,9% τιμή υπερέ-
χουσα ισχυρά του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζό-
μενων μερικής απασχόλησης στους απασχολούμε-

νους  χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (17,7%) κατά 8,3 ποσ. 
μονάδες. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 27η θέση μεταξύ των 28 
κρατών-μελών, με το ποσοστό των εργαζόμενων με-
ρικής απασχόλησης στους απασχολούμενους ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες να είναι 7,8%, τιμή υπολειπόμενη σημα-
ντικά κατά 18,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28, και υπερέχουσα ελαφρά του ποσοστού των 
εργαζόμενων μερικής απασχόλησης στους απασχο-

λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα (6,1%) κατά 1,6 ποσ. μονάδες. 
Το 2011, και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 

εργαζόμενων μερικής απασχόλησης στους απασχο-
λούμενους ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού των εργαζόμενων μερικής απασχόλησης 

στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ 
του ποσοστού των εργαζόμενων μερικής απασχόλη-

σης στους απασχολούμενους με και χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφεται στην 
Ουγγαρία (κατά 20,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 

14,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 13,3 ποσ. μονά-
δες), η Δανία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κα-
τά 12,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 11,7 ποσ. μονά-

δες), η Κροατία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Πολωνία (κα-
τά 9,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 9,5 ποσ. μο-
νάδες), η Σλοβακία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 

(κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 8,0 ποσ. μο-
νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο και  η Σλοβενία (κατά 6,7 
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η 
Κύπρος (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κα-

τά 6,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 5,3 ποσ. μονά-
δες), η Λιθουανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Φινλαν-
δία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,5 ποσ. μο-

νάδες), η Εσθονία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
(κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 1,6 ποσ. μονά-
δες), και η Αυστρία με οριακά μηδενική απόκλιση, ενώ 
η Βουλγαρία δεν κατέγραψε εργαζόμενους μερικής 

απασχόλησης στους απασχολούμενους ηλικίας από 
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15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες. 

2.7.6.5  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των εργαζομένων σε θέση ευθύνης (supervi-

sor responsibil ity) ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες που διαμένουν σε 
νοικοκυριά (private households), καθώς και ο δείκτης 

πυκνότητας  των ατόμων της συγκεκριμένης πληθυ-
σμιακής ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό των 
εργαζομένων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, το 16,8% (ή 3.535,3 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (21.039,9 χιλ. 
άτομα) δήλωσαν εργαζόμενοι σε θέση ευθύνης. Την 

ίδια χρονιά, το 6,4% (ή 10,4 χιλ. άτομα) των απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

(163,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν εργαζόμενοι σε θέση ευ-
θύνης. 

Γράφημα 2.250 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των εργαζομένων σε θέση ευθύνης ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες και  δείκτης πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας των α-
τόμων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στους 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, η Ελλάδα 
(3,8%) κατέχει την 26η θέση, τιμή υπολειπόμενη ισχυ-

ρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 (9,6%) κα-
τά 5,8 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλό-
τερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 17,8% εί-
ναι: η Αυστρία (20,0%), το Λουξεμβούργο (19,5%), η 
Γαλλία (17,8%), η Φινλανδία (17,5%), και η Εσθονία 
(14,2%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-
μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση 

τιμή δείκτη 3,5%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ιρ-
λανδία (2,4%), η Τσεχία (3,3%), η Ελλάδα (3,8%), η Ουγ-
γαρία και η Μάλτα (4,1%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,0 φορές), γε-

γονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-
φοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών 
ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκε-

κριμένης κατηγορίας. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 
των εργαζόμενων σε θέση ευθύνης στα άτομα ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 
το έ-

τος 2011.  

Γράφημα 2.251 U: Ποσοστό εργαζόμενων σε θέση ευθύνης στα άτομα ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

 
Πηγή: Eurostat, Access to Education (LFS)  ad-hoc 2011               Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2011, το ποσοστό των εργαζόμενων σε θέση ευθύ-

νης στους απασχολούμενους ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι 16,8% τιμή υπολειπόμενη 
ελαφρά του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζόμενων 

σε θέση ευθύνης στους απασχολούμενους  χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας (18,4%) κατά 1,6 ποσ. μονάδες. Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των εργαζόμενων σε θέση ευθύνης στους 
απασχολούμενους ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να είναι 6,4%, 
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28, και υπολειπόμενη ε-
λαφρά του ποσοστού των εργαζόμενων σε θέση ευ-

θύνης στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (7,3%) κατά 1,1 
ποσ. μονάδες. 

Το 2011, στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το πο-
σοστό των εργαζόμενων σε θέση ευθύνης στους α-
πασχολούμενους ηλικίας από 15 έως & 64 ετών με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται 

του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζόμενων σε θέση 
ευθύνης στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 

μεταξύ του ποσοστού των εργαζόμενων πλήρους α-
πασχόλησης στους απασχολούμενους με και χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες να καταγράφε-
ται στη Λιθουανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), και κατά 

φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Γερμανία 
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,9 ποσ. 
μονάδες), η Ολλανδία και η Τσεχία (κατά 4,8 ποσ. μο-
νάδες), η Πολωνία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Κροατία 

(κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,6 ποσ. μο-
νάδες), η Σουηδία και η Δανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), 
η Ιταλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ιρλανδία (κατά 2,4 

ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο και η Ισπανία (κατά 
2,1ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,0 ποσ. μονά-
δες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα και η Σλοβακία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), το Βέλ-

γιο και η Σλοβενία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
(κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και η Ελλάδα (κατά 1,0 ποσ. 
μονάδες), ενώ οριακά μηδενικές αποκλίσεις καταγρά-
φονται στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κύπρο, τη Λετο-

νία, την Εσθονία, και την Αυστρία. 

2.7.6.6  ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότη-
τας (σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των οικο-

νομικών δραστηριοτήτων NACE Rev. 2) στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, από το σύνολο των 44.459,5 χιλ. ατόμων ηλι-

κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 47,3% 

(ή 21.039,9 χιλ. άτομα) δήλωσε απασχολούμενος, ενώ 

εξ αυτών το 99,3% (ή 20.902,9 χιλ. άτομα) διευκρίνισε 
τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της απασχό-
λησής του.  
Γράφημα 2.252 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας  στην ΕΕ-28 το 2011 
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σοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής 

δραστηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(15,8%),   

 το 13,2% (ή 2.754,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απα-

σχολείται στην υγεία & τις κοινωνικές υπηρεσίες τι-
μή που υπερέχει ελαφρά κατά 3,0 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής 

δραστηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(10,2%),  

 το 12,4% (ή 2.601,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απα-

σχολείται στη χονδρική & λιανικού εμπορίου, επι-
σκευής οχημάτων & μοτοσυκλετών τιμή που υπο-
λείπεται ελαφρά κατά 1,9 ποσ. μονάδες του ποσο-
στού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δρα-

στηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (14,3%),   

 το 7,9% (ή 1.643,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται στην εκπαίδευση τιμή που υπερέχει οριακά 

κατά 0,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκρι-
μένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους 
απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (7,5%), 

 το 7,7% (ή 1.605,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται στη δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτι-
κή κοινωνική ασφάλιση τιμή που υπερέχει οριακά 

κατά 0,5 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκρι-
μένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους 
απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (7,2%),   

 το 7,1% (ή 1.487.1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται στις κατασκευές τιμή που υπολείπεται οριακά 
κατά 0,5 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκρι-

μένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους 
απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (7,6%),   

 το 6,0% (ή 1.263,8 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-

λείται στην γεωργία/ κτηνοτροφία δασοκομία & α-
λιεία τιμή που υπερέχει ελαφρά κατά 1,4 ποσ. μονά-
δες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικο-
νομικής δραστηριότητας στους απασχολούμενους 

χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ΕΕ-28 (4,6%),   

 το 5,0% (ή 1.052,6 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-

λείται στις μεταφορές & υπηρεσίες αποθήκευσης 
τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες 
του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομι-
κής δραστηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 

(5,2%),   

 το 4,6% (ή 957,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται στην παροχή διοικητικών & υποστηρικτικών 
υπηρεσιών τιμή που υπερέχει οριακά κατά 0,8 ποσ. 

μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην ΕΕ-28 (3,8%),   

 το 4,0% (ή 841,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται στην παροχή υπηρεσιών καταλύματος & ε-
στίασης τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 0,6 ποσ. 

μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου 
οικονομικής δραστηριότητας στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28 (4,6%),   

 το 3,6% (ή 753,7 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται σε επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές 
δραστηριότητες τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 
1,5 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου 

κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ΕΕ-28 (5,1%), 

 το 2,3% (ή 490,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται σε χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές 
δραστηριότητες τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 
0,9 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου 

κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ΕΕ-28 (3,2%),   

 το 2,1% (ή 437,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-

λείται στις τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινω-
νιών τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 0,9 ποσ. μο-
νάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου οι-

κονομικής δραστηριότητας στους απασχολούμενους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ΕΕ-28 (3,0%),   

 το 1,7% (ή 349,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-

λείται στην τέχνη διασκέδαση & αναψυχή τιμή που 
υπερέχει οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες του ποσο-
στού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δρα-
στηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (1,6%),   

 και το 0,8% (ή 174,7 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απα-
σχολείται στις κτηματομεσιτικές δραστηριότητες τι-

μή ταυτόσημη οριακά του ποσοστού του συγκεκρι-
μένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους 
απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (0,8%),   
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 ενώ το υπολειπόμενο 6,0% (ή 1.267,3 χιλ. άτομα) των 

απασχολουμένων με δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες τιμή υ-
περέχουσα οριακά κατά 0,4 ποσ. μονάδες του ποσο-
στού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δρα-
στηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (5,6%).   

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότη-
τας (NACE Rev. 2) στην Ελλάδα το 2011.  

Το 2011, από το σύνολο των 459,1 χιλ. ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην Ελλάδα, το 35,3% (ή 163,1 χιλ. άτο-
μα) δήλωσε απασχολούμενος, ενώ εξ αυτών το 96,3% 
(ή 157,0χιλ. άτομα) διευκρίνισε τον κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας της απασχόλησής του.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά και ως προς τους 21 επιμέ-
ρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: 

 το 21,7% (ή 34,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται στην γεωργία/ κτηνοτροφία δασοκομία & α-
λιεία τιμή που υπερέχει σημαντικά κατά 10,5 ποσ. 
μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην Ελλάδα (11,2%),   

 το 16,7% (ή 26,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-

λείται στη χονδρική & λιανικού εμπορίου, επι-
σκευής οχημάτων & μοτοσυκλετών τιμή που υπο-
λείπεται ελαφρά κατά 1,8 ποσ. μονάδες του ποσο-

στού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δρα-
στηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(18,5%),   

 το 9,9% (ή 15,6 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 
στη μεταποιητική βιομηχανία τιμή που υπολείπεται 
οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συ-
γκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας 

στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην Ελλάδα (10,2%),   

 το 9,6% (ή 15,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 
στη δημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοι-

νωνική ασφάλιση τιμή που υπερέχει οριακά κατά 
0,6 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους απασχο-

λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα (9,0%),   

 το 6,7% (ή 10,6 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 
στις μεταφορές & υπηρεσίες αποθήκευσης τιμή που 

υπερέχει ελαφρά κατά 1,8 ποσ. μονάδες του ποσο-

στού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δρα-

στηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (4,9%). 
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Την ίδια χρονιά: 
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δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 
στις κατασκευές τιμή που υπερέχει οριακά κατά 0,2 

ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλά-
δου οικονομικής δραστηριότητας στους απασχο-
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Άλλες υπηρεσίες 

 

Δραστηριότητες ετερόδικων 

οργανισμών και φορέων 

Δραστηριότητες νοικοκυριών, 

παραγωγή αγαθών & 

υπηρεσιών  για ίδια χρήση 

Τέχνη, διασκέδαση 

και αναψυχή 

Υγεία & κοινωνικές  

υπηρεσίες 

Εκπαίδευση 

Παροχής διοικητικών & 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

 

Δημόσια διοίκηση & άμυνα, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

Επαγγελματικές, επιστημονικές 

& τεχνικές δραστηριότητες 

 

Κτηματομεσιτικές 

δραστηριότητες 

 

Χρηματοοικονομικών & 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων 

Τεχνολογιών πληροφορίας 

& επικοινωνιών 

Παροχής υπηρεσιών 

καταλύματος & εστίασης 

Μεταφορών 

& αποθήκευσης 

 

Χονδρικής & λιανικού εμπορίου, 

επισκευής οχημάτων & μοτοσυκλετών 

Κατασκευών 

Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, 

διαχείρισης αποβλήτων κ.α 

Ηλεκτρισμού, αερίου, 

ατμού & κλιματισμού 

Μεταποιητικής 

βιομηχανίας 

Μεταλλεία 

& λατομεία 

Γεωργία/κτηνοτροφία, 

δασοκομία & αλιεία 

ΑμεΔυσ ΑχωρίςΔυσ 
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λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στην Ελλάδα (6,5%),   

 το 5,6% (ή 8,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 
στην εκπαίδευση τιμή που υπολείπεται ελαφρά κα-
τά 2,2 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμέ-

νου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους α-
πασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην Ελλάδα (7,8%), 

 το 5,3% (ή 8,4 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 

στην παροχή υπηρεσιών καταλύματος & εστίασης 
τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες 
του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομι-

κής δραστηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(7,6%),   

 το 4,6% (ή 7,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 

στην υγεία & τις κοινωνικές υπηρεσίες τιμή που υ-
πολείπεται ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες του πο-
σοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
(5,8%),  

 το 3,9% (ή 6,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 

σε επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δρα-
στηριότητες τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 1,2 
ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλά-
δου οικονομικής δραστηριότητας στους απασχο-

λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα (5,1%), 

 το 2,4% (ή 3,8 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχολείται 
στην παροχή διοικητικών & υποστηρικτικών υπη-

ρεσιών τιμή που υπερέχει οριακά κατά 0,5 ποσ. μο-
νάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου κλάδου οι-
κονομικής δραστηριότητας στους απασχολούμενους 

χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
Ελλάδα (1,9%),   

 και το 2,3% (ή 3,7 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες απασχο-
λείται σε χρηματοοικονομικές & ασφαλιστικές 

δραστηριότητες τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 
0,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού του συγκεκριμένου 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στην Ελλάδα (2,7%),   

 ενώ το υπολειπόμενο 4,4% (ή 7,2 χιλ. άτομα) των 

απασχολουμένων με δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες απασχολείται σε άλλες υπηρεσίες τιμή υ-

πολειπόμενη ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες του πο-
σοστού του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας στους απασχολούμενους χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

(8,8%).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες σε 3 βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριό-
τητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Γράφημα 2.254 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασική δραστηριότητα σε 3 βασικούς κλά-

δους οικονομικής δραστηριότητας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα 

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

 

Το 2011, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη 
γεωργία/κτηνοτροφία, δασοκομία & αλιεία υπερέχει 

του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (6,0%), ενώ στα 
υπόλοιπα 15 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντί-
στοιχο ποσοστό των απασχολουμένων στη γεωργί-
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α/κτηνοτροφία, δασοκομία & αλιεία υπολείπεται της 

τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ 
των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό των απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη γεωργί-
α/κτηνοτροφία, δασοκομία & αλιεία να είναι 20,9%, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 14,9 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) 
με μέση τιμή 26,3% είναι: η Ρουμανία (40,5%), η Κρο-
ατία (32,1%), η Πολωνία (24,8%), η Ελλάδα (20,9%), 

και η Πορτογαλία (13,4%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
1,6%, στα οποία περιλαμβάνονται: το Ηνωμένο Βασί-

λειο (1,2%), το Λουξεμβούργο (1,5%), το Βέλγιο (1,8%), 
η Ολλανδία και η Σουηδία (1,9%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (16,0 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 27 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στη μεταποιητική βιομηχανία υπερέχει του α-
ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (15,3%), ενώ στα υ-
πόλοιπα 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντί-
στοιχο ποσοστό των απασχολουμένων στη μεταποιη-

τική βιομηχανία υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 27 κρατών-
μελών, με το ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στη μεταποιητική βιομηχανία να εί-
ναι 9,6%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,8 ποσ. μο-

νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 26,3% είναι: η Τσεχία (30,3%), 
η Σλοβενία (28,4%), η Σλοβακία (25,4%), η Ουγγαρία 

(23,9%), και η Βουλγαρία (23,6%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
9,6%, στα οποία περιλαμβάνονται: το Λουξεμβούργο 

(6,3%), η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,6%), η 
Ισπανία (11,0%), και η Κύπρος (11,5%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,7 φορές), γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για 

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη 

χονδρική & λιανικό εμπόριο, επισκευής οχημάτων & 
μοτοσυκλετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (12,4%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 27 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό των α-
πασχολουμένων στη χονδρική & λιανικό εμπόριο, ε-
πισκευής οχημάτων & μοτοσυκλετών υπολείπεται της 
τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση μεταξύ 
των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό των απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στη χονδρική & 
λιανικό εμπόριο, επισκευής οχημάτων & μοτοσυκλε-
τών να είναι 16,0%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,7 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 16,5% είναι: η Κύπρος 
(22,9%), η Ελλάδα (16,0%), η Ισπανία και η Λιθουανία 
(14,6%), (23,9%), και το Ηνωμένο Βασίλειο (14,4%). Την 

ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 9,8%, στα οποία περιλαμβάνο-

νται: η Ρουμανία (7,4%), η Φινλανδία (10,2%),  η Σλο-
βενία (10,3%), το Λουξεμβούργο (10,5%), και η Σουη-
δία (10,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (1,7 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.6.7  ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανά επάγγελμα σύμφωνα με τη διε-

θνή τυποποιημένη κατάταξη των επαγγελμάτων (ISCO-
08) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, από το σύνολο των 44.459,5 χιλ. ατόμων ηλι-

κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 47,3% 
(ή 21.039,9 χιλ. άτομα) δήλωσε απασχολούμενος, ενώ 

εξ αυτών το 99,8% (ή 20.987,7 χιλ. άτομα) διευκρίνισε 
το επάγγελμά του σύμφωνα με τη διεθνή τυποποιη-
μένη κατάταξη των επαγγελμάτων (ISCO-08).  

Τη συγκεκριμένη χρονιά και ως προς τις 10 επιμέρους 

ομάδες επαγγελμάτων: 

 το 17,7% (ή 3.713,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών 
& πωλητές OC5 τιμή που υπερέχει οριακά κατά 0,7 

ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκριμένης ομά-
δας επαγγελματιών στους απασχολούμενους χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 

(17,0%), 

 το 14,8% (ή 3.108,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλμα-
τα OC3 τιμή που υπολείπεται οριακά κατά 0,6 ποσ. 

μονάδες του ποσοστού της συγκεκριμένης ομάδας 
επαγγελματιών στους απασχολούμενους χωρίς δυ-
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σκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 

(15,4%).   

Γράφημα 2.255 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

ανά επάγγελμα (ISCO-08) στην ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά: 

 το 13,8% (ή 2.895,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους επαγγελματίες OC2 τιμή που υπερέχει ελαφρά 
κατά 4,6 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκρι-
μένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχολούμε-

νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28 (18,4%),   

 το 13,2% (ή 2.762,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους ανειδίκευτους εργάτες OC9 τιμή που υπερέχει 

ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού της 
συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες στην ΕΕ-28 (8,8%),   

 το 12,3% (ή 2.584,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους ειδικευμένους τεχνίτες & ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα OC7 τιμή που υπολείπεται οριακά κα-

τά 0,2 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκριμέ-
νης ομάδας επαγγελματιών στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28 (12,5%),   

 το 9,9% (ή 2.088,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους υπαλλήλους γραφείου OC4 τιμή που υπερέχει 

οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συ-

γκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ΕΕ-28 (9,7%),   

 το 7,7% (ή 1.622,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 

στους χειριστές εγκαταστάσεων & μηχανών και ερ-
γάτες συναρμολόγησης OC8 τιμή που υπερέχει ορι-
ακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκε-

κριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ΕΕ-28 (7,6%),   

 το 5,5% (ή 1.162,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 

στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δα-
σοκόμους & αλιείς OC6 τιμή που υπερέχει ελαφρά 
κατά 1,7 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκρι-
μένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχολούμε-

νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ΕΕ-28 (3,8%),   

  το 4,7% (ή 986,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει στα 
διοικητικά στελέχη OC1τιμή που υπολείπεται ελα-

φρά κατά 1,5 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκε-
κριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-

τητες στην ΕΕ-28 (6,2%), και 

 το 0,3% (ή 64,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει σε ε-
παγγέλματα ενόπλων δυνάμεων OC0 τιμή που υπο-
λείπεται οριακά κατά 1,5 ποσ. μονάδες του ποσο-

στού της συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών 
στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (0,6%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ανά επάγγελμα (ISCO-08) στην Ελλά-

δα  το 2011.  

Το 2011, από το σύνολο των 459,1 χιλ. ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην Ελλάδα, το 35,5% (ή 163,1 χιλ. άτο-

μα) δήλωσε απασχολούμενος, ενώ εξ αυτών το 99,6% 
(ή 162,3 χιλ. άτομα) διευκρίνισε το επάγγελμά του 
σύμφωνα με τη διεθνή τυποποιημένη κατάταξη των 

επαγγελμάτων (ISCO-08).  

Τη συγκεκριμένη χρονιά και ως προς τις 10 επιμέρους 
ομάδες επαγγελμάτων: 

 το 20,7% (ή 33,6 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 

στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δα-
σοκόμους & αλιείς OC6 τιμή που υπερέχει σημαντι-
κά κατά 10,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκε-
κριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχο-

λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα (10,4%).   
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Γράφημα 2.256 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ανά επάγγελμα (ISCO-08) στην Ελλάδα το 2011 

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

 

Την ίδια χρονιά: 

 το 17,9% (ή 29,1 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών 

& πωλητές OC5 τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 
3,6 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκριμένης 
ομάδας επαγγελματιών στους απασχολούμενους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 

Ελλάδα (21,5%), 

 το 14,1% (ή 22,8 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους ειδικευμένους τεχνίτες & ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα OC7 τιμή που υπολείπεται ελαφρά κα-

τά 1,8 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκριμέ-
νης ομάδας επαγγελματιών στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην Ελλάδα (12,3%),   

 το 12,9% (ή 21,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 
στους επαγγελματίες OC2 τιμή που υπολείπεται ε-
λαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συ-

γκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα (17,6%),   

 το 10,0% (ή 16,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει 

στους ανειδίκευτους εργάτες OC9 τιμή που υπερέχει 
ελαφρά κατά 2,5 ποσ. μονάδες του ποσοστού της 
συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απα-

σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες στην Ελλάδα (7,5%),   

 το 8,4% (ή 13,6 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει στους 
χειριστές εγκαταστάσεων & μηχανών και εργάτες 
συναρμολόγησης OC8 τιμή που υπερέχει ελαφρά 

κατά 2,1 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκεκρι-
μένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην Ελλάδα (6,3%),  

 το 7,3% (ή 11,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει στους 
υπαλλήλους γραφείου OC4 τιμή που υπολείπεται 
ελαφρά κατά 3,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού της 

συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα (10,7%),   

 το 5,2% (ή 8,5 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει στους 

τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα OC3 
τιμή που υπολείπεται ελαφρά κατά 2,8 ποσ. μονάδες 
του ποσοστού της συγκεκριμένης ομάδας επαγγελ-
ματιών στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (8,0%),   

  το 3,5% (ή 5,7 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει στα 
διοικητικά στελέχη OC1τιμή που υπολείπεται ελα-

φρά κατά 0,6 ποσ. μονάδες του ποσοστού της συγκε-
κριμένης ομάδας επαγγελματιών στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην Ελλάδα (4,1%), και 

 το 0,0% (ή 0,0 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ανήκει σε ε-
παγγέλματα ενόπλων δυνάμεων OC0 τιμή που υπο-
λείπεται ελαφρά κατά 1,6 ποσ. μονάδες του ποσο-
στού της συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών 

στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες στην Ελλάδα (1,6%). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες σε 3 βασικές ομάδες επαγγελμάτων στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 9 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ομάδα επαγγελμάτων ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνο-
τρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς OC6 υπερέχει του αντί-

στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (5,5%), ενώ στα υπόλοι-
πα 16 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία το αντίστοιχο ποσοστό 
στην ομάδα επαγγελμάτων ειδικευμένοι γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς OC6 υπολείπεται 
της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση με-
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ταξύ των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό των απα-

σχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ομάδα 
επαγγελμάτων ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και αλιείς OC6 να είναι 20,6%, τιμή υπερέ-

χουσα σημαντικά κατά 15,1 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Γράφημα 2.257 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασική δραστηριότητα σε 3 βασικές ομάδες 
επαγγελμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2011 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 23,7% είναι: η 
Ρουμανία (32,4%), η Κροατία (28,3%), η Πολωνία 
(23,7%), η Ελλάδα (20,6%), και η Πορτογαλία (13,6%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 1,8%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: το Ηνωμένο Βασίλειο (1,2%), η Σουηδία και η 
Γερμανία (1,9%), η Δανία (2,1%), και το Λουξεμβούρ-

γο(2,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαί-
τερα υψηλή (12,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριό-
τητες στην ομάδα επαγγελμάτων απασχολούμενοι 
στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές OC5  υπερέχει 

του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (17,6%), ενώ 
στα υπόλοιπα 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα επαγγελμάτων απα-

σχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 
OC5 υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
11η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με το ποσο-

στό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην ομάδα επαγγελμάτων απασχολούμενοι στην 

παροχή υπηρεσιών και πωλητές OC5  να είναι 17,8%, 
τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.Τα 5 κράτη-μέλη που κα-
ταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 

μέση τιμή 23,0% είναι: η Σουηδία (25,8%), η Δανία 
(24,4%), η Ισπανία (22,7%), η Βουλγαρία (21,2%), και 
το Ηνωμένο Βασίλειο (20,7%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 

χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
12,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία (9,6%), 
η Σλοβενία (10,0%), το Βέλγιο (12,9%), το Λουξεμβούρ-

γο (13,3%), και η Κροατία (14,3%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,9 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ομάδα επαγγελμάτων επαγγελματίες OC2 υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (13,8%), ενώ 

στα υπόλοιπα 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα επαγγελμάτων επαγ-
γελματίες OC2 υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες στην ομάδα επαγγελμάτων επαγγελματί-
ες OC2 να είναι 12,9%, τιμή υπολειπόμενη οριακά κα-
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τά 0,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.Τα 

5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 21,0% είναι: το Λου-
ξεμβούργο (23,3%), η Σουηδία (21,7%), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (20,3%), η Ιρλανδία (19,9%), και η Ολλανδία 

(19,7%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 7,9%, στα οποία περι-

λαμβάνονται: η Κροατία (6,9%), η Σλοβακία (7,2%),  η 
Τσεχία (7,7%), η Πορτογαλία (7,8%), και η Πολωνία 
(9,8%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,7 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.6.8  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ως προς το σύνηθες εβδομαδιαίο 

ωράριο εργασίας στην κύρια απασχόληση (usual 
weekly hours of work in main job) στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το 2011.  
Γράφημα 2.258 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ως προς το σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας  στην κύρια απασχόληση 

στην ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Το 2011, από το σύνολο των 44.459,5 χιλ. ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το 47,3% 
(ή 21.039,9 χιλ. άτομα) δήλωσε απασχολούμενος, ενώ 
εξ αυτών το 89,0% (ή 18.724,3 χιλ. άτομα) δήλωσε το 
σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας στην κύρια 

απασχόληση του. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το μέσο 
σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας στους απα-
σχολούμενους με δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες είναι 36,1 ώρες εργασία, υπολειπόμενο ελαφρά 
κατά 3,1 ώρες την εβδομάδα), έναντι του αντίστοιχου 
μέσου ωραρίου 39,2 ώρες εργασίας στους απασχο-
λούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες.  

Την ίδια χρονιά, και ως προς τις 6 επιμέρους κατηγο-

ρίες συνήθους εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας στην 
κύρια απασχόληση του εργαζομένου: 

 το 35,1% (ή 6.579,5 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες δηλώ-
νει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 30 

έως & 39 ώρες  ποσοστό που υπερέχει ισχυρά κατά 
9,8 ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης κατηγορίας 
ωραρίου εργασίας στους απασχολούμενους χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(25,4%), 

 το 30,3% (ή 5.674,4 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες δηλώ-
νει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 40 

έως & 49 ώρες  ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά 
κατά 18,0 ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης κατη-
γορίας ωραρίου εργασίας στους απασχολούμενους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 

ΕΕ-28 (48,3%), 

 το 12,2% (ή 2.280,9 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες δηλώ-
νει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 20 
έως & 29 ώρες  ποσοστό που υπερέχει σημαντικά 

κατά 4,0 ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης κατη-
γορίας ωραρίου εργασίας στους απασχολούμενους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 

ΕΕ-28 (8,2%), 

 το 11,4% (ή 2.131,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-

νων με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες δηλώ-
νει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 50 
ώρες & άνω  ποσοστό που υπερέχει οριακά κατά 0,2 

ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης κατηγορίας ω-
ραρίου εργασίας στους απασχολούμενους χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 
(11,2%), 

 το 7,7% (ή 1.433,5 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες δηλώνει 
σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 10 έως 
& 19 ώρες  ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κα-

τά 2,8 ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας ωραρίου εργασίας στους απασχολούμενους 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ΕΕ-28 (4,9%), και 

 το 3,3% (ή 624,7 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες δηλώνει 
σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 1 έως & 
9 ώρες  ποσοστό που υπερέχει ελαφρά κατά 1,2 ποσ. 
μονάδες έναντι της αντίστοιχης κατηγορίας ωραρίου 

εργασίας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (2,1%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες ως προς το σύνηθες εβδομαδιαίο 
ωράριο εργασίας στην κύρια απασχόληση στην Ελ-

λάδα  το 2011.  
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Γράφημα 2.259 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με και χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
ως προς το σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας στην κύρια απασχόληση 

στην Ελλάδα το 2011 

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

 

Το 2011, από το σύνολο των 459,1 χιλ. ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην Ελλάδα, το 35,5% (ή 163,1 χιλ. άτο-
μα) δήλωσε απασχολούμενος, ενώ εξ αυτών το 95,2% 
(ή 155,3 χιλ. άτομα) δήλωσε το σύνηθες εβδομαδιαίο 

ωράριο εργασίας στην κύρια απασχόληση του. Τη 
συγκεκριμένη χρονιά, το μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο 
ωράριο εργασίας στους απασχολούμενους με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες είναι 43,2 ώρες εργα-
σία, ωράριο που υπερέχει ισχυρά κατά 7,1 ώρες του 
αντίστοιχου ωραρίου στους απασχολούμενους της 
συγκεκριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 (36,1 ώρες), και 

με ελαφρά υπεροχή κατά 0,3 ώρες έναντι του αντί-
στοιχου μέσου ωραρίου στους απασχολούμενους χω-
ρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλά-

δα (42,9 ώρες).  

Την ίδια χρονιά, και ως προς τις 6 επιμέρους κατηγο-
ρίες συνήθους εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας στην 
κύρια απασχόληση του εργαζομένου: 

 το 52,0% (ή 80,8 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελ-
λάδα δηλώνει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργα-
σίας από 40 έως & 49 ώρες  ποσοστό που υπερέχει 
σημαντικά κατά 21,7 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 

ωραρίου στους απασχολούμενους της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας στην ΕΕ-28 (30,3%), και υπολειπόμε-
νο ισχυρά κατά 9,7 ποσ. μονάδες έναντι της αντί-

στοιχης κατηγορίας ωραρίου εργασίας στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα (61,7%), 

 το 23,0% (ή 35,7 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελ-

λάδα δηλώνει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργα-
σίας από 50 ώρες & άνω  ποσοστό που υπερέχει ση-
μαντικά κατά 11,6 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 
ωραρίου στους απασχολούμενους της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας στην ΕΕ-28 (11,4%), και υπολειπόμε-

νο ισχυρά κατά 6,6 ποσ. μονάδες έναντι της αντί-
στοιχης κατηγορίας ωραρίου εργασίας στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα (16,4%), 

 το 15,7% (ή 24,3 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 

με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελ-
λάδα δηλώνει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργα-
σίας από 30 έως & 39 ώρες  ποσοστό που υπολείπε-

ται σημαντικά κατά 19,4 ποσ. μονάδες του αντίστοι-
χου ωραρίου στους απασχολούμενους της συγκε-
κριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28 (35,1%), και υπερέ-
χει ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες έναντι της αντί-

στοιχης κατηγορίας ωραρίου εργασίας στους απα-
σχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στην Ελλάδα (13,3%), 

 το 6,3% (ή 9,8  χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

δηλώνει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 
από 20 έως & 29 ώρες  ποσοστό που υπολείπεται 
σημαντικά κατά 5,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 

ωραρίου στους απασχολούμενους της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας στην ΕΕ-28 (12,2%), και υπερέχει ο-
ριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης 
κατηγορίας ωραρίου εργασίας στους απασχολούμε-

νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
στην Ελλάδα (6,0%), και 

 το 3,0% (ή 4,7  χιλ. άτομα) των απασχολουμένων με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 
δηλώνει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 

από 10 έως & 19 ώρες  ποσοστό που υπολείπεται 
σημαντικά κατά 4,7 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 
ωραρίου στους απασχολούμενους της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας στην ΕΕ-28 (7,7%), και υπερέχει ορι-
ακά κατά 0,6 ποσ. μονάδες έναντι της αντίστοιχης 
κατηγορίας ωραρίου εργασίας στους απασχολούμε-
νους χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

στην Ελλάδα (2,4%), ενώ 

 μηδενικό ποσοστό των απασχολουμένων με δυσκο-

λία σε βασικές δραστηριότητες στην Ελλάδα δηλώ-
νει σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας από 1 
έως & 9 ώρες ,  έναντι ποσοστού 3,3% του αντίστοι-

χου ωραρίου στους απασχολούμενους της συγκε-
κριμένης κατηγορίας στην ΕΕ-28, και ποσοστού 0,3% 
της αντίστοιχης κατηγορίας ωραρίου εργασίας στους 

απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των απασχολουμένων ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που 
διαμένουν σε νοικοκυριά (private households), καθώς 
και το μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο στην κύρια 

εργασία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  
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Γράφημα 2.260 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δεξιότητες  και  μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωρά-

ριο στην κύρια εργασία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το μέσο σύνηθες 

εβδομαδιαίο ωράριο στην κύρια εργασία των απα-
σχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει του 
αντίστοιχου ωραρίου στην ΕΕ-28 (36,1 ώρες), ενώ στα 

υπόλοιπα 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντί-
στοιχο το μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο στην 
κύρια εργασία των απασχολουμένων της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 3η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, το 
μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο στην κύρια εργα-

σία να είναι 43,2 ώρες τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 
7,1 ώρες του μέσου ωραρίου της ΕΕ-28.Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 43,6 ώρες είναι: η Βουλγαρία 

και η Μάλτα (44,5 ώρες), η Ελλάδα (43,2 ώρες), η 
Ρουμανία και η Κροατία  (42,9 ώρες). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 43,6 ώρες στα οποία περιλαμβάνονται: η Ολλαν-
δία (27,4 ώρες), η Ιρλανδία (29,4 ώρες), η Δανία (32,2 
ώρες), η Σουηδία (32,4 ώρες), και η Γερμανία (33,8 

ώρες). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(1,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.6.9  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασική δραστηριό-
τητα ως προς τη συχνότητα της κατ’ οίκον εργασίας 
στην ΕΕ-28

 
το 2011.  

Γράφημα 2.261 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  τη συχνότη-

τα της κατ’ οίκον εργασίας στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 9,1% (ή 1.776,1 χιλ. άτομα) των απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
δυσκολία σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28 

(19.502,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι σπάνια εργάζονται 
κατ’ οίκον (έναντι ποσοστού 8,4% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στους απασχολούμενους χωρίς δυσκολία σε 
βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28), ενώ το 90,9% (ή 

17.726 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασική 
δραστηριότητα στην ΕΕ-28 δήλωσαν ότι ποτέ δεν ερ-
γάζονται κατ’ οίκον (έναντι ποσοστού 91,6% της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας στους απασχολούμενους χωρίς δυ-
σκολία σε βασική δραστηριότητα στην ΕΕ-28). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασική δραστηριό-
τητα ως προς τη συχνότητα της κατ’ οίκον εργασίας 

στην Ελλάδα
 
το 2011.  
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Γράφημα 2.262 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τη συχνότη-
τα της κατ’ οίκον εργασίας στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 2,0% (ή 3,2 χιλ. άτομα) των απασχολουμέ-
νων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκο-

λία σε βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα (158,6 χιλ. 
άτομα) δήλωσαν ότι σπάνια εργάζονται κατ’ οίκον (έ-
ναντι ποσοστού 9,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στους απασχολούμενους με δυσκολία σε βασική 

δραστηριότητα στην ΕΕ-28), ενώ το 98,0% (ή 155,4 χιλ. 
άτομα) των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα δήλωσαν ότι ποτέ δεν εργάζονται κατ’ 

οίκον (έναντι ποσοστού 90,9% της ίδιας ηλικιακής ο-
μάδας στους απασχολούμενους με δυσκολία σε βασι-
κή δραστηριότητα στην ΕΕ-28). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασική δραστηριό-
τητα ως προς τη συχνότητα της κατ’ οίκον εργασίας 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, το 100,0% των απασχολουμένων ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  με δυσκολία σε βασική 
δραστηριότητα δεν εργάζονται ποτέ σε κατ’ οίκον ερ-

γασία, ενώ στα υπόλοιπα 20 από τα 28 κράτη μέλη κα-
ταγράφεται ένα ποσοστό απασχολουμένων που δη-
λώνει ότι σπάνια απασχολείται σε κατ’ οίκον εργασία. 

Πιο συγκεκριμένα σε 7 από τα 20 αυτά κράτη-μέλη της 
ΕΕ το ποσοστό των σπάνια απασχολουμένων σε κατ’ 
οίκον εργασία υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-20 (9,1%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 20 

κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των σπάνια απασχο-
λουμένων σε κατ’ οίκον εργασία υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-20. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 19η θέση μεταξύ των 20 

κρατών-μελών, με των σπάνια απασχολουμένων σε 
κατ’ οίκον εργασία να είναι 2,0%, τιμή υπολειπόμενη 
ισχυρά κατά 7,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-20.  

Γράφημα 2.263 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ηλικίας από 15 

έως & 64 ετών με δυσκολία σε βασική δραστηριότητα ως προς τη συχνότητα 
της κατ’ οίκον εργασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 16,8% είναι: το 
Ηνωμένο Βασίλειο (23,2%), η Σουηδία (21,8%), η Δα-
νία (14,7%), η Φινλανδία (12,4%), και το Βέλγιο 

(11,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 2,6%, στα οποία περι-

λαμβάνονται: η Ιταλία (1,2%), η Ελλάδα (2,0%), η Ι-
σπανία (2,9%), η Πορτογαλία (3,2%) και η Σλοβακία 
(3,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλή (6,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΕ. 
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2.7.6.10 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 

είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς 
τον τύπο ειδικής υποστήριξης που αξιοποίησαν για 
την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το 2011. Σημειώνεται, ότι η συγκεκρι-
μένη ποσοστιαία κατανομή του δείκτη αναφέρεται 
στο σύνολο των ατόμων που απάντησαν ότι έχουν α-
νάγκη από συγκεκριμένου τύπου ειδική υποστήριξη, 

και όχι στο άθροισμα των απαντήσεων που λόγω πολ-
λαπλής επιλογής είναι πολλαπλάσιο.  
Γράφημα 2.264 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τον τύπο της υποστήριξης που αξιοποί-
ησαν για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στην ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, από το σύνολο των 50.628,7 χιλ. απασχο-
λουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με 
μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, το 
8,5% (ή 4.311,5 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι αξιοποίησε ει-
δική υποστήριξη για την πρόσβασή του στην αγορά 

εργασίας, ενώ το 88,3% (ή 44.713,5 χιλ. άτομα) δήλω-
σε ότι δεν αξιοποίησαν ειδική υποστήριξη για την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Στην ερώτηση 
δεν απάντησε το 3,2% (ή 1.603,7 χιλ. άτομα) των ατό-

μων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Από τους 3 επιμέ-
ρους τύπους ειδικής υποστήριξης που αξιοποιήθηκαν: 
το 60,5% (ή 2.607,4 χιλ. άτομα) των απασχολουμένων 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο 

πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες  δήλωσε ότι έκανε χρήση ειδικών εργα-
σιακών προσαρμογών, το 38,4% (ή 1.656,6 χιλ. άτομα) 

έκανε χρήση ειδικού εξοπλισμού ή προσαρμογών/ δι-
ευθετήσεων στο χώρο εργασίας, και το 26,5% (ή 
1.141,1 χιλ. άτομα) έκανε χρήση προσωπικής υποστή-
ριξης/ βοήθειας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 

είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς 
τον τύπο ειδικής υποστήριξης που χρειάζεται για την 

πρόσβασή του στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 

2011.  
Γράφημα 2.265 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-
ας από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες  ως προς τον τύπο της υποστήριξης που αξιοποί-
ησαν για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στην ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, από το σύνολο των 353,6 χιλ. απασχολουμέ-
νων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  με μακρο-
χρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα, το 15,9% (ή 56,1 χιλ. 

άτομα) δήλωσε ότι αξιοποίησε ειδική υποστήριξη για 
την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας, ενώ το 
81,6% (ή 288,5 χιλ. άτομα) δήλωσε ότι δεν αξιοποίη-

σαν ειδική υποστήριξη για την πρόσβασή τους στην 
αγορά εργασίας. Στην ερώτηση δεν απάντησε το 1,3% 
(ή 9,0 χιλ. άτομα) των ατόμων της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας. Από τους 3 επιμέρους τύπους ειδικής υπο-

στήριξης που αξιοποιήθηκαν: το 67,5% (ή 37,9 χιλ. ά-
τομα) των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε 
με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  δήλωσε ότι 

έκανε χρήση ειδικών εργασιακών προσαρμογών, το 
36,9% (ή 20,7 χιλ. άτομα) έκανε χρήση ειδικού εξοπλι-
σμού ή προσαρμογών/ διευθετήσεων στο χώρο εργα-

σίας, και το 23,5% (ή 13,2 χιλ. άτομα) έκανε χρήση 
προσωπικής υποστήριξης/ βοήθειας. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 
είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες ως προς 
τον τύπο της υποστήριξης που αξιοποίησαν για την 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 15 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες που έκανε χρήση 
ειδικών εργασιακών προσαρμογών υπερέχει του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (48,4%), ενώ στα υ-
πόλοιπα 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το αντίστοιχο ποσο-

στό που έκανε χρήση ειδικών εργασιακών προσαρ-
μογών υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατα-
νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-
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τέχει την 10η θέση μεταξύ των 24 κρατών-μελών, με 

το ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υ-
γείας είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
που έκανε χρήση ειδικών εργασιακών προσαρμογών 

να είναι 52,7%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,4 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Γράφημα 2.266 U: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων ατόμων ηλικί-

ας από 15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες  που έκανε χρήση ειδικής υποστήριξης για 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 

2011 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 86,1% είναι: η 

Κροατία και η Λιθουανία (100,0%), η Τσεχία (87,2%), η 

Λετονία (82,0%), και η Ιταλία (61,4%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 36,6%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία 

(33,3%), η Πορτογαλία (33,7%), η Αυστρία (37,2%), η 
Ισπανία (38,6%), και η Γερμανία (40,3%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,4 φορές), γεγο-

νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 22 κράτη-μέλη 

της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 
είτε με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που έ-

κανε χρήση προσωπικής υποστήριξης υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (21,1%), ενώ στα 
υπόλοιπα 11 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το αντίστοιχο πο-
σοστό που έκανε χρήση προσωπικής υποστήριξης υ-
πολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

15η θέση μεταξύ των 22 κρατών-μελών, με το ποσο-
στό των απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως 
& 64 ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες που έκανε χρή-
ση προσωπικής υποστήριξης να είναι 18,4%, τιμή υ-
πολειπόμενη ελαφρά κατά 2,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-

γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 42,7% είναι: η Ρουμανία (59,0%), η Βουλγα-
ρία (49,2%), η Πορτογαλία (47,2%), η Κύπρος (31,1%), 
και η Σλοβενία (27,2%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-

ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 7,3%, 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Τσεχία (1,9%), η Σουηδία 

(2,6%), η Σλοβακία (8,2%), το Βέλγιο (11,6%), και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (12,3%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2011, τέλος, σε 10 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

απασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες που έκανε χρήση 

ειδικού εξοπλισμού ή προσαρμογών στο χώρο εργα-
σίας υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(30,6%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 22 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

αντίστοιχο ποσοστό που έκανε χρήση ειδικού εξοπλι-
σμού ή προσαρμογών στο χώρο εργασίας υπολείπε-
ται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 12η θέση 
μεταξύ των 24 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-
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πασχολουμένων ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  

με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας είτε με δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες που έκανε χρήση ειδικού 
εξοπλισμού ή προσαρμογών στο χώρο εργασίας να 
είναι 28,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,7 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 45,1% είναι: η Σουηδία 

(56,3%), η Φινλανδία (45,2%), η Εσθονία (43,9%), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (43,1%), και το Βέλγιο (37,0%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 14,1%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ρουμανία (7,8%),  η Τσεχία (10,9%), η Σλοβακία 
(16,3%),η Πολωνία (17,2%), και η Ουγγαρία (18,5%). Η 

τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,2 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 

2.7.7 Άτομα που περιορίστηκαν στην εργασία 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που 
διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) και α-
ναφέρουν ότι  περιορίστηκαν (ανεξάρτητα από την 
αιτία) στην εργασία τους, καθώς και ο δείκτης πυκνό-

τητας  των ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 
ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.267 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι  περιορίστηκαν στην εργασία τους  και  δείκτης πυκνότητας των α-

τόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 18,7% (ή 59.420,7 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (317.520,0 χιλ. άτομα), 
αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους. Την 

ίδια χρονιά, το 17,3% (ή 1.123,5 χιλ. άτομα) του συνο-
λικού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  στην Ελλάδα (6.507,5 χιλ. άτομα) αναφέρουν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους. Στην κατανομή ως 

προς το δείκτη πυκνότητας των συγκεκριμένων ατό-
μων ως προς το συνολικό πληθυσμό, η Ελλάδα 
(17,3%) κατέχει την 16η θέση, τιμή υπολειπόμενη ε-

λαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(18,7%) κατά 1,4 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 
τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 

40,0% είναι: η Κύπρος (50,2%), η Ουγγαρία (49,0%), η 
Φινλανδία (37,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,6%), και η 
Εσθονία (31,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας 

των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) 
με μέση τιμή δείκτη 11,4%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ιρλανδία (10,2%), η Ισπανία (10,7%), η Τσεχία 

(11,1%), η Βουλγαρία (12,5%), και η Γαλλία (12,6%). 
Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαί-
τερα υψηλή (3,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τι-
μών των κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας 
των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας.  

2.7.7.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 56,1% των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην ερ-
γασία τους στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες (33.347,4 χιλ. 
άτομα), που υπερέχουν των ανδρών που αναφέρουν 

ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους (43,9% ή 
26.073,3 χιλ. άτομα) κατά 7.274,1 χιλ. άτομα. Σημειώ-
νεται, ότι στο σύνολο των ατόμων ηλικίας από 15 έως 

& 64 ετών  στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι περιορί-
στηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28 η απόκλιση των 
φύλων είναι οριακή, με το ποσοστό των γυναικών να 
είναι 48,9% (ή 122.952,2 χιλ. άτομα) τιμή υπολειπόμε-

νη των ανδρών 51,1% (ή 128.706,5 χιλ. άτομα) κατά 
5.754,4 χιλ. άτομα..  
Την ίδια χρονιά, και στην Ελλάδα υπερέχουν οι γυναί-
κες που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 

τους (57,7% ή 648,4 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών 
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους (42,3% ή 475,1 χιλ. άτομα) κατά 173,3 χιλ. άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνολικό πληθυσμό των  
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που δεν αναφέ-
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ρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην Ελ-

λάδα  η απόκλιση των φύλων είναι επίσης οριακή, με 
το ποσοστό των γυναικών (48,2% ή 2.593,2 χιλ. άτομα) 
να υπολείπεται έναντι των ανδρών (51,8% ή 2.790,8 
χιλ. άτομα) κατά 197,6 χιλ. άτομα.  

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στο 
συνολικό πληθυσμό στην ΕΕ-28 είναι 20,9% υπερέχο-

ντας ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
(16,5%) κατά 4,4  ποσ. μονάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών που αναφέρουν 

ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ως προς το συ-

νολικό πληθυσμό (20,0%) υπερέχει ισχυρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (14,5%) κατά 5,5  ποσ. μο-
νάδες. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργα-

σία τους στο συνολικό πληθυσμό και ανά φύλο στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία το 2011.  

Γράφημα 2.268 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους  

συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011  

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ως 
προς το συνολικό τους πληθυσμό υπερέχει του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών που αναφέρουν ότι περι-

ορίστηκαν στην εργασία τους ως προς το συνολικό 
τους πληθυσμό  και στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με 
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μετα-
ξύ των ανδρών και γυναικών που αναφέρουν ότι πε-

ριορίστηκαν στην εργασία τους να καταγράφεται 
στην Κύπρο (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-

νία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία και η Πορτο-
γαλία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,1 
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η 

Σουηδία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 5,6 
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,5  ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 
4,8  ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,4 ποσ. μονάδα), η 

Ισπανία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,9 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία, η Εσθονία και το Βέλγιο (κατά 
3,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), 
η Γερμανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 

2,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), 
η Σλοβακία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,3 
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η 

Ιρλανδία και η Λιθουανία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και 
οριακά η Κροατία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). 

2.7.7.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 

τους ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28
 
το 2011.  

Γράφημα 2.269 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ανά ηλικιακή 

ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 12,2% (ή 7.234,8 χιλ. άτομα) των ατόμων 

ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι πε-
ριορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28 (59.420,7 
χιλ. άτομα)  ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 

15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 18,8% της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28), και το 
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15,8% (ή 9.369,4 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 21,4% της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι 

περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28). Την ί-
δια χρονιά, το 19,4% (ή 11.509,7 χιλ. άτομα) των ατό-
μων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι 

περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28 ανή-
κουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 
44 ετών (έναντι ποσοστού 22,6% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι περιορί-

στηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28). Τέλος, το 
23,7% (ή 14.059,6 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 

45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 20,9% της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28), και το 

29,0% (ή 17.247,3 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 16,3% 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας που δεν αναφέρουν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 2011.  

Γράφημα 2.270 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ανά ηλικιακή 
ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, το 10,2% (ή 115,1 χιλ. άτομα) των ατόμων η-

λικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περι-
ορίστηκαν στην εργασία τους στην Ελλάδα (1.123,5 
χιλ. άτομα) ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 24 ετών (έναντι ποσοστού 12,2% της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας στα άτομα που αναφέρουν ότι πε-
ριορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28), και το 
22,2% (ή 249,6 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 

στην εργασία τους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 
25 έως & 34 ετών (έναντι ποσοστού 15,8% της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας στα άτομα που αναφέρουν ότι πε-

ριορίστηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28). Την ίδια 
χρονιά, το 21,6% (ή 243,0 χιλ. άτομα) των ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιο-
ρίστηκαν στην εργασία τους ανήκουν στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-
στού 19,4% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα που 
αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην 

ΕΕ-28). Τέλος, το 21,1% (ή 236,9 χιλ. άτομα) των ατό-
μων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους ανήκουν στην ηλι-
κιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών (έναντι ποσοστού 

23,7% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτομα που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην 
ΕΕ-28), και το 24,8% (ή 278,9 χιλ. άτομα) των ατόμων 
ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι πε-

ριορίστηκαν στην εργασία τους ανήκουν στη γηραιό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών (έναντι 
ποσοστού 29,0% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα άτο-

μα που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους στην ΕΕ-28). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των 

ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2011.  
Γράφημα 2.271 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 

από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστη-
καν στην εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό της 
ΕΕ-28 είναι 19,1%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης 

πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 24 
ετών είναι 13,3%, και στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως 

& 34 ετών η τιμή του δείκτη είναι 14,8%. Την ίδια χρο-
νιά, ο δείκτης πυκνότητας των απασχολουμένων στα 
άτομα με δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 έως & 44 ετών εί-

ναι 16,9%, στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 54 ετών 
η τιμή του δείκτη είναι 21,1%, και στη γηραιότερη η-
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λικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών είναι 29,6%. Αξί-

ζει να σημειωθεί  η σταδιακή αύξηση ανά ηλικιακή 
ομάδα της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη,  από τη 
νεότερη ηλικιακή ομάδα (από 15 έως & 24 ετών) στη 
γηραιότερη ηλικιακή ομάδα (από 55 έως & 64 ετών). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 
έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 

στην εργασία τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των 
ατόμων,  στην Ελλάδα το 2011.  
Γράφημα 2.272 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 
15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2011 

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

 

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας 
από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστη-
καν στην εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό της 

Ελλάδα είναι 17,3% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 
1,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (19,1%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας των α-
τόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν 

ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στη νεότερη η-
λικιακή ομάδα από 15 έως & 24 ετών είναι 11,7% τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,5  ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (13,3%), και 

στην ηλικιακή ομάδα από 25 έως & 34 ετών είναι 
18,1% τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,3 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (14,8%). 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των απασχο-
λουμένων στα άτομα με δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 35 
έως & 44 ετών είναι 15,6% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 

κατά 1,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (16,9%). Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας των 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν 

ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 54 ετών είναι 16,8% τιμή υπο-
λειπόμενη ελαφρά κατά 4,3 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (21,1%), και ο δεί-

κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργα-
σία τους στη γηραιότερη από 55 έως & 64 ετών είναι 
23,6% τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,0 ποσ. μονά-

δες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(29,6%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Γράφημα 2.273 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό των ατόμων που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (27,9%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 28 
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κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων της συγκε-

κριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περι-
ορίστηκαν στην εργασία τους υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση μεταξύ των 28 

κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περι-
ορίστηκαν στην εργασία τους να είναι 32,5%, τιμή 

υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 39,4% είναι: η Κύπρος (46,1%), η Ουγγαρία 

(40,1%), η Φινλανδία (38,9%), η Εσθονία (36,5%), και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (35,4%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

17,0%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Λετονία (15,8%), 
η Πορτογαλία (16,6%), η Ισπανία(17,0%), η Κροατία 
(17,4%), και η Τσεχία (18,4%). Η τιμή του λόγου top5/ 

bottom5  είναι υψηλή (2,3 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους στην ενδιάμεση η-

λικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του α-
ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (43,0%), ενώ στα υ-
πόλοιπα 12 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό 
των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που 

αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους 
υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
17η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσο-

στό των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους να είναι 42,7%, τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 

0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 49,2% είναι: το Λου-
ξεμβούργο (51,4%),η Γαλλία (51,0%), η Ιταλία (49,8%), η 

Ισπανία (47,7%), και η Λιθουανία (46,3%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 34,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 

Πολωνία (32,5%), η Ρουμανία (33,8%), η Φινλανδία 
(34,2%), η Βουλγαρία (34,6%) και η Ουγγαρία (35,5%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,4 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 

ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι περιορί-
στηκαν στην εργασία τους στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα από 55 έως & 64 ετών υπερέχει του αντίστοι-

χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (29,0%), ενώ στα υπόλοιπα 
11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατό-

μων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που ανα-

φέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους υπο-
λείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 24η θέ-
ση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των 

ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους να 
είναι 24,8%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,2 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 40,3% είναι: η Λετονία και η 
Βουλγαρία (41,1%), η Τσεχία (40,6%), η Πορτογαλία 

(40,2%), και η Μάλτα (38,4%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
22,2%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κύπρος(17,7%), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (20,5%), η Ιταλία (23,4%), η Ουγ-
γαρία (24,5%), και η Ελλάδα (24,8%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,1 φορές), γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

2.7.7.3  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο ανέφεραν  ότι 

περιορίστηκαν στην εργασία τους στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το 2011.  
Γράφημα 2.274 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο περιορίστηκαν στην εργασία 

τους στην ΕΕ-28 το 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011        Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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άθροισμα των λόγων που δηλώθηκαν που είναι πολ-

λαπλάσιο λόγω πολλαπλής δήλωσης. 

Το 2011, από το σύνολο των 59.420,7 χιλ. ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιο-
ρίστηκαν στην εργασία τους στα 28 κράτη-μέλη της 

ΕΕ, το 20,8% (ή 12.352,2 χιλ. άτομα) ως κύριο λόγο δή-
λωσε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας και ταυτό-
χρονα δυσκολία σε μια βασική δραστηριότητα και 

επιπλέον προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς  παρά-
γοντες,  ενώ το 37,7% (ή 22.425,7 χιλ. άτομα) δήλωσε 
ως κύριο λόγο ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας, ή 
δυσκολία σε μια βασική δραστηριότητα. Τη συγκε-

κριμένη χρονιά, το 41,2% (ή 24.483,2 χιλ. άτομα) των  
ατόμων που αναφέρουν ότι περιορίζονται στην εργα-
σία τους ως κύριο λόγο δήλωσε μόνο προσωπικούς ή 
περιβαλλοντικούς  παράγοντες, ενώ το 21,2% (ή 

12.593,8 χιλ. άτομα) δήλωσε ως κύριο λόγο άλλους 
προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τέ-
λος, την ίδια χρονιά, το 19,0% (ή 12.281,1 χιλ. άτομα) 

δήλωσε ως κύριο λόγο την έλλειψη κατάλληλων ευ-
καιριών απασχόλησης, το 10,4% (ή 6.185,9 χιλ. άτομα) 
δήλωσε ως κύριο λόγο την έλλειψη προσόντων ή και 
εμπειρίας, και το 11,4% (ή 6.774,6 χιλ. άτομα) δήλωσε 

ως κύριο λόγο οικογενειακές υποχρεώσεις ή και φρο-
ντίδας τρίτων. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο ανέφεραν  ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους στην Ελλάδα το 
2011.  

Γράφημα 2.275 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο περιορίστηκαν στην εργασία 
τους στην Ελλάδα το 2011 

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

 

Το 2011, από το σύνολο των 1.123,5 χιλ. ατόμων ηλι-

κίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιο-
ρίστηκαν στην εργασία τους στην Ελλάδα: 

 το 61,2% (ή 687,6 χιλ. άτομα) των  ατόμων που ανα-

φέρουν ότι περιορίζονται στην εργασία τους ως κύ-
ριο λόγο δήλωσε μόνο προσωπικούς ή περιβαλλο-

ντικούς  παράγοντες, τιμή υπερέχουσα σημαντικά 
κατά 20,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (41,2%), 

 το 9,9% (ή 111,6 χιλ. άτομα) δήλωσε ως κύριο λόγο 
άλλους προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς παράγο-

ντες, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,3 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(21,2%),  

 το 10,2% (ή 114,4. άτομα) ως κύριο λόγο δήλωσε ένα 

μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας και ταυτόχρονα δυ-
σκολία σε μια βασική δραστηριότητα και επιπλέον 
προσωπικούς ή περιβαλλοντικούς  παράγοντες, τι-
μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,6 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (20,8%), 

 το 28,6% (ή 321,5 χιλ. άτομα) δήλωσε ως κύριο λόγο 

είτε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας, ή δυσκο-
λία σε μια βασική δραστηριότητα, τιμή υπολειπό-
μενη ισχυρά κατά 9,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (37,7%), 

 το 36,0% (ή 404,8 χιλ. άτομα) δήλωσε ως κύριο λόγο 

την έλλειψη κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 17,0 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (19,0%), 

 το 8,9% (ή 100,4 χιλ. άτομα) δήλωσε ως κύριο λόγο 

την έλλειψη προσόντων ή και εμπειρίας, τιμή υπο-
λειπόμενη ελαφρά κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (10,4%), και 

 το 16,5% (ή 185,2 χιλ. άτομα) δήλωσε ως κύριο λόγο 

οικογενειακές υποχρεώσεις ή και φροντίδας τρί-
των, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 5,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,4%). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
ως προς τέσσερις κατηγορίες λόγων για τους οποίους 
ανέφεραν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που α-

νέφεραν ως κύριο λόγο για το ότι περιορίστηκαν στην 
εργασία τους ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή 
δυσκολία σε μια βασική δραστηριότητα υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (37,7%), ενώ στα 

υπόλοιπα 11 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκε-
κριμένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 19η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 28,6%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,1 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.  
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Γράφημα 2.276 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  ως προς τέσσερις κατηγορίες λόγων για τους οποίους ανέφεραν ότι 
περιορίστηκαν στην εργασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 87,9% είναι: το 
Λουξεμβούργο (98,7%), η Πορτογαλία (86,9%), η Σου-
ηδία (86,2%), η Λετονία (83,9%), και η Δανία (83,8%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 

(bottom 5) με μέση τιμή 11,0%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Ουγγαρία (5,8%), η Κύπρος (9,2%), η Ρουμα-
νία (12,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,6%), και η Πολω-
νία (15,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (8,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 

την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
που ανέφεραν ως κύριο λόγο για το ότι περιορίστηκαν 

στην εργασία τους μόνο προσωπικούς ή περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (41,2%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 
27 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπο-

λείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση 
μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συ-

γκεκριμένης κατηγορίας να είναι 61,2%, τιμή υπερέ-
χουσα ισχυρά κατά 20,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

66,6% είναι: η Κύπρος (79,1%), η Ουγγαρία (76,9%), η 
Ελλάδα (61,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (59,2%), και η 
Ιταλία (56,4%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-

ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 8,6%, στα ο-
ποία περιλαμβάνονται: η Πορτογαλία (5,0%), η Σουη-
δία (6,1%),  η Δανία (9,1%), η Λετονία (9,5%), και η Τσε-

χία (13,1%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (7,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη πολύ σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

Το 2011, σε 13 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που ανέφεραν 
ως κύριο λόγο για το ότι περιορίστηκαν στην εργασία 
τους την έλλειψη κατάλληλων ευκαιριών απασχόλη-
σης υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 

(19,0%), ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ 

των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας να είναι 36,0%, τιμή υπερέχουσα ση-
μαντικά κατά 17,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 39,5% 
είναι: η Ουγγαρία (42,0%), η Κύπρος (41,6%), η Εσθο-
νία (39,5%), η Λιθουανία (38,4%), και η Ελλάδα (36,0%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 1,7%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Ολλανδία (0,9%), η Τσεχία (1,2%), η Σουηδία 
(1,4%), η Δανία (2,1%), και η Πορτογαλία (2,8%). Η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (23,5 
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φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ 

σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
που ανέφεραν ως κύριο λόγο για το ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους την έλλειψη προσόντων/εμπειρίας 

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(10,4%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-

μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 12η θέση μεταξύ 
των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας να είναι 8,9%, τιμή υπολειπόμενη ε-
λαφρά κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 18,4% 
είναι: η Κύπρος (22,1%), η Φινλανδία (20,0%), η Εσθο-

νία (17,0%), η Ρουμανία (16,8%), και η Αυστρία (16,3%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 1,8%, στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Ισπανία (1,5%), η Σουηδία (1,6%), η Πορτογα-
λία και η Δανία (1,8%), και η Ολλανδία (2,5%). Η τιμή 

του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (10,1 
φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη πολύ 
σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκρι-

μένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.7.4  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που 

διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) και α-
ναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της 
δουλειάς (για παράδειγμα τον αριθμό των ωρών που 
απαιτεί) στην εργασία, καθώς και ο δείκτης πυκνότη-

τας  των ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 
ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.277 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς  στην εργασία και  
δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 10,2% (ή 32.314,7 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (317.520,0 χιλ. άτομα), 

αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της 
δουλειάς στην εργασία τους. Την ίδια χρονιά, το 5,8% 
(ή 380,2 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού των 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα 
(6.507,5 χιλ. άτομα) αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως 
προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία τους. Στην 
κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας των συγκε-

κριμένων ατόμων ως προς το συνολικό πληθυσμό, η 
Ελλάδα (5,8%) κατέχει την 25η θέση, τιμή υπολειπό-
μενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
28 (10,2%) κατά 4,3 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 

τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 
14,3% είναι: η Γερμανία (20,8%), η Πορτογαλία (13,6%), 

η Εσθονία (12,9%), η Δανία (12,7%), και η Σλοβενία 
(11,4%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-

μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση 
τιμή δείκτη 3,3%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κρο-
ατία (4,8%), η Ιταλία (4,9%), η Βουλγαρία (5,7%), η Ελ-

λάδα (5,8%), και η Ιρλανδία (6,0%). Ωστόσο, η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,6 φορές), γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-

ροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως 
προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 54,6% των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς 
τον όγκο της δουλειάς στην εργασία στην ΕΕ-28 είναι 
γυναίκες (17.636,4 χιλ. άτομα), που υπερέχουν των 

ανδρών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς 
τον όγκο της δουλειάς στην εργασία (45,4% ή 
14.678,3 χιλ. άτομα) κατά 2.958,0 χιλ. άτομα. Σημειώ-

νεται, ότι στο σύνολο των ατόμων ηλικίας από 15 έως 
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άτομα που αναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία 
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& 64 ετών  στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι περιορί-

στηκαν στην εργασία τους στην ΕΕ-28 η απόκλιση των 
φύλων είναι οριακή, με το ποσοστό των γυναικών να 
είναι 48,9% (ή 122.952,2 χιλ. άτομα) τιμή υπολειπόμε-
νη των ανδρών 51,1% (ή 128.706,5 χιλ. άτομα) κατά 

5.754,4 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην Ελλάδα 
υπερέχουν οι γυναίκες που αναφέρουν ότι περιορί-
στηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία 

τους (52,0% ή 197,9 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών α-
ντίστοιχα (48,0% ή 182,3 χιλ. άτομα) κατά 15,6 χιλ. ά-
τομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνολικό πληθυσμό 
των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που δεν α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην 
Ελλάδα  η απόκλιση των φύλων είναι επίσης οριακή, 
με το ποσοστό των γυναικών (48,2% ή 2.593,2 χιλ. ά-
τομα) να υπολείπεται έναντι των ανδρών (51,8% ή 

2.790,8 χιλ. άτομα) κατά 197,6 χιλ. άτομα.  

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της 
δουλειάς στην εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό 
στην ΕΕ-28 είναι 11,1% υπερέχοντας ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (9,3%) κατά 1,8  ποσ. μο-

νάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους ως προς το συνολικό πληθυσμό 

(6,1%) υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών (5,6%) κατά 0,5  ποσ. μονάδες. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον 
όγκο της δουλειάς στην εργασία τους στο συνολικό 
πληθυσμό και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011.  

Γράφημα 2.278 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της 
δουλειάς στην εργασία τους  συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

  

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της 
δουλειάς στην εργασία τους  στο συνολικό πληθυσμό 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της 
δουλειάς στην εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό  
στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύ-
τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην 
εργασία τους να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 6,3 
ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 

των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 5,1 ποσ. μονά-
δες), η Ολλανδία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογα-
λία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 
4,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), 

η Γαλλία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,7 
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), το 
Βέλγιο (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,0 
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,9 ποσ. 

μονάδες), η Εσθονία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα 
(κατά 1,5 ποσ. μονάδα), η Ιταλία, η Τσεχία και η Βουλ-
γαρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και η Ουγ-

γαρία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και  η Κύ-

προς (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), ενώ οριακή απόκλιση 

των φύλων καταγράφεται: στην Αυστρία, τη Λιθουα-
νία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πο-
λωνία και την Ιρλανδία. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο 

της δουλειάς στην εργασία τους  ως προς την ηλικια-
κή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011.  

Το 2011, σε 8 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό 
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο 
της δουλειάς στην εργασία τους στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντίστοι-

χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (14,6%), ενώ στα υπόλοιπα 
20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ατό-
μων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέ-
ρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δου-

λειάς στην εργασία τους  υπολείπεται της τιμής στην 
ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-
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κτη, η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 28 

κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περι-
ορίστηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργα-
σία τους να είναι 9,9%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 

κατά 4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Γράφημα 2.279 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς  στην 

εργασία τους  ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τι-
μές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 18,9% είναι: η Σου-
ηδία (21,2%), η Γερμανία (20,0%), η Ιρλανδία (18,2%), η 

Δανία (17,9%), και η Μάλτα (17,3%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 7,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροατία 
(4,6%), η Ρουμανία (7,4%), η Ουγγαρία (7,5%), η Σλοβε-

νία (7,8%), και η Ελλάδα (9,9%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5  είναι υψηλή (2,5 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-

ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 

ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υ-
περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (42,4%), 
ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 

ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς 
τον όγκο της δουλειάς στην εργασία υπολείπεται της 

τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση μετα-
ξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν 

ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς 
στην εργασία να είναι 36,8%, τιμή υπολειπόμενη ι-
σχυρά κατά 5,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 

ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 46,8% εί-
ναι: το Λουξεμβούργο (50,3%),η Γερμανία (46,1%), το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία (46,0%), και το Βέλγιο 

(46,3%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 33,5%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Κροατία (38,6%), η Ρουμανία (31,0%), 

η Βουλγαρία (31,3%), η Φινλανδία (33,5%) και η Πολω-
νία (35,3%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (1,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι περιορίστη-

καν ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία στη 
γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(43,0%), ενώ στα υπόλοιπα 8 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης η-
λικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία υπολεί-

πεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-
τόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που ανα-

φέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δου-
λειάς στην εργασία να είναι 53,3%, τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 10,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
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57,3% είναι: η Ρουμανία (61,6%), η Βουλγαρία (57,9%), 

η Κροατία (56,8%), η Σλοβενία (55,8%), και η Ουγγαρία 
(54,0%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 35,0%, στα οποία περι-

λαμβάνονται: η Σουηδία (33,4%), η Γερμανία (33,9%), 
το Λουξεμβούργο (34,5%), η Δανία (36,1%), και το Η-
νωμένο Βασίλειο (37,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,6 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο 

της δουλειάς στην εργασία ως προς τις βασικές αιτίες 
για τις οποίες ανέφεραν ότι περιορίστηκαν στην ερ-
γασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που α-
νέφεραν ταυτόχρονα ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υ-
γείας και τη δυσκολία σε μια βασική δραστηριότητα 

ως τη βασική αιτία για το ότι περιορίστηκαν ως προς 
τον όγκο της δουλειάς στην εργασία  υπερέχει του α-
ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (30,6%), ενώ στα υ-

πόλοιπα 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκρι-
μένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 7η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 

το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 
56,8%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 26,2 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-

κτη (top 5) με μέση τιμή 68,0% είναι: η Σλοβακία 
(70,9%), η Βουλγαρία (70,1%), η Ουγγαρία (69,0%), η 
Κύπρος (68,4%), και η Ρουμανία (61,4%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 20,5%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Γαλλία (11,5%), η Ισπανία (21,2%), η Τσεχία (21,7%), η 

Γερμανία (23,0%), και η Μάλτα (25,2%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,3 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
που ανέφεραν μόνο τη δυσκολία σε μια βασική δρα-
στηριότητα ως τη βασική αιτία για το ότι περιορίστη-
καν ως προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία  υ-

περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (5,4%), 
ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-

28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η 

Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των 27 κρατών-

μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 11,0%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,6 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.  
Γράφημα 2.280 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τον όγκο της δουλειάς στην 
εργασία τις βασικές αιτίες για τις οποίες ανέφεραν ότι περιορίστηκαν στην 

εργασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 13,8% είναι: η 
Μάλτα (16,0%), η Κροατία (15,6%), η Αυστρία (13,0%), 
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η Σλοβενία (12,8%), και η Τσεχία (11,9%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 3,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Γαλλία (1,6%), η Γερμανία (2,4%), η Σλοβακία (2,9%), η 

Ουγγαρία (3,9%), και η Κύπρος (4,6%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-

αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 18 από τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών 
που ανέφεραν μόνο ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υ-
γείας ως τη βασική αιτία για το ότι περιορίστηκαν ως 
προς τον όγκο της δουλειάς στην εργασία  υπερέχει 

του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (35,0%), ενώ 
στα υπόλοιπα 9 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το συ-
γκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 20η θέση μεταξύ των 27 κρατών-
μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 30,6%, τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,5 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 63,9% είναι: η Πολω-

νία (67,0%), η Τσεχία (66,2%), η Εσθονία και το Βέλγιο 
(62,3%), και η Πορτογαλία (61,8%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

21,3%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Γερμανία 
(9,5%), η Γαλλία (21,2%), η Βουλγαρία (22,8%), η Σλο-
βακία (25,9%), και η Κύπρος (27,0%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,0 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ.  

2.7.7.5  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που 
διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) και α-
ναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς το είδος της 

δουλειάς (για παράδειγμα, το να αντιμετωπίζει κά-
ποιος προβλήματα, με τη μεταφορά βαριών φορτίων, 
την εργασία στο ύπαιθρο, ή την καθιστική εργασία για 

μεγάλο χρονικό διάστημα) που απαιτείται στην εργα-
σία, καθώς και ο δείκτης πυκνότητας  των ατόμων της 
συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας ως προς το συ-
νολικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.281 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία και  

δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

 

Το 2011, το 12,9% (ή 40.995,2 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (317.520,0 χιλ. άτομα), 
αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της 
δουλειάς στην εργασία τους. Την ίδια χρονιά, το 6,0% 

(ή 388,1 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού των 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα 
(6.507,5 χιλ. άτομα) αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως 
προς το είδος της δουλειάς στην εργασία τους. Στην 

κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας των συγκε-
κριμένων ατόμων ως προς το συνολικό πληθυσμό, η 
Ελλάδα (5,8%) κατέχει την 28η θέση, τιμή υπολειπό-

μενη ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(12,9%) κατά 6,9 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 
τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 

17,5% είναι: η Γερμανία (22,3%), η Φινλανδία (17,0%), 
η Γαλλία (16,3%), η Πορτογαλία (16,2%), και η Δανία 
(15,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατό-

μων της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση 
τιμή δείκτη 6,9%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ελ-
λάδα (6,0%), η Ιταλία (6,6%), η Ιρλανδία (6,7%), η 
Βουλγαρία (7,5%), και η Μάλτα (7,8%). Ωστόσο, η τιμή 

του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,5 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών 

ως προς το δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκε-
κριμένης κατηγορίας. 

3
2

.3
1

4
,7

 

1
0

.2
8

3
,3

 

6
.4

5
2

,2
 

4
.6

2
5

,8
 

3
.1

3
1

,4
 

2
.8

2
2

,2
 

2
.4

1
9

,3
 

1
.5

9
2

,7
 

1
.2

5
6

,0
 

1
.1

5
1

,5
 

8
1

1
,5

 

7
7

6
,2

 

7
1

8
,7

 

7
0

4
,9

 

6
6

9
,9

 

5
7

9
,9

 

5
5

9
,1

 

4
3

9
,5

 

3
8

8
,1

 

3
6

4
,5

 

2
9

5
,7

 

2
2

4
,5

 

2
0

2
,9

 

1
5

3
,0

 

1
4

8
,7

 

1
0

3
,4

 

5
7

,6
 

3
9

,8
 

2
2

,7
 

10,2 

22,3 

16,3 

11,6 10,8 10,9 

6,6 

10,9 11,4 

16,2 

11,7 12,7 
10,7 

12,5 
9,3 

17,0 
15,5 

11,4 

6,0 
7,5 

10,8 11,0 

6,7 

10,8 10,8 11,4 10,1 11,5 

7,8 

άτομα που αναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 422 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 53,2% των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το 
είδος της δουλειάς στην εργασία στην ΕΕ-28 είναι γυ-
ναίκες (21.824,4 χιλ. άτομα), που υπερέχουν των αν-

δρών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το 
είδος της δουλειάς στην εργασία (46,8% ή 19.170,8 
χιλ. άτομα) κατά 2.653,6 χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι 

στο σύνολο των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους στην ΕΕ-28 η απόκλιση των φύλων 
είναι οριακή, με το ποσοστό των γυναικών να είναι 

48,9% (ή 122.952,2 χιλ. άτομα) τιμή υπολειπόμενη των 
ανδρών 51,1% (ή 128.706,5 χιλ. άτομα) κατά 5.754,4 
χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην Ελλάδα υπερέ-
χουν οι γυναίκες που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 

ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία τους 
(52,1% ή 202,1 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών αντί-
στοιχα (47,9% ή 186,1 χιλ. άτομα) κατά 16,0 χιλ. άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνολικό πληθυσμό των 
ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που δεν αναφέ-

ρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην Ελ-

λάδα  η απόκλιση των φύλων είναι επίσης οριακή, με 
το ποσοστό των γυναικών (48,2% ή 2.593,2 χιλ. άτομα) 
να υπολείπεται έναντι των ανδρών (51,8% ή 2.790,8 
χιλ. άτομα) κατά 197,6 χιλ. άτομα.  

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της 
δουλειάς στην εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό 

στην ΕΕ-28 είναι 13,7% υπερέχοντας ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (12,1%) κατά 1,6  ποσ. μο-
νάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 

στην εργασία τους ως προς το συνολικό πληθυσμό 
(6,2%) υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών (5,7%) κατά 0,5  ποσ. μονάδες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το 
είδος της δουλειάς στην εργασία τους στο συνολικό 

πληθυσμό και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011.  

Γράφημα 2.282 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της 

δουλειάς στην εργασία τους  συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

  

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της 
δουλειάς στην εργασία τους  στο συνολικό πληθυσμό 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της 
δουλειάς στην εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό  
στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύ-

τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην 
εργασία τους να καταγράφεται στην Πορτογαλία (κα-
τά 5,5 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά από-

κλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία (κατά 5,4 ποσ. 
μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η Λετο-
νία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,1 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), το 

Λουξεμβούργο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και η 
Φινλανδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 
2,5 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η 

Σλοβακία και η Λιθουανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία και η Εσθονία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Ουγ-
γαρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), ενώ οριακή από-
κλιση των φύλων καταγράφεται: στη Μάλτα, την Αυ-
στρία, , την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κροατία, την Πο-

λωνία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία. 
 
 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος 

της δουλειάς στην εργασία τους  ως προς την ηλικια-
κή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2011.  
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Γράφημα 2.283 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην 
εργασία τους  ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, σε 10 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το εί-

δος της δουλειάς στην εργασία τους στη νεότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (16,5%), ενώ στα υπό-
λοιπα 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 

ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της 
δουλειάς στην εργασία τους  υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 28 

κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περι-
ορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην εργα-
σία τους να είναι 10,1%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά 

κατά 6,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τι-
μές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 21,4% είναι: η Σου-

ηδία (25,2%), η Δανία (21,7%), η Σλοβενία (20,2%), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (20,1%), και η Φινλανδία (19,8%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 8,0%, στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Κροατία (4,3%), η Ρουμανία (7,3%), η Ουγγαρία 
(8,1%), η Βουλγαρία (9,9%), και η Ελλάδα (10,1%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5  είναι υψηλή (2,7 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία στην εν-
διάμεση ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπε-

ρέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (43,9%), 
ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς 
το είδος της δουλειάς στην εργασία υπολείπεται της 
τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση μετα-

ξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν 
ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς 
στην εργασία να είναι 38,4%, τιμή υπολειπόμενη ι-

σχυρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 48,1% εί-

ναι: το Λουξεμβούργο (51,7%), η Σλοβενία (48,4%),  η 
Ιταλία (47,1%), η Λιθουανία (46,7%), και η Γερμανία 
(46,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 35,7%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Ρουμανία (33,2%), η Βουλγαρία 
(33,5%), η Πολωνία (36,0%), η Μάλτα (37,2%) και η Ελ-
λάδα (38,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 

υψηλή (1,3 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-
παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι περιορίστη-
καν ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία στη 
γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ετών 

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(39,6%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης η-

λικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία υπολεί-
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πεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-
τόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που ανα-
φέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της δου-

λειάς στην εργασία να είναι 51,5%, τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 11,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 

υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
54,8% είναι: η Ρουμανία (59,5%), η Βουλγαρία (56,5%), 
η Ουγγαρία (53,5%), η Κροατία (53,0%), και η Πολωνία 
(51,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 10,6%, στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Σουηδία (30,0%), το Λουξεμβούργο 
(30,6%), η Σλοβενία (31,4%), η Δανία (32,9%), και η 

Γερμανία (33,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι υψηλή (1,7 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  

που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος 
της δουλειάς στην εργασία ως προς τις βασικές αιτίες 
για τις οποίες ανέφεραν ότι περιορίστηκαν στην ερ-

γασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-
στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που α-
νέφεραν ταυτόχρονα ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υ-

γείας και τη δυσκολία σε μια βασική δραστηριότητα 
ως τη βασική αιτία για το ότι περιορίστηκαν ως προς 
το είδος της δουλειάς στην εργασία  υπερέχει του α-
ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (30,7%), ενώ στα υ-

πόλοιπα 9 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκρι-
μένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 6η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 
56,5%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 25,8 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 67,4% είναι: η Βουλγαρία 
(71,0%), η Ουγγαρία (69,2%), η Σλοβακία (68,9%), η 
Κύπρος (68,1%), και η Ρουμανία (59,9%). Την ίδια χρο-

νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 18,7%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 

Γαλλία (11,5%), η Ισπανία (21,2%), η Τσεχία (21,7%), η 
Γερμανία (23,0%), και η Μάλτα (25,2%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,6 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 28κράτη-μέλη 

της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 

64 ετών που ανέφεραν μόνο τη δυσκολία σε μια βασι-

κή δραστηριότητα ως τη βασική αιτία για το ότι περι-
ορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην εργα-
σία  υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(7,1%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. 
Γράφημα 2.284 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην 
εργασία τις βασικές αιτίες για τις οποίες ανέφεραν ότι περιορίστηκαν στην 
εργασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011        Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 8η θέση μεταξύ των 28 κρατών-
μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας 
να είναι 13,3%, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,2 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 17,7% είναι: η Σλοβε-
νία (20,5%), η Λετονία (20,1%), η Μάλτα (18,4%), η Αυ-

στρία (15,2%), και η Κροατία (14,4%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 4,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Γαλλία (3,5%), 

η Ουγγαρία και η Γερμανία (4,0%), η Σλοβακία (4,2%), 
και η Πορτογαλία (4,6%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,4 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-

ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ.  

Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 19 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών που ανέφεραν μόνο ένα μακροχρόνιο πρό-
βλημα υγείας ως τη βασική αιτία για το ότι περιορί-
στηκαν ως προς το είδος της δουλειάς στην εργασία  

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(39,3%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τι-

μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση μεταξύ 

των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας να είναι 27,7%, τιμή υπολειπόμενη 
σημαντικά κατά 11,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

65,4% είναι: η Πολωνία (67,7%), η Τσεχία (67,3%), η 
Σλοβενία  (65,6%), η Πορτογαλία (63,9%), και το Βέλγιο 
(62,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 22,1%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Γερμανία (11,6%), η Βουλγαρία 
(19,3%), η Κύπρος (26,0%), η Σλοβακία (26,6%), και η 

Ουγγαρία (26,8%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (3,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  
 

2.7.7.6  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ & ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που 
διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) και α-
ναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία, καθώς και ο δείκτης πυκνό-

τητας  των ατόμων της συγκεκριμένης πληθυσμιακής 
ομάδας ως προς το συνολικό πληθυσμό στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Γράφημα 2.285 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) ατόμων ηλικίας 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι  περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από & προς την εργασία και  
δείκτης πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Το 2011, το 7,1% (ή 22.631,7 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών στα  κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (317.520,0 χιλ. άτομα), 
αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία τους. Την ίδια χρονιά, το 
3,0% (ή 195,7 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού 

των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  στην Ελλάδα 
(6.507,5 χιλ. άτομα) αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως 
προς τη μετάβαση από & προς την εργασία τους. 

Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας των συ-
γκεκριμένων ατόμων ως προς το συνολικό πληθυσμό, 
η Ελλάδα (3,0%) κατέχει την 25η θέση, τιμή υπολει-

πόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (7,1%) κατά 4,1 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη 

με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων της 
συγκεκριμένης κατηγορίας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 
9,5% είναι: η Γερμανία (18,1%), η Σλοβενία (8,9%), η 
Γαλλία (7,2%), η Πορτογαλία (6,8%), και η Ρουμανία 

(6,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη 
με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας των ατόμων 
της συγκεκριμένης κατηγορίας (bottom 5) με μέση τι-

μή δείκτη 2,8%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Κροα-
τία (2,3%), η Κύπρος (2,6%), η Ιταλία (2,9%), η Ελλάδα 
(3,0%), και η Μάλτα(3,0%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου 
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top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,4 φορές), γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων μεταξύ των τιμών των κρατών-μελών ως προς το 
δείκτη πυκνότητας των ατόμων της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας. 

ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2011, το 52,9% των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη 

μετάβαση από & προς την εργασία στην ΕΕ-28 είναι 
γυναίκες (11.974,6 χιλ. άτομα), που υπερέχουν των 
ανδρών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη 
μετάβαση από & προς την εργασία (47,1% ή 10.657,1 

χιλ. άτομα) κατά 1.317,5 χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι 
στο σύνολο των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
στα άτομα που δεν αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους στην ΕΕ-28 η απόκλιση των φύλων 

είναι οριακή, με το ποσοστό των γυναικών να είναι 
48,9% (ή 122.952,2 χιλ. άτομα) τιμή υπολειπόμενη των 
ανδρών 51,1% (ή 128.706,5 χιλ. άτομα) κατά 5.754,4 

χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, και στην Ελλάδα υπερέ-
χουν οι γυναίκες που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
ως προς τη μετάβαση από & προς την εργασία τους 
(51,2% ή 100,1 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών αντί-

στοιχα (48,8% ή 95,6 χιλ. άτομα) κατά 4,5 χιλ. άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνολικό πληθυσμό των 

ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που δεν αναφέ-
ρουν ότι περιορίστηκαν στην εργασία τους στην Ελ-
λάδα  η απόκλιση των φύλων είναι επίσης οριακή, με 
το ποσοστό των γυναικών (48,2% ή 2.593,2 χιλ. άτομα) 

να υπολείπεται έναντι των ανδρών (51,8% ή 2.790,8 
χιλ. άτομα) κατά 197,6 χιλ. άτομα.  
Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό 
στην ΕΕ-28 είναι 7,5% υπερέχοντας οριακά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών (6,7%) κατά 0.8  ποσ. μο-

νάδες, ενώ και στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
στην εργασία τους ως προς το συνολικό πληθυσμό 
(3,1%) υπερέχει οριακά του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών (2,9%) κατά 0,2  ποσ. μονάδες. 
 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 
ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη 
μετάβαση από & προς την εργασία τους στο συνολικό 
πληθυσμό και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

2011.  

Γράφημα 2.286 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία τους συνολικά και ανά φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

  

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

Το 2011, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών που α-

ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία τους  στο συνολικό πληθυ-
σμό υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών που 

αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία τους στο συνολικό πληθυσμό  
στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, με τη μεγαλύ-
τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν στην 
εργασία τους να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο 
(κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 

2,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 
2,1ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,0 ποσ. μονά-

δες), η Γαλλία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία 

(κατά 1,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), ενώ οριακή απόκλι-
ση των φύλων καταγράφεται στα υπόλοιπα 18 κράτη-

μέλη της ΕΕ. 
 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετά-
βαση από & προς την εργασία τους  ως προς την ηλι-
κιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

2011.  
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Γράφημα 2.287 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από & προς 
την εργασία τους  ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 το έτος 2011 

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

 

Το 2011, σε 6 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό 
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετά-

βαση από & προς την εργασία τους στη νεότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (16,3%), ενώ στα υπό-
λοιπα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 

ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που α-
ναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση 
από & προς την εργασία τους  υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 17η θέση μεταξύ των 28 

κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατόμων της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περι-
ορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από & προς την ερ-
γασία τους να είναι 12,4%, τιμή υπολειπόμενη ελα-

φρά κατά 3,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 21,8% είναι: 

η Μάλτα (23,8%), η Σουηδία (22,4%), η Γερμανία 
(21,8%), το Λουξεμβούργο (21,5%), και η Ιρλανδία 
(19,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 8,5%, στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Αυστρία (7,5%), η Κροατία (8,0%), η 
Ουγγαρία (8,2%), η Ρουμανία (8,9%), και η Σλοβενία 
(10,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5  είναι υψηλή 

(2,6 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το ποσοστό που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
ως προς τη μετάβαση από & προς την εργασία στην 
ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 34 ετών υ-

περέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (42,3%), 
ενώ στα υπόλοιπα 17 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς 
τη μετάβαση από & προς την εργασία υπολείπεται 
της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση με-

ταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των ατό-
μων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που αναφέ-
ρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από & 
προς την εργασία να είναι 35,6%, τιμή υπολειπόμενη 

ισχυρά κατά 6,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

47,7% είναι: το Λουξεμβούργο (50,0%), το Βέλγιο 
(49,0%),  η Δανία (47,1%), η Κύπρος (46,3%), και η Γερ-
μανία (46,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-

μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 33,4%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία (29,6%), η Βουλ-
γαρία (31,2%), η Πολωνία (34,0%), η Ελλάδα (35,6%) 
και η Φινλανδία (36,3%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,4 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 18 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το 
ποσοστό των ατόμων που αναφέρουν ότι περιορίστη-
καν ως προς τη μετάβαση από & προς την εργασία 

στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 55 έως & 64 ε-
τών υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(41,4%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων της συγκεκριμένης η-
λικιακής ομάδας που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν 
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ως προς τη μετάβαση από & προς την εργασία υπο-

λείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση 
μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με το ποσοστό των α-
τόμων της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που ανα-

φέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από 
& προς την εργασία να είναι 52,0%, τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 10,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
55,9% είναι: η Ρουμανία (61,5%), η Βουλγαρία (57,7%), 
η Ουγγαρία (54,7%), η Φινλανδία (53,3%), και η Πολω-

νία (52,3%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές 
του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 33,9%, στα οποία 
περιλαμβάνονται: το Λουξεμβούργο (28,5%), η Γερμα-

νία (32,1%), η Σουηδία (35,0%), η Ιρλανδία (36,7%), και  
το Ηνωμένο Βασίλειο (37,4%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,6 φορές), γεγονός που υπο-

δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών  
που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετά-

βαση από & προς την εργασία ως προς τις βασικές αι-
τίες για τις οποίες ανέφεραν ότι περιορίστηκαν στην 
εργασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011.  

Το 2011, σε 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσο-

στό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 ετών που α-
νέφεραν ταυτόχρονα ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υ-
γείας και τη δυσκολία σε μια βασική δραστηριότητα 
ως τη βασική αιτία για το ότι περιορίστηκαν ως προς 

τη μετάβαση από & προς την εργασία  υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (26,9%), ενώ στα 
υπόλοιπα 5 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ το συγκεκρι-

μένο ποσοστό υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 6η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών, με 
το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι 

61,1%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 
34,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 
5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 71,2% είναι: η Σλοβα-

κία (76,4%), η Κύπρος (75,5%), η Βουλγαρία (74,2%), η 
Ουγγαρία (68,5%), και η Ρουμανία (61,5%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 18,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Γαλλία (7,6%), η Γερμανία (13,4%), η Ισπανία (21,2%), η 
Τσεχία (23,8%), και η Μάλτα (25,8%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,9 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ. 

Γράφημα 2.288 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 64 

ετών  που αναφέρουν ότι περιορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από & προς 
την εργασία τις βασικές αιτίες για τις οποίες ανέφεραν ότι περιορίστηκαν 

στην εργασία τους στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

 
Πηγή: Eurostat, Access to Labour Market (LFS)  ad-hoc 2011        Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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64 ετών που ανέφεραν μόνο τη δυσκολία σε μια βασι-

κή δραστηριότητα ως τη βασική αιτία για το ότι περι-
ορίστηκαν ως προς τη μετάβαση από & προς την ερ-
γασία  υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
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στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση μεταξύ των 28 
κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας να είναι 8,9%, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κα-
τά 4,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 15,5% είναι: η 
Κροατία (23,1%), η Λετονία (16,2%), η Τσεχία (14,0%), η 

Σλοβενία (12,8%), και η Αυστρία (11,5%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 3,1%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Γαλ-

λία (1,5%), η Γερμανία (1,8%), η Ουγγαρία (3,9%), το 
Λουξεμβούργο (4,0%), και η Σλοβακία (4,4%). Η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,9 
φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

ντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Την ίδια χρονιά, τέλος, σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη 

της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 15 έως & 
64 ετών που ανέφεραν μόνο ένα μακροχρόνιο πρό-
βλημα υγείας ως τη βασική αιτία για το ότι περιορί-
στηκαν ως προς τη μετάβαση από & προς την εργα-

σία  υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(25,9%), ενώ στα υπόλοιπα 6 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το συγκεκριμένο ποσοστό υπολείπεται της τι-

μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση μεταξύ 
των 27 κρατών-μελών, με το ποσοστό της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας να είναι 23,7%, τιμή υπολειπόμενη 

ελαφρά κατά 2,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
61,8% είναι: η Δανία  (63,4%), η Πολωνία (62,5%), η 

Τσεχία (62,2%), το Βέλγιο (61,0%), και η Πορτογαλία 
(59,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 14,6%, στα οποία πε-

ριλαμβάνονται: η Γερμανία (4,8%), η Βουλγαρία 
(15,3%), η Κύπρος (16,6%), η Γαλλία (17,5%), και η Σλο-
βακία (18,8%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (4,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.7.8 Συσχέτιση δεικτών απασχόλησης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός του 
δείκτη σύγκλισης

33
 του ποσοστού απασχόλησης (em-

ployment rate)
34

 των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 
ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες και του δείκτη σύγκλισης του ποσοστού ανεργίας 
(unemployment rate)

35
 των νέων ηλικίας από 15 έως 

& 34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011. 

Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη σύ-

γκλισης μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των νέων η-
λικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (49,9%), και η ο-
ριζόντια αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη σύ-

γκλισης μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των νέ-
ων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες στην ΕΕ-28 (56,3%). 

                                                                 
33

 O δείκτης σύγκλισης μιας μεταβλητής αποδίδει τις αντεστραμμέ-
νες και κανονικοποιημένες τιμές  της απόκλισης της ποσοστιαίας 
κατανομής της μεταβλητής μεταξύ των ατόμων με και χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες, στην κλίμακα 0-100 (όπου στο 
100 αντιστοιχεί η μέγιστη τιμή και στο 0 η ελάχιστη τιμή) 

34
 Αποδίδει το πλήθος των απασχολουμένων (employed persons) 
επί του συνολικού πληθυσμού (total population) 

35
 Αποδίδει το πλήθος των ανέργων (unemployment persons) επί 
του συνολικού ενεργού πληθυσμού (active population) 

Γράφημα 2.289:  Συσχετισμός του δείκτη σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες και του δείκτη σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2011 

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

Αριστερά της κάθετης γραμμής περιλαμβάνονται κρά-

τη-μέλη που καταγράφουν τιμές του δείκτη σύγκλισης 
μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των νέων ηλικίας από 
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Δείκτης σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού ΑΝΕΡΓΙΑΣ των νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες  
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περιλαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές 

υψηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη. 
Πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται 
κράτη-μέλη, που καταγράφουν τιμές του δείκτη σύ-
γκλισης μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των νέ-

ων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες υψηλότερες από την 
αντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη, ενώ κάτω από την 

οριζόντια γραμμή περιλαμβάνονται κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τιμές χαμηλότερες από την αντίστοιχη 
μέση τιμή του δείκτη.  

Με βάση την κάθετη και την οριζόντια γραμμή που ο-

ρίζονται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές των δεικτών 
στην ΕΕ-28 τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ διακρίνονται στις 
ακόλουθες 4 ομάδες: 

 Η 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ του πο-

σοστού απασχόλησης των νέων ηλικίας από 15 έως 
& 34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, 

γεγονός που υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στα πο-
σοστά απασχόλησης των νέων  με & χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δεί-
κτης σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των 

νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται της 
μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει 
υψηλή απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας των νέων  

με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 6 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28: η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Λιθου-

ανία, η Ουγγαρία, η Κύπρος και η Τσεχία.  

 Η 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ του πο-
σοστού απασχόλησης των νέων ηλικίας από 15 έως 
& 34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-

ριότητες υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγο-
νός που υποδηλώνει χαμηλή απόκλιση στα ποσοστά 
απασχόλησης των νέων  με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δείκτης 

σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των νέων 
ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες υπολείπεται της μέσης 

τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει υψηλή 
απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας των νέων  με & 
χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες.  Στη συ-
γκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνεται 9 κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ρουμανία, το Η-
νωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Πολωνία, η Ελλάδα, το 
Λουξεμβούργο και η Μάλτα. 

 Η 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ του ποσο-

στού απασχόλησης των νέων ηλικίας από 15 έως & 
34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγο-
νός που υποδηλώνει χαμηλή απόκλιση στα ποσοστά 

απασχόλησης των νέων  με & χωρίς δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δείκτης 
σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των νέων 

ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει της μέσης τι-
μής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή 
απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας των νέων  με & 

χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες. Στη συ-
γκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 12 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28: το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η 
Εσθονία, η Λετονία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Φιλαν-

δία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Ισπανία. 

 Η 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ του ποσο-
στού απασχόλησης των νέων ηλικίας από 15 έως & 

34 ετών με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, 
γεγονός που υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στα πο-
σοστά απασχόλησης των νέων  με & χωρίς δυσκολία 

σε βασικές δραστηριότητες, και ταυτόχρονα ο δεί-
κτης σύγκλισης μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των 
νέων ηλικίας από 15 έως & 34 ετών με & χωρίς δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες υπερέχει της μέ-

σης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει χα-
μηλή απόκλιση στα ποσοστά ανεργίας των νέων  με 
& χωρίς δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες. Στη 

συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 1 κράτος-
μέλος της ΕΕ-28: η Κροατία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη χρονιά (2011) 
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ στα οποία καταγρά-
φεται χαμηλή απόκλιση μεταξύ των νέων με & χωρίς 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες και στους δύο 
δείκτες ταυτόχρονα (3

η
 ομάδα κρατών-μελών) κατα-

γράφεται το υψηλότερο μέσο (αναγόμενο στον πλη-
θυσμό) κατά κεφαλή ΑΕΠ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 

(29.750,7€), ενώ στον αντίποδα μεταξύ των κρατών 
μελών στα οποία καταγράφεται υψηλή απόκλιση με-
ταξύ των νέων με & χωρίς δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες και στους δύο δείκτες ταυτόχρονα (1
η
 

ομάδα κρατών-μελών) καταγράφεται το χαμηλότερο 
μέσο (αναγόμενο στον πληθυσμό) κατά κεφαλή ΑΕΠ 
των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (11.048,1€) που αντι-

στοιχεί μόλις στο 37,1% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ 
της 3

ης
 ομάδας κρατών-μελών. 
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 Άτομα με αναπηρία στην ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία και την κοινωνική ενσωμάτωση 2.8

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, παρουσιάζονται βασικά 

μεγέθη και δείκτες για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), 
της Ευρωπαϊκής έρευνας για την υγεία & την κοινω-
νική ενσωμάτωση (European Health and Social  Inte-
gration Survey, EHSIS) με έτος αναφοράς το 2012. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households), 

καθώς και ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ της συγκεκρι-
μένης ηλικιακής ομάδας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

2012. Για λόγους μεθοδολογικής σαφήνειας διευκρινί-

ζεται ότι στην παρούσα μελέτη με τον όρο  δείκτης 
πυκνότητας ΑμεΑ αποδίδεται το ποσοστό των ΑμεΑ 
ως προς το συνολικό πληθυσμό μιας συγκεκριμένης 
κατηγορίας μιας μεταβλητής. Με την έννοια αυτή, ο 

δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ διαφοροποιείται από τον  
όρο ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ως προς μια με-
ταβλητή με τον οποία αποδίδεται το ποσοστό των 
ΑμεΑ που αντιστοιχούν σε μια επιμέρους κατηγορία 

μιας μεταβλητής ως προς το συνολικό πληθυσμό των 
ΑμεΑ. 

Γράφημα 2.290 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το 17,6% (ή 73.030,6 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού ηλικίας 15-ετών & άνω στα 26 από τα 
28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (415.591,4 χιλ. 

άτομα) κατηγοριοποιούνται ως άτομα με αναπηρία 
(ΑμεΑ). Την ίδια χρονιά, το 18,0% (ή 1.686,6 χιλ. άτο-
μα) του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15-ετών & άνω 
στην Ελλάδα (9.373,5 χιλ. άτομα) κατηγοριοποιούνται 

ως άτομα με αναπηρία. Στην κατανομή ως προς το 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ, η Ελλάδα (18,0%) κατέχει 
την 11η θέση, τιμή υπερέχουσα οριακά της αντίστοι-
χης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 (17,6%) κατά 0,4 ποσ. 

μονάδες. 
Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότη-
τας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω (top 5) με μέση τιμή 

δείκτη 22,7% είναι: η Ουγγαρία (24,8%), η Λετονία 
(23,6%), η Λιθουανία (23,0%), η Βουλγαρία (21,4%) 
και η Γερμανία (21,0%). Στον αντίποδα καταγράφονται 
τα 5 κράτη-μέλη με τον χαμηλότερο δείκτη πυκνότη-

τας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω (bottom 5) με μέση 
τιμή δείκτη 13,8%, στα οποία περιλαμβάνονται η 
Μάλτα (12,0%), η Γαλλία (13,6%), η Τσεχία (14,2%), η 
Ιταλία (14,5%) και η Πορτογαλία (14,6%). Ωστόσο, η 

τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,6 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

κών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-
μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ. 

2.8.1 Ανά φύλο 

Το 2012, το 58,4% των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 
15-ετών & άνω στην ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία είναι γυναίκες ΑμεΑ (42.640,3 χιλ. 
άτομα), που υπερτερούν των ανδρών ΑμεΑ (41,6% ή 

30.390,2 χιλ. άτομα) κατά 12.250,1 χιλ. άτομα. Σημειώ-
νεται, ότι στο σύνολο των ατόμων χωρίς αναπηρία η-
λικίας 15-ετών & άνω στην ΕΕ-28 η αναλογία των φύ-
λων είναι ισορροπημένη, με το ποσοστό των γυναικών 

να είναι 50,1% (ή 171.638,2 χιλ. άτομα) και των αν-
δρών 49,9% (ή 170.922,6 χιλ. άτομα). 

Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερτερούν, αν 

και εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ (60,9% ή 1.027,8 χιλ. 
άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ (39,1% ή 658,8 χιλ. 
άτομα) κατά 369,0 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο σύνολο των ατόμων χωρίς αναπηρία ηλικίας 15-

ετών & άνω στην Ελλάδα  η αναλογία των φύλων είναι 
επίσης ισορροπημένη, παρότι με το ποσοστό των γυ-
ναικών υπολείπεται οριακά (49,0% ή 3.766,9 χιλ. άτο-
μα) έναντι των ανδρών 51,0% (ή 3.920,0 χιλ. άτομα). 
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Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 είναι 19,9% υπερέχοντας του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (15,1%) κατά 4,8 ποσ. μονά-
δες, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυ-
ναικών ΑμεΑ (21,4%) υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ (14,4%) κατά 7,0 ποσ. μονάδες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω και ανά 
φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2012. 

Γράφημα 2.291 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ και 

στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών να καταγράφεται στην Λετονία (κατά 9,6 ποσ. 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 

φύλων ακολουθούν: η Εσθονία (κατά 8,9 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβακία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία 
(κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η Πολωνία (κα-

τά 7,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Ισπανία (κατά 
6,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), 
το Βέλγιο και η Ιταλία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 5,2 ποσ. μο-

νάδες), η Βουλγαρία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Σουη-
δία και η Τσεχία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 4,2 ποσ. 
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,0 ποσ. μονά-

δες), η Μάλτα (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και η Αυστρία (κατά 
2,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 2,2 ποσ. μο-

νάδες), η Φινλανδία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) και ορια-
κά η Κύπρος (κατά 0,5 ποσ. μονάδες).  

2.8.2 Ανά ηλικιακή ομάδα 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ανά ηλικι-
ακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 7,9% των ΑμεΑ (ή 5.772,3 χιλ. άτομα) ηλι-

κίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 29 ετών (έναντι ποσο-
στού 23,8% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στον υπολει-
πόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28), το 14,4% των 

ΑμεΑ (ή 10.534,9 χιλ. άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή 
ομάδα από 30 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 27,2% 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας στον υπολειπόμενο συνο-
λικό πληθυσμό της ΕΕ-28) και το 26,3% των ΑμεΑ (ή 

19.189,2 χιλ. άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 59 ετών (έναντι ποσοστού 26,4% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στον υπολειπόμενο συνολικό 
πληθυσμό της ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.292 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, το 26,3% των ΑμεΑ (ή 19.171,6 χιλ. 
άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 60 έως & 

74 ετών (έναντι ποσοστού 16,3% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της 
ΕΕ-28), ενώ το 25,1% των ΑμεΑ (ή 18.362,6 χιλ. άτομα) 
ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 75 ετών 

& άνω (έναντι ποσοστού 6,3% της ίδιας ηλικιακής ο-
μάδας στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-
28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ανά ηλικι-
ακή ομάδα στην Ελλάδα το 2012.  
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Γράφημα 2.293 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 3,4% των ΑμεΑ (ή 56,9 χιλ. άτομα) ηλικίας 
15 ετών & άνω στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη η-
λικιακή ομάδα από 15 έως & 29 ετών (έναντι ποσο-
στού 24,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στον υπολει-

πόμενο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας), το 7,7% των 
ΑμεΑ (ή 129,8 χιλ. άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή ομά-
δα από 30 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 23,0% της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας στον υπολειπόμενο συνολικό 
πληθυσμό της Ελλάδας) και το 18,9% των ΑμεΑ (ή 
319,6 χιλ. άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 59 ετών (έναντι ποσοστού 27,2% της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας στον υπολειπόμενο συνολικό πλη-
θυσμό της Ελλάδας).Την ίδια χρονιά, το 32,4% των 
ΑμεΑ (ή 546,2 χιλ. άτομα) ανήκουν στην ηλικιακή ομά-
δα από 60 έως & 74 ετών (έναντι ποσοστού 18,5% της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας στον υπολειπόμενο συνολικό 
πληθυσμό της Ελλάδας), ενώ το 37,6% (ή 634,2 χιλ. 
άτομα) ανήκουν στην γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 

75 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 7,6% της ίδιας ηλικι-
ακής ομάδας στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό 
της Ελλάδας). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-
ετών & άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, 
στην ΕΕ-28 το 2012.  
Γράφημα 2.294 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία στα 

άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 
στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012, στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 

ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 17,6%. Ωστόσο, στη 
νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 29 ετών ο δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 6,6%, στην ηλικιακή ομά-
δα από 30 έως & 44 ετών είναι 10,1%, στην ηλικιακή 

ομάδα από 45 έως & 59 ετών 17,5%, στην ηλικιακή 
ομάδα από 60 έως & 74 ετών 25,5%, ενώ στη γηραιό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 75 ετών & άνω είναι 46,1%. 

Η αυξανόμενη κατά ηλικιακή ομάδα τιμή του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ προφανώς αντανακλά την αναπη-
ρία και ως αναπότρεπτη εκδήλωση της γήρανσης του 
ανθρώπου. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-
ετών & άνω, ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, 
στην Ελλάδα το 2012. 

Γράφημα 2.295 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία στα 
άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων 

στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλά-

δα ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 18,0% τιμή υπε-
ρέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (17,6%). Ωστόσο, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 29 ετών ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ εί-

ναι 3,3% τιμή υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (6,6%), στην 
ηλικιακή ομάδα από 30 έως & 44 ετών η τιμή του δεί-

κτη είναι 5,5% τιμή υπολειπόμενη κατά 4,6 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(10,1%), στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 59 ετών η 
τιμή του δείκτη είναι 13,0% τιμή υπολειπόμενη κατά 

4,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (17,5%), ενώ στην ηλικιακή ομάδα από 60 έως & 
74 ετών η τιμή του δείκτη είναι 31,1% τιμή υπερέχου-

σα κατά 5,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (25,5%) και στη γηραιότερη ηλικια-
κή ομάδα από 75 ετών & άνω ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ είναι ο ψηλότερος των ηλικιακών ομάδων 

(59,8%) τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 13,7 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(46,1%). 

 Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ως προς την ηλικιακή ομάδα των 
ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012.  
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Γράφημα 2.296 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ως προς 

την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 9 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό της 

νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 29 ετών στα 
ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(7,9%), ενώ στα υπόλοιπα 17 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28.  

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ να είναι 3,4%, τιμή υπολειπόμενη κατά 4,5 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 13,9% είναι: η Σουηδία 

(15,5%), η Δανία (13,8%), η Ολλανδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (13,7%) και το Βέλγιο (12,9%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 

με μέση τιμή 3,5%, στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Ρουμανία (1,8%), η Πορτογαλία (3,3%), η Ελλάδα 
(3,4%), η Βουλγαρία (4,4%) και η Ιταλία (4,6%). Η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,9 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 75 
ετών & άνω στα ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (25,1%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλι-
κιακή ομάδας στα ΑμεΑ υπολείπεται της αντίστοιχης 

τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς 
το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση 
μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ να είναι 37,6%, τιμή υπε-
ρέχουσα κατά 12,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

34,8% είναι: η Ιταλία (46,2%), η Ελλάδα (37,6%), η 
Πορτογαλία (30,7%), η Ρουμανία (30,2%) και η Ισπανία 
(29,4%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 14,1%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Σουηδία (12,3%), το Λουξεμβούργο 
και η Ολλανδία (13,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (15,1%) 

και η Δανία (15,3%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (2,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 29 ετών και ως προς το φύλο, στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  
Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 29 ετών στα 

26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 7,4% υπερέχοντας του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμέ-

νης ηλικιακής ομάδας (5,9%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες. 
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Γράφημα 2.297 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 29 ετών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 29 
ετών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ σε 17 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 

ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Σουηδία 
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 

3,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η Γερμανία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβα-
κία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,1 ποσ. 

μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Τσε-
χία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 1,1 ποσ. μο-
νάδες) και οριακά η Ισπανία και η Αυστρία (κατά 0,9 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Λε-

τονία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία (κατά 0,7 
ποσ. μονάδες) και η Εσθονία (κατά 0,05 ποσ. μονάδες). 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα 15 έως & 29 ετών υπολεί-
πεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 9 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών 

και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 1,6 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 1,5 ποσ. 

μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες) και ο-
ριακά η Πολωνία και η Ρουμανία (κατά 0,9 ποσ. μονά-
δες), το Βέλγιο (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 
0,5 ποσ. μονάδες) και η Ουγγαρία (κατά 0,2 ποσ. μονά-

δες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 30 

έως & 44 ετών και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το έτος 2012  

Γράφημα 2.298 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως & 44 ετών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ηλικιακής ομάδας από 30 έως & 44 ετών στα 

26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 11,0% υπερέχοντας 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας (9,3%) κατά 1,7 ποσ. μονά-

δες άτομα. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνό-
τητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 

30 έως & 44 ετών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 20 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
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στην Ολλανδία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες) και κατά φθί-

νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Σουηδία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,8 ποσ. 
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), το 

Βέλγιο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 2,6 ποσ. 
μονάδες), η Δανία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 2,4 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 1,8 

ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η 
Λετονία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 1,3 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Εσθονία (κατά 1,1 ποσ. 
μονάδες), και οριακά η Σλοβενία (κατά 0,6 ποσ. μονά-

δες), η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Γαλλία (κατά 0,5 
ποσ. μονάδες) και η Ουγγαρία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως & 44 ετών υ-

πολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
σε 6 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κα-

τά 1,3 ποσ. μονάδες) και οριακά κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 
0,9 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 0,8 ποσ. μονά-

δες), η Ιταλία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η 
Γερμανία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 

έως & 59 ετών και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28

 
το έτος 2012.  

Γράφημα 2.299 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 59 ετών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 59 ετών στα 
26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-

τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 19,0% υπερέχοντας 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας (16,0%) κατά 3,0 ποσ. μο-

νάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως 
& 59 ετών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 

μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην 
Ολλανδία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο 

(κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,2 ποσ. μονά-
δες), η Εσθονία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 
(κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,8 ποσ. μονά-

δες), η Ρουμανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία 
και η Γαλλία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,2 ποσ. 
μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Δανία και 

η Ελλάδα (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,1 
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο (κα-
τά 2,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 1,4 ποσ. μονά-

δες), η Βουλγαρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) και οριακά η 
Γερμανία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 0,7 
ποσ. μονάδες) και η Μάλτα (κατά 0,03 ποσ. μονάδες). 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 59 ετών υ-
πολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κα-
τά 2,8 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-
σης των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 1,6 

ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβενία (κατά 0,4 ποσ. 
μονάδες) και η Σλοβακία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 60 
έως & 74 ετών και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28

 
το έτος 2012.  
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Γράφημα 2.300 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 60 έως & 74 ετών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της ηλικιακής ομάδας από 60 έως & 74 ετών στα 
26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 27,6% υπερέχοντας 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-

κριμένης ηλικιακής ομάδας (23,2%) κατά 4,4 ποσ. μο-
νάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 60 έως & 74 
ετών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ σε 23 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 

ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Σλοβακία 
(κατά 13,9 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 
13,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 12,9 ποσ. μονά-

δες), η Λιθουανία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία και η Εσθονία 
(κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,3 ποσ. μονά-

δες), η Μάλτα (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 
5,7 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), 

η Ρουμανία, η Ιταλία και η Ισπανία (κατά 4,6 ποσ. μο-

νάδες), η Γερμανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-
ρία και η Σουηδία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία 
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 4,1 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβενία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-

βούργο (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 1,2 ποσ. μονάδες) και οριακά η Τσεχία (κατά 0,6 
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 

των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 60 έως 
& 74 ετών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ σε 3 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 

μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην 
Φινλανδία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γαλλία 
(κατά 1,4 ποσ. μονάδες) και ιδιαίτερα οριακά η Αυ-

στρία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην γηραιότερη ηλικιακή ο-

μάδα από 75 ετών & άνω και ως προς το φύλο, στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.301 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 75 ετών & άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ηλικιακής ομάδας από 75 ετών & άνω στα 26 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι 51,0% υπερέχοντας του 

αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμέ-
νης ηλικιακής ομάδας (39,0%) κατά 12,0 ποσ. μονάδες.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 75 ετών & 
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άνω υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 

ΑμεΑ μόνο στην Σουηδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), ενώ 
στα υπόλοιπα 25 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, ο δεί-
κτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή 
ομάδα από 75 ετών & άνω υπερέχει του αντίστοιχου 

δείκτη των ανδρών ΑμεΑ με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 24,0 ποσ. 

μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 
φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 20,8 ποσ. μο-
νάδες), η Ισπανία (κατά 17,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 16,5 ποσ. μο-

νάδες), η Ουγγαρία (κατά 15,3 ποσ. μονάδες), η Ελλά-
δα (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 13,9 ποσ. 
μονάδες), η Λετονία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Αυ-
στρία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 13,3 

ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και η Τσεχία (κατά 12,9 ποσ. 
μονάδες), η Δανία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβα-
κία (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία και η Ολ-

λανδία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
9,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και η Γαλλία (κατά 8,5 
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Γερμα-

νία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 
5,6 ποσ. μονάδες) και η Φινλανδία (κατά 3,5 ποσ. μο-
νάδες). 

2.8.3 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπε-
δο εκπαίδευσης  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Γράφημα 2.302 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28(*) το έτος 
2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 45,9% των ΑμεΑ (ή 33.541,1 χιλ. άτομα) 

ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι απόφοιτοι έως 
& την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 
0-2 (έναντι ποσοστού 29,4% του αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαίδευσης στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό 

της ΕΕ-28), το 38,7% των ΑμεΑ (ή 28.234,9 χιλ. άτομα) 
είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (ένα-

ντι ποσοστού 45,1% του αντίστοιχου επιπέδου εκπαί-

δευσης στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της 

ΕΕ-28) και το 14,4% των ΑμεΑ (ή 10.494,9 χιλ. άτομα) 
είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 5-6 (έναντι ποσοστού 24,8% του αντίστοιχου ε-
πιπέδου εκπαίδευσης στον υπολειπόμενο συνολικό 

πληθυσμό της ΕΕ-28), ενώ το 1,0% των ΑμεΑ (ή 759,7 
χιλ. άτομα) δεν απάντησαν (έναντι ποσοστού 0,6% της 
ίδιας κατηγορίας στον υπολειπόμενο συνολικό πλη-

θυσμό της ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπε-
δο εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Γράφημα 2.303 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 
2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 74,6% των ΑμεΑ (ή 1.258,5 χιλ. άτομα) ηλι-

κίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι έως 
& την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 
0-2 (έναντι ποσοστού 33,4% του αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαίδευσης στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό 

της χώρας), το 19,6% των ΑμεΑ (ή 330,9 χιλ. άτομα) εί-
ναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμια ή/και 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (ένα-
ντι ποσοστού 49,8% του αντίστοιχου επιπέδου εκπαί-

δευσης στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της 
χώρας) και το 5,4% των ΑμεΑ (ή 91,8 χιλ. άτομα) είναι 
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 

(έναντι ποσοστού 16,7% του αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαίδευσης στο συνολικό πληθυσμό της χώρας), ενώ 
το 0,3% των ΑμεΑ (ή 5,4 χιλ. άτομα) δεν απάντησαν (έ-
ναντι ποσοστού 0,0% της ίδιας κατηγορίας στον υπο-

λειπόμενο συνολικό πληθυσμό της χώρας). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-

κνότητας ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην ΕΕ-28 
το έτος 2012.  

Το 2012, στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 

ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 17,6%. Ωστόσο, 
στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ είναι 25,0%, στους απόφοιτους της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4 ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 

απόφοιτοι 
ISCED 0-2 

45,9% 

απόφοιτοι 
ISCED 3-4 

38,7% 

απόφοιτοι 
ISCED 5-6 

14,4% 

Δεν απάντησαν 

1,0% 

2012 
 

73.030,6 
 

χιλ. Άτομα 
με Αναπηρία  

απόφοιτοι 
ISCED 0-2 

74,6% 
απόφοιτοι 
ISCED 3-4 

19,6% 

απόφοιτοι 
ISCED 5-6 

5,4% 
Δεν απάντησαν 

0,3% 

2012 
 

1.686,6 
 

χιλ. Άτομα 
με Αναπηρία 
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15,4%, και στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης – ISCED 5-6 ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ εί-
ναι 11,0%. 
Γράφημα 2.304 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία στα 

άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, στην ΕΕ-28 
το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην Ελ-

λάδα το έτος 2012. 
Γράφημα 2.305 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία στα 
άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλά-
δα ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 18,0%, τιμή υπε-
ρέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (17,6%). Ωστόσο, στους απόφοιτους έως & την 

Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 32,9% τιμή υπερέχου-
σα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-28 (25,0%), ενώ ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθ-
μιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
3-4 είναι 8,0% τιμή υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. μονά-

δες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(15,4%), και στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης – ISCED 5-6 ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ εί-

ναι 6,7% τιμή υπολειπόμενη κατά 4,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (11,0%). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω 
ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.306 U: : Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ανά επί-
πεδο εκπαίδευσης των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Αξίζει εξαρχής να σημειωθεί ότι το 2012 το ποσοστό 
των αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση – ISCED 0-2 στα ΑμεΑ υπερέχει του ποσο-
στού των αποφοίτων αντίστοιχης ηλικίας στα άτομα 
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χωρίς αναπηρία και στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 

την οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία. Συνακόλουθα 
δεν καταγράφεται αντίστοιχη υπεροχή μεταξύ των 
αποφοίτων των υψηλότερων βαθμίδων. 
Το 2012, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 στα ΑμεΑ υπερέχει του αντί-

στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (46,4%), ενώ στα υπό-
λοιπα 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό 
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 
ΑμεΑ υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-

28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η 
Ελλάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα ΑμεΑ να 

είναι 74,9%, τιμή υπερέχουσα κατά 28,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμέ-

νου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 82,2% είναι: η Πορτο-
γαλία (91,9%), η Ιταλία (83,7%), η Μάλτα (83,3%), η Ι-
σπανία (77,4%) και η Ελλάδα (74,9%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 23,8% στα οποία περιλαμβάνονται: η Γερμανία 
(18,7%), η Εσθονία (22,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(24,1%), η Σλοβακία (25,9%) και η Τσεχία (28,0%). Η τι-
μή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,5 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθ-

μιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
3-4 στα ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (39,1%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 26 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων της 
βαθμίδας στα ΑμεΑ υπολείπεται του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση μετα-

ξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, με το ποσοστό των αποφοίτων της συ-
γκεκριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ να είναι 19,7%, τιμή 
υπολειπόμενη κατά 19,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 
5) και με μέση τιμή 61,1% είναι: η Σλοβακία (65,9%), η 

Τσεχία (63,7%), η Γερμανία (61,9%), η Εσθονία (59,6%) 
και η Λετονία (54,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 12,7% 

στα οποία περιλαμβάνονται: η Πορτογαλία (5,1%), η 
Ισπανία (12,1%), η Ιταλία (13,2%), η Μάλτα (13,3%) και 
η Ελλάδα (19,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-

ναι ιδιαίτερη υψηλή (4,8 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 10 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 

στα ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (14,5%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων της βαθμί-

δας στα ΑμεΑ υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 21η θέση μεταξύ των 26 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, με το ποσοστό των αποφοίτων της συγκεκριμέ-
νης βαθμίδας στα ΑμεΑ να είναι 5,5%, τιμή υπολειπό-
μενη κατά 9,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-

τερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 22,5% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (34,7%), το 
Βέλγιο (20,8%), η Γερμανία (19,4%), η Σουηδία (19,2%) 

και η Ολλανδία (18,2%). Την ίδια χρονιά, και στον α-
ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμη-
λότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,2% 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Πολωνία (2,8%), η Πορ-

τογαλία (3,0%), η Ιταλία (3,1%), η Μάλτα (3,3) και η 
Ρουμανία (3,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλή (7,0 φορές), γεγονός που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εύρος του 
ποσοστού των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθ-
μιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
3-4 και της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 η-

λικίας 15 ετών & άνω στα άτομα με και χωρίς αναπη-
ρία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28

 
το έτος 2012.  

Το 2012, το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4  στα άτομα με αναπηρία στα 26 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι 39,1% υπολειπόμενο του 

αντίστοιχου ποσοστού στα άτομα χωρίς αναπηρία της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (45,4%) κατά 6,3 ποσ. 
μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό των 
αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Με-

ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στα άτο-
μα με αναπηρία υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 
των ατόμων χωρίς αναπηρία σε 19 από τα 26 κράτη-

μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία να καταγρά-
φεται στην Ελλάδα (κατά 30,2 ποσ. μονάδες) και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των δεικτών στα άτομα με 

και χωρίς αναπηρία ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 25,3 
ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 17,5 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Πολωνία και η 

Πορτογαλία (κατά 15,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κα-
τά 11,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 10,8 ποσ. μο-
νάδες), η Κύπρος (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία 
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(κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 10,0 ποσ. 

μονάδες), η Ισπανία (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 
(κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Δανία (κατά 
4,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), 

το Βέλγιο (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,0 

ποσ. μονάδες) και οριακά η Λετονία (κατά 1,2 ποσ. μο-
νάδες).  
 

Γράφημα 2.307 U: Εύρος του ποσοστού των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και της Τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ηλικίας 15 ετών & άνω στα άτομα με και χωρίς αναπηρία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώ-
τερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης – ISCED 3-4  στα άτομα με αναπηρία υ-
περέχει του αντίστοιχου δείκτη των ατόμων χωρίς 
αναπηρία σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη με-

γαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ατόμων με και 
χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στη Γερμανία (κατά 
3,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των δεικτών ακολουθούν: η Εσθονία και η Σλοβακία 

(κατά 2,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 
1,9 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 1,4 ποσ. μο-
νάδες) και οριακά η Φινλανδία και η Σουηδία (κατά 
0,4 ποσ. μονάδες). 

Το 2012, το ποσοστό των αποφοίτων της Τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα άτομα με αναπηρία 
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία 

διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 14,5% υπολειπόμε-
νος του αντίστοιχου δείκτη των ατόμων χωρίς αναπη-
ρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (25,0%) κατά 
10,5 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, το ποσο-

στό των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 5-6 στα άτομα με αναπηρία υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ατόμων χωρίς αναπηρία και 
στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 

του δείκτη μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία να 
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 22,6 ποσ. μονάδες) 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των δεικτών στα 

άτομα με και χωρίς αναπηρία ακολουθούν: η Ισπανία 
(κατά 18,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 17,1 
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 16,2 ποσ. μονάδες), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 14,8 ποσ. μονάδες), η Ουγ-

γαρία και η Λετονία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Σλο-
βενία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία και η Γαλλία 
(κατά 13,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 12,7 ποσ. 

μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η 

Λιθουανία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η 
Ολλανδία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 

10,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 10,5 ποσ. μονά-
δες), η Μάλτα (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
και η Ιταλία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 9,0 

ποσ. μονάδες), η Πολωνία και (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), 
η Σουηδία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 7,4 
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες) και 
η Αυστρία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες). 

2.8.3.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 έως & 44 ετών 
στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο, στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  
Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 ετών στους απόφοιτους 
έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 11,2% 

υπερέχοντας του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
της συγκεκριμένης ηλικίας και αποφοίτων της ίδιας 
βαθμίδας (9,4%) κατά 1,8 ποσ. μονάδες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 ετών στους 
απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ σε 18 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στη Σλοβακία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες) και κατά φθί-

νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:  η 
Δανία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,9 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η 
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Τσεχία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,1 

ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), 
η Μάλτα (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,3 
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η 
Γερμανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 1,4 

ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), η 
Εσθονία (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λετονία 
(κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία  και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) και η Ελλάδα (κατά 
0,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-
τας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 ετών 
στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση – ISCED 0-2 υπολείπεται του αντίστοι-

χου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 8 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-
ταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 8,8 ποσ. μονά-

δες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων 
ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 

1,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,6 ποσ. μονά-
δες), η Πολωνία (κατά 1,5ποσ. μονάδες) και οριακά η 
Κύπρος (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) και η Λιθουανία (κατά 
0,2 ποσ. μονάδες). 

Γράφημα 2.308 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 έως & 44 ετών στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 έως & 44 ετών 
στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/ 

και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και 
ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2012.  

Γράφημα 2.309 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 έως & 44 ετών στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης – ISCED 3-4 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 ετών στους απόφοιτους 

της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία, είναι 9,5% υπερέχοντας του αντίστοιχου δεί-

κτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικίας και 
αποφοίτων της ίδιας βαθμίδας (7,9%) κατά 1,6 ποσ. 

μονάδεςΤη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότη-
τας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 ετών 
στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 
ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 
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υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 

22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμ-
βούργο και τη Ολλανδία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Σουηδία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
(κατά 3,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 

3,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η 
Λετονία και η Δανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβε-
νία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,6 ποσ. 
μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Φιν-

λανδία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Ε-
σθονία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
1,7 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία (κατά 0,9 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Ρουμανία (κατά 0,8 ποσ. 

μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα και η Ελλάδα (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) και η 

Γαλλία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δεί-

κτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 
έως & 44 ετών στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευ-
τεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης – ISCED 3-4 υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 

στην Κύπρος (κατά 1,7 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία 
(κατά 1,4 ποσ. μονάδες) και οριακά η Σλοβακία και η 
Λιθουανία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 έως & 44 ετών 
στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 

ISCED 5-6 και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.310 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 έως & 44 ετών στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 και ως προς το φύλο 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 ετών στους απόφοιτους 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα 26 από 

τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, είναι 7,4% υπερέχοντας του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
ηλικίας και αποφοίτων της ίδιας βαθμίδας (5,4%) κατά 

2,0 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 
44 ετών στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης – ISCED 5-6 υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 21 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 

στο Βέλγιο (κατά 4,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία 
(κατά 4,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 
4,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), 

η Ελλάδα (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 2,0 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), 
η Γαλλία και η Ιταλία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Πο-

λωνία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία και η Βουλ-

γαρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία 
(κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Δανία και η Φινλανδία (κα-
τά 0,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 0,4 ποσ. μο-

νάδες), η Αυστρία και η Σλοβακία (κατά 0,4 ποσ. μονά-
δες), η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία (κα-
τά 0,2 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 έως & 44 

ετών στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης – ISCED 5-6 υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 5 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στην Τσεχία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλ-

τα (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,0 ποσ. 
μονάδες) και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,2 ποσ. μονά-
δες) και η Εσθονία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

2.8.3.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών 
& άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία 
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ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.311 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά επίπεδο εκπαίδευσης & ηλικια-
κή ομάδα στην ΕΕ-28 το 2012 

συνολικός πληθυσμός 412.680,6 χιλ άτομα          

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 190.094,2 χιλ άτομα 46,1%  137.224,0 χιλ άτομα 33,2%    85.362,4 χιλ άτομα 20,7%   

πληθυσμός ατόμων με αναπηρία 16.185,5 χιλ άτομα 8,5%  25.718,6 χιλ άτομα 18,7%  30.383,8 χιλ άτομα 35.6%   

πληθυσμός ΑχωριςΑ 173.925,7 χιλ άτομα 91,5%  111.505,4 χιλ άτομα 81,3%  54.978,6 χιλ άτομα 64,4%   

                                                        από 15 έως & 44 ετών                                από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 

                                                                                                   άτομα με αναπηρία                    άτομα χωρίς αναπηρία 

 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 

& άνω του συνολικού πληθυσμού στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, αντιστοιχούν 85.362,4 χιλ. άτομα (το 
20,7% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 

35,6% αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 64,4% του πλη-
θυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτο-
μα χωρίς αναπηρία. Το 62,1% των ατόμων με αναπη-

ρία της ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι έως & την 
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
ποσοστό που υπερέχει κατά 14,0 ποσ. μονάδες του 

αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 
αναπηρία (48,1%), ενώ το 27,2% των ατόμων με ανα-
πηρία είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 
ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 

ποσοστό που υπολείπεται κατά 6,1 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 
αναπηρία (33,3%). Τέλος, το 10,8% των ατόμων με 

αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι 
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
ποσοστό που υπολείπεται κατά 7,8 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 

αναπηρία (18,6%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 64 ετών του συνολικού πληθυ-
σμού στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 
137.224,0 χιλ. άτομα (το 33,2% του συνολικού πληθυ-
σμού), εκ των οποίων το 18,7% αφορούν στα άτομα 

με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
έναντι του 81,3% του πληθυσμού της ηλικιακής ομά-
δας που αφορούν στα άτομα χωρίς αναπηρία. Το 
37,3% των ατόμων με αναπηρία της ηλικιακής ομά-

δας είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που υπερέ-
χει κατά 10,6 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία (26,7%), 
ενώ το 47,2% των ατόμων με αναπηρία είναι απόφοι-

τοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσοστό που υ-
πολείπεται οριακά κατά 1,1 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς α-

ναπηρία (48,3%). Τέλος, το 15,5% των ατόμων με α-
ναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι 
απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 

ποσοστό που υπολείπεται κατά 9,5 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 
αναπηρία (25,0%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 

έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 26 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 190.094,2 χιλ. άτομα 

(το 46,1% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων 
το 8,5% αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 91,5% του πλη-
θυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτο-

μα χωρίς αναπηρία. Το 31,5% των ατόμων με αναπη-
ρία της ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι έως & την 
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
ποσοστό που υπερέχει κατά 5,9 ποσ. μονάδες του α-

ντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς 
αναπηρία (25,6%), ενώ το 48,5% των ατόμων με ανα-
πηρία είναι απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 

ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 
ποσοστό που υπερέχει οριακά κατά 1,1 ποσ. μονάδες 
του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων 
χωρίς αναπηρία (47,4%). Τέλος, το 20,0% των ατόμων 
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με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 

είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 5-6 ποσοστό που υπολείπεται κατά 7,0 ποσ. μο-
νάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των α-
τόμων χωρίς αναπηρία (27,0%). 

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η μείωση του ποσοστού 
των αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση – ISCED 0-2 στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

του πληθυσμού από 15 έως & 44 ετών (με ποσοστό 
31,5%) έναντι της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 
65 ετών & άνω (με ποσοστό 62,1%), αλλά και η αύξη-

σης του ποσοστού των αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης – ISCED 5-6 μεταξύ της νεότερης ηλικιακής 
ομάδας του πληθυσμού από 15 έως & 44 ετών (ποσο-
στό 18,7%) έναντι της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας 
από 65 ετών & άνω (ποσοστό 9,4%). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με αναπηρία (ατόμων με ανα-
πηρία) ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς 
αναπηρία (ΑχωριςΑ) ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012. 

Γράφημα 2.312 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά επίπεδο εκπαίδευσης & ηλικια-

κή ομάδα στην Ελλάδα το 2012 

 

συνολικός πληθυσμός 9.365,5 χιλ άτομα          

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 4.099,9 χιλ άτομα 43,8%  3.131,1 χιλ άτομα 33,4%    2.134,5 χιλ άτομα  22,8%   

πληθυσμός ΑμεΑ 186,7 χιλ άτομα 4,6%  468,6 χιλ άτομα 15,0%  1.025,8 χιλ άτομα  48,1%   

πληθυσμός ΑχωριςΑ 3.913,2 χιλ άτομα 95,4%  2.662,5 χιλ άτομα 85,0%  1.108,7 χιλ άτομα  51,9%   

                                                   από 15 έως & 44 ετών                                από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 

                                                                                                     άτομα με αναπηρία                    άτομα χωρίς αναπηρία 

 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 
& άνω του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα αντι-
στοιχούν 2.134,5 χιλ. άτομα (το 22,8% του συνολικού 

πληθυσμού), εκ των οποίων το 48,1% αφορούν στα 
άτομα με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-
μάδας έναντι του 51,9% του πληθυσμού της ηλικιακής 
ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς αναπηρία. Το 

87,9% των ατόμων με αναπηρία της ηλικιακής ομά-
δας είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που υπερέ-

χει κατά 14,1 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία (73,8%), 
ενώ το 8,5% των ατόμων με αναπηρία είναι απόφοι-
τοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσοστό που υ-
πολείπεται κατά 8,3 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ε-
πιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία 
(16,8%). Τέλος, το 3,6% των ατόμων με αναπηρία της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ποσοστό που 
υπολείπεται κατά 5,8 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 

επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία 
(9,4%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 64 ετών του συνολικού πληθυ-
σμού στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3.131,1 χιλ. άτομα (το 

33,4% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 
15,0% αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 85,0% του πλη-
θυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτο-

μα χωρίς αναπηρία. Το 63,0% των ατόμων με αναπη-
ρία της ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι έως & την 
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 

ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 26,8 ποσ. μο-
νάδες του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης των α-
τόμων χωρίς αναπηρία (36,1%), ενώ το 30,2% των α-
τόμων με αναπηρία είναι απόφοιτοι της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4 ποσοστό που υπολείπεται σημα-
ντικά κατά 16,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέ-
δου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία 

(47,0%). Τέλος, το 6,9% των ατόμων με αναπηρία της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ποσοστό που 

υπολείπεται κατά 9,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 
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επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία 

(16,8%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού στην Ελλά-
δα αντιστοιχούν 4.099,9 χιλ. άτομα (το 43,8% του συ-

νολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 4,6% αφορούν 
στα άτομα με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας έναντι του 95,4% του πληθυσμού της ηλικια-

κής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς αναπηρία. 
Το 33,2% των ατόμων με αναπηρία της ηλικιακής ο-
μάδας είναι απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 ποσοστό που υπερέ-

χει κατά 13,0 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου επιπέδου 
εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία (20,1%), 
ενώ το 54,6% των ατόμων με αναπηρία είναι απόφοι-
τοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 ποσοστό που υ-
πολείπεται κατά 6,5 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου ε-
πιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπηρία 

(61,1%). Τέλος, το 12,2% των ατόμων με αναπηρία 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι απόφοιτοι 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ποσοστό 
που υπολείπεται κατά 6,5 ποσ. μονάδες του αντίστοι-

χου επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων χωρίς αναπη-
ρία (18,7%). 

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η γραμμική μείωση του 

ποσοστού των αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 στη νεότερη ηλικι-
ακή ομάδα του πληθυσμού από 15 έως & 44 ετών 
(ποσοστό 20,2%) έναντι της γηραιότερης ηλικιακής 

ομάδας από 65 ετών & άνω (ποσοστό 73,8%), αλλά και 
η γραμμική αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού από 15 έως & 44 ετών 

(ποσοστό 18,7%) έναντι της γηραιότερης ηλικιακής 
ομάδας από 65 ετών & άνω (ποσοστό 9,4%). 

2.8.4 Ανά εργασιακή κατάσταση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς 
την εργασιακή τους κατάσταση  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 67,6% των ΑμεΑ (ή 34.521,5 χιλ. άτομα) 

ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι οικονομικά μη 
ενεργοί

36
. Πιο συγκεκριμένα, το 47,3% των ΑμεΑ (ή 

34.521,5 χιλ. άτομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 
είναι συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 19,3% της αντί-

στοιχης εργασιακής κατάστασης στον υπολειπόμενο 
συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28), ενώ το 20,3% των 
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 Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ως 
οικονομικά μη ενεργό ορίζεται το άτομο που δεν ανήκει στο εργα-
τικό δυναμικό (δεν είναι ούτε εργαζόμενος ούτε άνεργος). Στην 
κατηγορία περιλαμβάνονται άτομα ηλικίας από 15 ετών & άνω 
που φοιτούν στην εκπαίδευση, ή υπηρετούν τη θητεία τους, συ-
νταξιούχοι και οι ασχολούμενοι με τα οικιακά γυναίκες  ή και άν-
δρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται καθόλου και δεν 
διατίθενται ή δεν αναζητούν εργασία, παρότι είναι εργάσιμης ηλι-
κίας (working-age). 

ΑμεΑ (ή 14.839 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενερ-

γοί για άλλους -εκτός της σύνταξης- λόγους (έναντι 
ποσοστού 17,2% της αντίστοιχης εργασιακής κατά-
στασης στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της 
ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.313 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς την εργασιακή τους κατάσταση  στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, το 32,4% των ΑμεΑ (ή 23.669,9 χιλ. 
άτομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι οικο-

νομικά ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 22,7% των ΑμεΑ 
(ή 15.551,9 χιλ. άτομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-
28 είναι εργαζόμενοι

37
 (έναντι ποσοστού 55,5% της 

αντίστοιχης εργασιακής κατάστασης στον υπολειπό-

μενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28), και το 9,7% των 
ΑμεΑ (ή 7.118,0 χιλ. άτομα) είναι άνεργοι

38
 (έναντι πο-

σοστού 8,1% της αντίστοιχης εργασιακής κατάστασης 

στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς 
την εργασιακή τους κατάσταση  στην Ελλάδα

 
το 2012. 

Το 2012, το 77,8% των ΑμεΑ (ή 1.312,7 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι οικονομικά μη 
ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 58,9% των ΑμεΑ (ή 
993,9 χιλ. άτομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα 

είναι συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 18,4% της αντί-
στοιχης εργασιακής κατάστασης στον υπολειπόμενο 
συνολικό πληθυσμό της Ελλάδα), ενώ το 18,9% των 

ΑμεΑ (ή 318,8 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενεργοί 
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 Εργαζόμενος/απασχολούμενος (employed person) είναι το άτομο 
που είναι (α) μισθωτός (employee), εργαζόμενος με σύμβαση πα-
ροχής εργασίας σε εργοδότη και λαμβάνει αποζημίωση (ημερομί-
σθιο, μισθό, αμοιβή, φιλοδώρημα, αμοιβής με το κομμάτι ή σε εί-
δος), (β) αυτοαπασχολούμενος  (self-employed person) με ή/και 
χωρίς προσωπικό, και (γ) συμβοηθούντα μέλη οικογενειακής  επι-

χείρησης (contributing family workers). 
38

 Υιοθετώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργασίας (ILO), ως άνεργος ορίζεται από την Eurostat, το άτο-
μο (α) ηλικίας 15 έως 74 ετών, (β) που δεν εργάζεται κατά την ε-
βδομάδα αναφοράς, (γ) που διατίθεται να ξεκινήσει να εργάζεται 
εντός των επόμενων 2 εβδομάδων (ή που έχει ήδη βρει εργασία 
και πρόκειται να ξεκινήσει να εργάζεται εντός των επομένων 3 μη-
νών), (δ) που έχει ενεργά αναζητήσει εργασία κατά τη διάρκεια 
των 4 τελευταίων εβδομάδων. 
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για άλλους -εκτός της σύνταξης-λόγους (έναντι ποσο-

στού 21,4% της αντίστοιχης εργασιακής κατάστασης 
στον υπολειπόμενο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδα). 
Την ίδια χρονιά, το 22,2% των ΑμεΑ (ή 373,9 χιλ. άτο-
μα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι οικονο-

μικά ενεργοί. 
Γράφημα 2.314 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς την εργασιακή τους κατάσταση  στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 12,7% των ΑμεΑ (ή 213,9 χιλ. ά-

τομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι εργα-
ζόμενοι (έναντι ποσοστού 45,3% της αντίστοιχης ερ-
γασιακής κατάστασης στον υπολειπόμενο συνολικό 
πληθυσμό της Ελλάδα), και το 9,5% των ΑμεΑ (ή 160,0 

χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι ποσοστού 14,8% της 
αντίστοιχης εργασιακής κατάστασης στον υπολειπό-
μενο συνολικό πληθυσμό της Ελλάδα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-

κνότητας ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς την εργασιακή κατάσταση  των ατόμων στην ΕΕ-
28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.315 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία στα 
άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την εργασιακή κατάσταση  των ατό-
μων, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 

ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 17,6%. Ωστόσο, 
στους εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 
8,0%, στους άνεργους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ εί-
ναι 20,5%, στους συνταξιούχους ο δείκτης πυκνότητας 

ΑμεΑ είναι 34,3%, ενώ στους οικονομικά μη ενεργούς 

–πλην συνταξιούχων- ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ εί-

ναι 14,7%. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ στα άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως 

προς την εργασιακή κατάσταση  των ατόμων στην Ελ-
λάδα το έτος 2012.  
Γράφημα 2.316 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία στα 

άτομα ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την εργασιακή κατάσταση των ατό-
μων στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλά-
δα ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 18,0%. Ωστόσο, 
στους εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 

5,8% τιμή υπολειπόμενη κατά 2,2 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (8,0%), στους άνεργους 
ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 12,3% τιμή υπολει-

πόμενη κατά 8,2 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη 
στην ΕΕ-28 (20,5%), στους συνταξιούχους ο δείκτης 
πυκνότητας ΑμεΑ είναι 41,2% τιμή υπερέχουσα κατά 
6,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 

(34,3%),  ενώ στους οικονομικά μη ενεργούς –πλην 
συνταξιούχων- ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ είναι 
13,2% τιμή υπολειπόμενη κατά 1,5 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (14,7%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ως προς την εργασιακή κατάστα-
ση των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 

2012.  
Αξίζει εξαρχής να σημειωθεί ότι το 2012 και στα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για την οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, το ποσοστό των συνταξιούχων στα άτομα 

με αναπηρία υπερέχει του ποσοστού των συνταξιού-
χων στα άτομα χωρίς αναπηρία. Επιπλέον, σε 21 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των συνταξιούχων ΑμεΑ 
υπερέχει των υπολοίπων κατηγοριών εργασιακής κα-
τάστασης των ατόμων με αναπηρία, ενώ στο Λουξεμ-
βούργο και την Ολλανδία το υψηλότερο ποσοστό των 

ΑμεΑ ως προς την εργασιακή τους κατάσταση κατα-
γράφεται στους εργαζόμενους και στη Μάλτα, το Βέλ-
γιο και τη Δανία καταγράφεται στην κατηγορία των 
οικονομικά μη ενεργών.  

Το 2012, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
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εργαζομένων ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-

στού στην ΕΕ-28 (22,7%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 
26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας στα ΑμεΑ υπολείπεται του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 24η θέση 
μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των εργαζομένων 

ΑμεΑ να είναι 12,7%, τιμή υπολειπόμενη κατά 10,0 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.  
Γράφημα 2.317 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ως προς 
την εργασιακή κατάσταση  των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 

2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 
τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 

35,5% είναι: το Λουξεμβούργο (40,4%), η Ολλανδία 
(36,6%), η Γερμανία (35,0%), η Σουηδία (34,2%) και η 
Αυστρία (31,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 12,5% στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (9,9%), η Πολωνία 
(11,8%), η Ελλάδα (12,7%), η Ρουμανία (13,8%) και η 

Ισπανία (14,1%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-

ναι υψηλή (2,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ανέργων ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,7%), ενώ στα υπόλοιπα 18 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συ-

γκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ υπολείπεται του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
10η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία 

διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των α-
νέργων ΑμεΑ να είναι 9,5%, τιμή υπολειπόμενη ορια-
κά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότε-

ρες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 14,3% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (20,3%), η Δα-
νία (15,0%), η Ισπανία (12,7%), η Ολλανδία (11,9%) και 

η Βουλγαρία (11,8%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,0% 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία (1,1%), η Ε-

σθονία (4,2%), η Αυστρία (4,5%), το Λουξεμβούργο 
(4,7%) και η Ιταλία (5,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,6 φορές), γεγονός που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ.  

Το 2012, σε 15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
συνταξιούχων ΑμεΑ υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (47,3%), ενώ στα υπόλοιπα 11 από τα 
26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας στα ΑμεΑ υπολείπεται του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση 

μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των συνταξιούχων 
ΑμεΑ να είναι 58,9%, τιμή υπερέχουσα κατά 11,7 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συ-
γκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 64,7% είναι: η 
Τσεχία (71,5%), η Ιταλία (65,4%), η Ρουμανία (65,2%), 
η Βουλγαρία (61,8%) και η Πορτογαλία (59,6%). Την ί-

δια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 29,6% στα οποία περιλαμβάνο-

νται: η Ολλανδία (23,7%), η Δανία (28,7%), το Βέλγιο 
(30,8%), η Μάλτα (31,8%) και το Λουξεμβούργο 
(32,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ υπερέχει 

40,4 

36,6 

35,0 

34,2 

31,1 

29,3 

27,5 

26,3 

25,4 

25,0 

23,2 

22,7 

21,8 

21,6 

19,8 

18,6 

16,0 

15,4 

15,2 

14,6 

14,2 

14,1 

14,1 

13,8 

12,7 

11,8 

9,9 

4,7 

11,9 

6,9 

9,5 

4,5 

6,7 

15,0 

20,3 

9,9 

7,4 

4,2 

9,7 

8,9 

11,1 

9,0 

6,5 

7,4 

8,0 

5,5 

11,8 

9,9 

6,6 

12,7 

1,1 

9,5 

7,5 

5,4 

32,9 

23,7 

44,2 

43,1 

53,7 

30,8 

28,7 

35,1 

38,8 

57,8 

49,2 

47,3 

56,1 

55,0 

42,8 

58,1 

52,5 

51,7 

31,8 

61,8 

59,6 

71,5 

44,1 

65,2 

58,9 

53,0 

65,4 

22,0 

27,8 

13,9 

13,3 

10,8 

33,1 

28,8 

18,2 

25,9 

9,7 

23,4 

20,3 

13,2 

12,3 

28,3 

16,8 

24,1 

24,9 

47,5 

11,9 

16,3 

7,8 

29,1 

19,9 

18,9 

27,6 

19,3 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Δανία 

Ην. Βασίλειο 

Γαλλία 

Φινλανδία 

Εσθονία 

ΕΕ-26 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Κύπρος 

Λετονία 

Ουγγαρία 

Λιθουανία 

Μάλτα 

Βουλγαρία 

Πορτογαλία 

Τσεχία 

Ισπανία 

Ρουμανία 

Ελλάδα 

Πολωνία 

Ιταλία 

εργαζόμενοι άνεργοι συνταξιούχοι οικονομικά ανενεργοί 



 

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 

449 

του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (20,3%), ενώ 

στα υπόλοιπα 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ υ-
πολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 14η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ να είναι 

18,9%, τιμή υπολειπόμενη κατά 1,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κα-
ταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 33,4% είναι: η Μάλτα 

(47,5%), το Βέλγιο (33,1%), η Ισπανία (29,1%), η Δανία 
(28,8%) και η Κύπρος (28,3%). Την ίδια χρονιά, και στον 

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-

μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
10,5% στα οποία περιλαμβάνονται: η Τσεχία (7,8%), η 
Φινλανδία (9,7%), η Αυστρία (10,8%), η Βουλγαρία 
(11,9%) και η Σλοβενία (12,3%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,2 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το εύρος του 
ποσοστού των εργαζομένων και των ανέργων ηλικίας 
15 ετών & άνω στα άτομα με και χωρίς αναπηρία στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 
το έτος 2012. 

Γράφημα 2.318 U: Εύρος του ποσοστού των εργαζομένων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών & άνω στα άτομα με και χωρίς αναπηρία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-

28(*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το ποσοστό των εργαζομένων στα άτομα με 
αναπηρία στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 14,5% τι-
μή υπολειπόμενη του αντίστοιχου δείκτη των ατόμων 

χωρίς αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
(25,0%) κατά 10,5 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρο-
νιά, και στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των ερ-

γαζομένων στα άτομα με αναπηρία υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ατόμων χωρίς αναπηρία με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ατόμων με 
και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στην Τσεχία 

(κατά 49,6 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 46,3 ποσ. μο-
νάδες), η Πορτογαλία (κατά 44,1 ποσ. μονάδες), η Λε-
τονία (κατά 41,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 41,5 

ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 41,4 ποσ. μονάδες), η 
Ιταλία (κατά 40,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 
40,1 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 39,7 ποσ. μονά-

δες), η Λιθουανία (κατά 37,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα 
(κατά 37,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 35,6 ποσ. 
μονάδες), η Αυστρία (κατά 33,2 ποσ. μονάδες), η Ελλά-
δα (κατά 32,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κα-

τά 32,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 32,1 ποσ. μονά-
δες), η Κύπρος (κατά 31,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
(κατά 31,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 29,1 ποσ. 

μονάδες), η Δανία (κατά 28,8 ποσ. μονάδες), η Γερμα-
νία (κατά 27,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 27,1 ποσ. 
μονάδες), η Σουηδία (κατά 25,7 ποσ. μονάδες), η Ολ-
λανδία (κατά 24,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 22,4 

ποσ. μονάδες) και το Λουξεμβούργο (κατά 18,3 ποσ. 
μονάδες). 
Το 2012, το ποσοστό των ανέργων  στα άτομα με α-
ναπηρία στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 9,8% τιμή 
υπολειπόμενη του αντίστοιχου δείκτη στα άτομα χω-
ρίς αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 

(8,1%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά, 
σε 15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ το ποσοστό των 
ανέργων  στα άτομα με αναπηρία υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ατόμων χωρίς αναπηρία, με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ ατόμων με 
και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (κατά 11,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης ακολουθούν: η Δανία (κατά 10,7 ποσ. 

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Σου-
ηδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,6 ποσ. 
μονάδες) η Σλοβενία και ο Βέλγιο (κατά 3,4 ποσ. μονά-

δες), η Τσεχία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 
2,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), 
το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία (κατά 2,0 ποσ. μο-
νάδες), η Γαλλία (κατά 1,0 ποσ. μονάδα) και οριακά η 

Σλοβακία και η Ουγγαρία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες). Την 
ίδια χρονιά, το ποσοστό των ανέργων  στα άτομα με 
αναπηρία υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ατό-

μων χωρίς αναπηρία σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της 
ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη μεταξύ α-
τόμων με και χωρίς αναπηρία να καταγράφεται στην 
Ισπανία και στην Βουλγαρία (κατά 5,7ποσ. μονάδες) 

18,3 
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και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ακολουθούν: η 

Ελλάδα (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος και η Λι-
θουανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,4 
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Λε-
τονία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,3 

ποσ. μονάδες) και οριακά η Πορτογαλία (κατά 0,8 ποσ. 
μονάδες) και η Εσθονία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες). 

2.8.4.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στους εργαζόμενους ηλικίας 
15 έως & 44 ετών και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.319 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως & 44 ετών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 

2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως & 44 ετών 

στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 8,9% υπερέχοντας 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ στους εργα-
ζόμενους της συγκεκριμένης ηλικίας (7,3%) κατά 1,6 

ποσ. μονάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως & 

44 ετών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ σε 23 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ολλαν-

δία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 
4,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), 
η Λετονία και η Σουηδία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ι-

σπανία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο 
και η Πολωνία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία 
και η Φινλανδία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 

(κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,3 ποσ. 

μονάδες), η Γερμανία και η Τσεχία (κατά 1,2 ποσ. μο-
νάδες), η Πορτογαλία και η Δανία (κατά 1,1 ποσ. μονά-

δες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 
0,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η 
Αυστρία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 0,3 

ποσ. μονάδες) και η Μάλτα (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως & 44 ετών 

υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
σε 3 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 

4,5 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 1,9 
ποσ. μονάδες) και η Σλοβενία (κατά 1,0 ποσ. μονάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στους ανέργους ηλικίας 15 έως 
& 44 ετών και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.320 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στους ανέργους ηλικίας 15 έως & 44 ετών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ στους ανέργους ηλικίας 15 έως & 44 ετών στα 26 

από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-

νται σχετικά στοιχεία, είναι 21,7% υπερέχοντας του 
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αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ στους άνεργους 

της συγκεκριμένης ηλικίας (19,2%) κατά 2,5 ποσ. μο-
νάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών ΑμεΑ στους ανέργους ηλικίας 15 έως & 
44 ετών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 

ΑμεΑ σε 19 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία 

(κατά 21,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 
12,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 10,9 ποσ. μονά-
δες), η Αυστρία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-

βούργο και η Ισπανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Σλο-
βακία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,2 ποσ. 
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 

4,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,1 ποσ. 
μονάδες), η Δανία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγα-
ρία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 2,4 ποσ. 

μονάδες), η Τσεχία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 
(κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία (κατά 0,9 

ποσ. μονάδες) και η Πορτογαλία (κατά 0,6 ποσ. μονά-

δες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυ-
ναικών ΑμεΑ στους ανέργους ηλικίας 15 έως & 44 ε-
τών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύ-

τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα 
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία και η 
Φινλανδία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 
4,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), 
η Ρουμανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γαλ-

λία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες). 
 

2.8.4.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών 
& άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία 
ανά ηλικιακή ομάδα και εργασιακή κατάσταση στην 

ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.321 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά εργασιακή κατάσταση & ηλικι-
ακή ομάδα στην ΕΕ-28 το 2012 

συνολικός πληθυσμός 415.591,3 χιλ άτομα        

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 191.062,6 χιλ άτομα 46,0%  138.076,1 χιλ άτομα  33,2%    86.452,4 χιλ άτομα 20,8% 

πληθυσμός ατόμων με αναπηρία 16.307,1 χιλ άτομα 8,5%  25.921,2 χιλ άτομα  18,8%  30.802,0 χιλ άτομα 35.6% 

πληθυσμός ΑχωριςΑ 174.755,5 χιλ άτομα 91,5%  112.154,9 χιλ άτομα  81,2%  55.650,4 χιλ άτομα 64,4% 

                                                         από 15 έως & 44 ετών                                από 45 έως & 64 ετών                                             από 65 ετών & άνω 

 

                                                                                                   άτομα με αναπηρία                    άτομα χωρίς αναπηρία 

 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 

& άνω του συνολικού πληθυσμού στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, αντιστοιχούν 86.452,4 χιλ. άτομα (το 

20,8% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 
35,6% αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 64,4% του πλη-
θυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτο-

μα χωρίς αναπηρία. Το 90,9% των ατόμων με αναπη-
ρία της ηλικιακής ομάδας είναι συνταξιούχοι ποσοστό 
που υπερέχει οριακά κατά 1,0 ποσ. μονάδα των συ-
νταξιούχων στα άτομα χωρίς αναπηρία (90,0%), ενώ το 

7,5% των ατόμων με αναπηρία είναι οικονομικά μη 

ενεργοί ποσοστό που υπερέχει κατά 2,2 ποσ. μονάδες 
των οικονομικά μη ενεργών ατόμων χωρίς αναπηρία 
(5,3%). Τέλος, το 1,1% των ατόμων με αναπηρία της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι εργαζόμενοι 
ποσοστό που υπολείπεται κατά 3,3 ποσ. μονάδες των 
εργαζομένων στα συνομήλικα  άτομα χωρίς αναπηρία 
(4,5%), ενώ το 0,4% των ατόμων με αναπηρία της συ-

γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι άνεργοι ποσοστό 
που υπολείπεται οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες των 
ανέργων στα συνομήλικα άτομα χωρίς αναπηρία 
(0,3%). 
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 64 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 26 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 138.076,1 χιλ. άτομα 

(το 33,2% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων 
το 18,8% αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συ-
γκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 81,2% του 
πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα 

άτομα χωρίς αναπηρία. Το 23,5% των ατόμων με α-
ναπηρία της ηλικιακής ομάδας είναι συνταξιούχοι πο-
σοστό που υπερέχει κατά 9,5 ποσ. μονάδες των συ-

νταξιούχων στα άτομα χωρίς αναπηρία (14,0%), ενώ το 
28,1% των ατόμων με αναπηρία είναι οικονομικά μη 
ενεργοί ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 20,2 
ποσ. μονάδες των οικονομικά μη ενεργών ατόμων χω-

ρίς αναπηρία (7,9%). Τέλος, το 34,6% των ατόμων με 
αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι 
εργαζόμενοι ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κα-

τά 36,2 ποσ. μονάδες των εργαζομένων στα συνομήλι-
κα  άτομα χωρίς αναπηρία (70,7%), ενώ το 13,9% των 
ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας είναι άνεργοι ποσοστό που υπερέχει κατά 6,4 

ποσ. μονάδες των ανέργων στα συνομήλικα  άτομα 
χωρίς αναπηρία (7,4%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 26 από 

τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 191.062,6 χιλ. άτομα 
(το 46,0% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων 

το 8,5% αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι του 91,5% του πλη-

θυσμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτο-
μα χωρίς αναπηρία. Το 2,5% των ατόμων με αναπη-
ρία της ηλικιακής ομάδας είναι συνταξιούχοι ποσοστό 
που υπερέχει κατά 2,3 ποσ. μονάδες των συνταξιού-

χων στα άτομα χωρίς αναπηρία (0,2%), ενώ το 32,2% 
των ατόμων με αναπηρία είναι οικονομικά μη ενεργοί 
ποσοστό που υπερέχει κατά 5,3 ποσ. μονάδες των οι-
κονομικά μη ενεργών ατόμων χωρίς αναπηρία 

(26,9%). Τέλος, το 44,4% των ατόμων με αναπηρία της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι εργαζόμενοι 
ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κατά 17,5 ποσ. 

μονάδες των εργαζομένων στα συνομήλικα  άτομα 
χωρίς αναπηρία (61,9%), ενώ το 20,9% των ατόμων 
με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας εί-
ναι άνεργοι ποσοστό που υπερέχει κατά 9,9 ποσ. μο-

νάδες των ανέργων στα συνομήλικα  άτομα χωρίς α-
ναπηρία (11,0%). 

Αξίζει να υπογραμμισθεί ιδιαίτερα το σημαντικά μει-

ωμένο ποσοστό των εργαζομένων ατόμων με αναπη-
ρία έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζομέ-
νων στα άτομα χωρίς αναπηρία, αλλά και το σημαντι-
κά αυξημένο ποσοστό των ανέργων ατόμων με ανα-

πηρία έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των ανέργων 
στα άτομα χωρίς αναπηρία και στις τρεις ηλικιακές 
ομάδες. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με αναπηρία (ατόμων με ανα-
πηρία) ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς 

αναπηρία (ΑχωριςΑ) ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012. 

Γράφημα 2.322 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά εργασιακή κατάσταση & ηλικι-
ακή ομάδα στην ΕΕ-28 το 2012 

συνολικός πληθυσμός 9.351,5 χιλ άτομα        

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 4.082,9 χιλ άτομα 43,7%  3.135,5 χιλ άτομα 33,5%    2.133,1 χιλ άτομα 22,8% 

πληθυσμός ΑμεΑ 178,6 χιλ άτομα 4,4%  470,4 χιλ άτομα 15,0%  1.025,4 χιλ άτομα 48,1% 

πληθυσμός ΑχωριςΑ 3.904,3 χιλ άτομα 95,6%  2.665,1 χιλ άτομα 85,0%  1.107,7 χιλ άτομα 51,9% 

                                                      από 15 έως & 44 ετών                                από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 

                                                                                                           άτομα με αναπηρία                    άτομα χωρίς αναπηρία 

 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 

& άνω του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα αντι-

στοιχούν 2.133,1 χιλ. άτομα (το 22,8% του συνολικού 

πληθυσμού), εκ των οποίων το 48,1% αφορούν στα 
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άτομα με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-

μάδας έναντι του 51,9% του πληθυσμού της ηλικιακής 
ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς αναπηρία. Το 
82,3% των ατόμων με αναπηρία της ηλικιακής ομά-
δας είναι συνταξιούχοι ποσοστό που υπερέχει οριακά 

κατά 0,4 ποσ. μονάδες των συνταξιούχων στα άτομα 
χωρίς αναπηρία (81,9%), ενώ το 17,3% των ατόμων 
με αναπηρία είναι οικονομικά μη ενεργοί ποσοστό 

που υπερέχει κατά 1,8 ποσ. μονάδες των οικονομικά 
μη ενεργών ατόμων χωρίς αναπηρία (15,5%). Τέλος, 
το 0,4% των ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας είναι εργαζόμενοι ποσοστό που υ-

πολείπεται κατά 2,1 ποσ. μονάδες των εργαζομένων 
στα συνομήλικα  άτομα χωρίς αναπηρία (2,5%), ενώ 
είναι μηδενικό το ποσοστό των ανέργων τόσο στα  ά-
τομα με αναπηρία, όσο και στα συνομήλικα  άτομα 

χωρίς αναπηρία. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 64 ετών του συνολικού πληθυσμού στην Ελλά-

δα αντιστοιχούν 3.135,5 χιλ. άτομα (το 33,5% του συ-
νολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 15,0% αφο-
ρούν στα άτομα με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλι-
κιακής ομάδας έναντι του 85,0% του πληθυσμού της 

ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς α-
ναπηρία. Το 30,2% των ατόμων με αναπηρία της ηλι-
κιακής ομάδας είναι συνταξιούχοι ποσοστό που υπε-

ρέχει σημαντικά κατά 11,4 ποσ. μονάδες των συντα-
ξιούχων στα άτομα χωρίς αναπηρία (18,8%), ενώ το 
23,5% των ατόμων με αναπηρία είναι οικονομικά μη 
ενεργοί ποσοστό που υπερέχει κατά 6,3 ποσ. μονάδες 

των οικονομικά μη ενεργών ατόμων χωρίς αναπηρία 
(17,2%). Τέλος, το 26,7% των ατόμων με αναπηρία της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι εργαζόμενοι 
ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κατά 24,3 ποσ. 

μονάδες των εργαζομένων στα συνομήλικα  άτομα 
χωρίς αναπηρία (51,0%), ενώ το 19,6% των ατόμων 
με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας εί-

ναι άνεργοι ποσοστό που υπερέχει κατά 6,7 ποσ. μο-
νάδες των ανέργων στα συνομήλικα  άτομα χωρίς α-
ναπηρία (12,9%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 

έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού στην Ελλά-
δα αντιστοιχούν 4.082,9 χιλ. άτομα (το 43,7% του συ-
νολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 4,4% αφορούν 
στα άτομα με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας έναντι του 95,6% του πληθυσμού της ηλικια-
κής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς αναπηρία. 
Το ποσοστό των συνταξιούχων τόσο στα άτομα με α-

ναπηρία, όσο και στα συνομήλικα άτομα χωρίς ανα-
πηρία είναι μηδενικό, ενώ το 17,2% των ατόμων με 
αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι 
οικονομικά μη ενεργοί ποσοστό που υπολείπεται κα-

τά 8,6 ποσ. μονάδες των οικονομικά μη ενεργών ατό-
μων χωρίς αναπηρία (25,9%). Τέλος, το 47,2% των 
ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας είναι εργαζόμενοι ποσοστό που υπολείπεται 
κατά 6,6 ποσ. μονάδες των εργαζομένων στα συνομή-
λικα  άτομα χωρίς αναπηρία (53,8%), ενώ το 35,6% 

των ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας είναι άνεργοι ποσοστό που υπερέχει ση-
μαντικά κατά 15,2 ποσ. μονάδες των ανέργων στα συ-
νομήλικα  άτομα χωρίς αναπηρία (20,4%). 

Αξίζει να υπογραμμισθεί ιδιαίτερα το σημαντικά μει-

ωμένο ποσοστό των εργαζομένων ατόμων με αναπη-
ρία στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών έναντι 
του αντίστοιχου ποσοστού των εργαζομένων στα άτο-

μα χωρίς αναπηρία, αλλά και το σημαντικά αυξημένο 
ποσοστό των ανέργων ατόμων με αναπηρία στην ηλι-
κιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών έναντι του αντί-
στοιχου ποσοστού των ανέργων στα άτομα χωρίς α-

ναπηρία. 
 

2.8.5 Συσχέτιση δεικτών εργασίας & εκπαίδευσης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός του 

δείκτη σύγκλισης
39

 μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 έως 
& 44 ετών με & χωρίς αναπηρία ως προς την εργασια-
κή κατηγορία εργαζόμενοι και του δείκτη σύγκλισης 

μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς αναπηρία ως 
προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 σε 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2012 (δεν διατίθενται σχετικά στοι-
χεία για την Ιρλανδία και την Κροατία).  

Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 
από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη σύ-

γκλισης μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 έως & 44 ετών 
με & χωρίς αναπηρία ως προς την εργασιακή κατηγο-
ρία εργαζόμενοι στην ΕΕ-28 (47,1%), και η οριζόντια 
αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή (46,7%) του δείκτη σύ-

γκλισης μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς ανα-
πηρία ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4  
μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς ανα-
πηρία στην ΕΕ-28. Αριστερά της κάθετης γραμμής πε-

ριλαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές 
του δείκτη σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλικίας με & 
χωρίς αναπηρία ως προς την εργασιακή κατηγορία ερ-

γαζόμενοι στην ΕΕ-28 χαμηλότερες από την αντίστοι-
χη μέση τιμή του δείκτη, ενώ δεξιά της κάθετης γραμ-
μής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τιμές υψηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή του 

δείκτη. Πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμβάνο-
νται κράτη-μέλη, που καταγράφουν τιμές δείκτη σύ-
γκλισης μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς ανα-
πηρία ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4  

μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς ανα-
πηρία υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση τιμή του 
δείκτη, ενώ κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμ-

βάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές χαμη-
λότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη. 
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 O δείκτης σύγκλισης μιας μεταβλητής αποδίδει τις αντεστραμμέ-
νες και κανονικοποιημένες τιμές  της απόκλισης της ποσοστιαίας 
κατανομής της μεταβλητής μεταξύ των ατόμων με και χωρίς ανα-
πηρία στην κλίμακα 0-100 (όπου στο 100 αντιστοιχεί η μέγιστη τι-
μή και στο 0 η ελάχιστη τιμή) 
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Γράφημα 2.323:   Συσχετισμός του δείκτη σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με & χωρίς αναπηρία ως προς την εργασιακή κατηγορία 

εργαζόμενοι και του δείκτη σύγκλισης μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς αναπηρία ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο συγκεκριμένο γράφημα καταγράφεται μια ισχυρή 
θετική γραμμική συσχέτιση (τιμή του συντελεστή συ-

σχετισμού Pearson 0,742) μεταξύ δείκτη σύγκλισης 
μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με & 
χωρίς αναπηρία ως προς την εργασιακή κατηγορία ερ-

γαζόμενοι και του δείκτη σύγκλισης μεταξύ συνομηλί-
κων ατόμων με & χωρίς αναπηρία ως προς την κατη-
γορία απόφοιτοι ISCED 3-4 στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το 2012. Με άλλα λόγια κράτη-μέλη με χαμηλή από-

κλιση στην ποσοστιαία κατανομή των αποφοίτων 
ISCED 3-4  μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπηρία 
τείνουν να έχουν και χαμηλή απόκλιση στην ποσο-
στιαία κατανομή των εργαζομένων και αντίστροφα. 

Τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-028 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά με τους συγκεκριμένους δείκτες συνοχής στοι-
χεία και με βάση την κάθετη και την οριζόντια γραμμή 

που ορίζονται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές των δει-
κτών στην ΕΕ-28 διακρίνονται στις ακόλουθες 4 ομά-
δες: 

 Η 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων 

ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την εργασιακή κατηγορία εργαζόμενοι υπο-
λείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 
υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-

τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 
αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης με-
ταξύ συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία 

ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπο-
λείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 
υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-
τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 

αναπηρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνο-
νται 13 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η Μάλτα, η Ρουμανία, 
η Λετονία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, 
η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Λιθουανία, η 

Ουγγαρία, η Πολωνία και η Εσθονία. 

 Η 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων 
ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία 

ως προς την εργασιακή κατηγορία εργαζόμενοι υπο-
λείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 
υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-
τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 

αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης με-
ταξύ συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπερέ-

χει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδη-
λώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή 
του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπη-
ρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα δεν περιλαμβάνεται 

κάποιο κράτος-μέλος της ΕΕ-28. 

 Η 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την εργασιακή κατηγορία εργαζόμενοι υπε-

ρέχει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υπο-
δηλώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανο-
μή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς ανα-

πηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ 
συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία ως 
προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπερέχει 
της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδηλώνει 

χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή του 
δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπηρία. 
Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 12 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28: το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία, η 
Σουηδία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, 
η Γερμανία, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, η Κύ-
προς και η Γαλλία.  

 Η 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την εργασιακή κατηγορία εργαζόμενοι υπε-
ρέχει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υπο-

δηλώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανο-
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Δείκτης σύγκλισης ποσοστού ατόμων με & χωρίς αναπηρία ως προς την εργασιακή κατηγορία ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
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Πορτογαλία 
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Κύπρος 
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Εσθονία 
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Λιθουανία 
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μή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς ανα-

πηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ 
συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία ως 
προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπολείπε-
ται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδη-

λώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή 
του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπη-
ρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνεται 1 κρά-

τος-μέλος της ΕΕ-28: και η Τσεχία. 

2.8.6 Ανά επίπεδο  εισοδήματος 

Στις κοινωνικές στατιστικές, οι ομάδες πεμπτημορίων 
του εισοδήματος υπολογίζονται με βάση το συνολικό 

ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα που ανάγεται σε κάθε 
μέλος του νοικοκυριού. 
Η διαφοροποίηση των ατόμων με αναπηρία ως προς 
το εισόδημά τους βασίζεται στη διάκριση του ισοδύ-

ναμου διαθέσιμου εισοδήματος
40

 (equivalised dispos-
able income) σε πεμπτημόρια

41
 (quintiles) εύρους 20,0 

ποσ. μονάδων του πληθυσμού ως προς την αύξουσα 

διάταξη του διαθέσιμου εισοδήματος του ως εξής: 

 στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με το χαμηλότερο εισόδημα (εισόδημα μικρότερο ή 
ίσο της πρώτης τιμής αποκοπής 20%),  

 στο 2
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 20% 
και μικρότερο ή ίσο της δεύτερης τιμής αποκοπής 
40%, 

 στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 40% 
και μικρότερο ή ίσο της τρίτης τιμής αποκοπής 60%, 

 στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 

με εισόδημα μεγαλύτερο της τιμής αποκοπής 60% 
και μικρότερο ή ίσο της τέταρτης τιμής αποκοπής 
80%, και 

 στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος αποτυπώνεται το 20% του πληθυσμού 
με το υψηλότερο εισόδημα (εισόδημα μεγαλύτερο 
της τέταρτης τιμής αποκοπής 80%).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών 
& άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία 
                                                                 
40

 Το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα 

ενός νοικοκυριού, μετά από φόρους και άλλες εκπτώσεις, που δι-
ατίθεται για δαπάνες ή αποταμίευση, διαιρούμενο με τον αριθμό 
των μελών του νοικοκυριού (με αναγωγή τους σε ισοδύναμο ενη-
λίκου σταθμίζοντας ως προς την ηλικία κάθε μέλους, σύμφωνα με 
σχετική  κλίμακα μετατροπής σε ισοδύναμα του ΟΟΣΑ). 

41
 Στις κοινωνικές στατιστικές, τα πεμπτημόρια  διαθέσιμου εισοδή-
ματος υπολογίζονται με βάση το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο 
εισόδημα που αποδίδεται σε κάθε μέλος του νοικοκυριού.  

ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-

τος στην ΕΕ-28
 
το 2012.  

Γράφημα 2.324 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-
ετών & άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά πεμπτημόριο 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος   στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, από το συνολικό πληθυσμό των 415.591,3 
χιλ. ατόμων ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 (εκ των 
οποίων οι 73.030,6 χιλ. άτομα είναι ΑμεΑ), στοιχεία 

σχετικά με το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των α-
τόμων διατίθενται για 340.564,0 χιλ. άτομα (το 81,9%) 
του συνολικού πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας, εκ των οποίων 62.951 χιλ. άτομα (το 18,5%) 
ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Τη 
συγκριμένη χρονιά, ο πληθυσμός των ατόμων χωρίς 
αναπηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ανέρχεται στα 
277.612,1 χιλ. άτομα.    
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 39,5% των ΑμεΑ (ή 
24.736,9 χιλ. άτομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 

ανήκουν στο 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέ-

σιμου εισοδήματος, με το χαμηλότερο διαθέσιμο ει-
σόδημα, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 18,2 ποσ. 

μονάδες έναντι του ποσοστού των ΑχωρίςΑ στο συ-
γκεκριμένο πεμπτημόριο (21,1% ή 58.594,4 χιλ. άτο-
μα). Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 23,5% των ΑμεΑ (ή 
14.821,7 χιλ. άτομα) ανήκουν στο 2

ο
 πεμπτημόριο του 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 3,3 ποσ. μονάδες έναντι του πο-
σοστού των ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο 

(20,3% ή 56.307,6 χιλ. άτομα), το 18,2% των ΑμεΑ (ή 
11.434,6 χιλ. άτομα) ανήκουν στο 3

ο
 πεμπτημόριο του 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το ενδιάμε-
σο διαθέσιμο εισόδημα τιμή υπολειπόμενη ελαφρά 

κατά 2,5 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού των 
ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο (20,7% ή 
57.480,7 χιλ. άτομα), και το 11,9% των ΑμεΑ (ή 7.461,7 
χιλ. άτομα) ανήκουν στο 4

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύ-

21,1 
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ναμου διαθέσιμου εισοδήματος, τιμή υπολειπόμενη 

ισχυρά κατά 7,1 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού 
των ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο (19,3% ή 
53.710,6 χιλ. άτομα). Το 2012, τέλος, το 7,1% των ΑμεΑ 
(ή 4.497,0 χιλ. άτομα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-

28 ανήκουν στο 5
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου δια-

θέσιμου εισοδήματος, με το υψηλότερο διαθέσιμο ει-
σόδημα, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,4 ποσ. 

μονάδες έναντι του ποσοστού των ΑχωρίςΑ στο συ-
γκεκριμένο πεμπτημόριο (21,1% ή 58.594,4 χιλ. άτο-
μα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών 
& άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία 
ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Γράφημα 2.325 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-
ετών & άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά πεμπτημόριο 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος   στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, από το συνολικό πληθυσμό των 9.373,5 χιλ. 
ατόμων ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (εκ των 
οποίων οι 1.686,6 χιλ. άτομα είναι ΑμεΑ), στοιχεία σχε-
τικά με το ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των ατό-

μων διατίθενται για 4.938,8 χιλ. άτομα (το 52,7%) του 
συνολικού πληθυσμού της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας, εκ των οποίων 1.098,9 χιλ. άτομα (το 22,3%) 

ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία. Τη 
συγκριμένη χρονιά, ο πληθυσμός των ατόμων χωρίς 
αναπηρία στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία ανέρχεται στα 

3.839,9 χιλ. άτομα.    

Το 2012, το 31,6% των ΑμεΑ (ή 347,6 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα ανήκουν στο 1

ο
 πε-

μπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, 

με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 18,1 ποσ. μονάδες έναντι του 
ποσοστού των ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πεμπτημό-
ριο (13,6% ή 521,1 χιλ. άτομα) και υπολειπόμενη ισχυ-

ρά κατά 7,7 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού των 
ΑμεΑ του ίδιου πεμπτημορίου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος στην ΕΕ-28 (39,3%).  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 26,2% των ΑμεΑ (ή 287,7 
χιλ. άτομα) ανήκουν στο 2

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύ-

ναμου διαθέσιμου εισοδήματος, τιμή υπερέχουσα ι-
σχυρά κατά 9,7 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού των 

ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πεμπτημόριο (16,4% ή 
631,0 χιλ. άτομα) και υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,6 
ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού των ΑμεΑ του ίδιου 
πεμπτημορίου διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ-28 

(23,5%), το 19,4% των ΑμεΑ (ή 213,2 χιλ. άτομα) ανή-
κουν στο 3

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, 

τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 3,2 ποσ. μονάδες έ-
ναντι του ποσοστού των ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο 
πεμπτημόριο (22,6% ή 866,0 χιλ. άτομα) και υπερέ-
χουσα οριακά κατά 1,2 ποσ. μονάδες έναντι του ποσο-

στού των ΑμεΑ του ίδιου πεμπτημορίου διαθέσιμου 
εισοδήματος στην ΕΕ-28 (18,2%), και το 12,8% των 
ΑμεΑ (ή 140,3 χιλ. άτομα) ανήκουν στο 4

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 12,8 ποσ. μονάδες ένα-
ντι του ποσοστού των ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πε-
μπτημόριο (25,6% ή 983,1 χιλ. άτομα) και υπερέχουσα 

οριακά κατά 0,9 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού 
των ΑμεΑ του ίδιου πεμπτημορίου διαθέσιμου εισο-
δήματος στην ΕΕ-28 (11,9%).  
Το 2012, τέλος, το 10,0% των ΑμεΑ (ή 110,1 χιλ. άτο-

μα) ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα ανήκουν στο 
5

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδή-

ματος, με το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, τιμή 

υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες ένα-
ντι του ποσοστού των ΑχωρίςΑ στο συγκεκριμένο πε-
μπτημόριο (21,8% ή 838,7 χιλ. άτομα) και υπερέχουσα 
ελαφρά κατά 2,9 ποσ. μονάδες έναντι του ποσοστού 

των ΑμεΑ του ίδιου πεμπτημορίου διαθέσιμου εισο-
δήματος στην ΕΕ-28 (7,1%). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 

χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 
και εισοδηματικά ανήκουν στο 1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύ-

ναμου διαθέσιμου εισοδήματος και ο δείκτης πυκνό-
τητας ΑμεΑ στα άτομα του συγκριμένου εισοδηματι-
κού επιπέδου στον πληθυσμό των κρατών μελών της 
ΕΕ-28 το 2012.  
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Γράφημα 2.326 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 

και ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα του συγκριμένου εισοδηματικού επιπέδου στον πληθυσμό των κρατών μελών της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το 39,3% (ή 24.736,9 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 
26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα) καταγράφηκαν ως 
προς το εισόδημα στο  1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος, που αποτελεί το πεμπτημό-
ριο με το χαμηλότερο ισοδύναμο διαθέσιμου εισοδή-
ματος. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ στα άτομα του συγκεκριμένου επιπέδου εισο-

δήματος στο συνολικό πληθυσμό στην ΕΕ-28 έχει τιμή 
39,3%.Την ίδια χρονιά, το 31,6% (ή 347,6 χιλ. άτομα) 
του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών 

& άνω στην Ελλάδα (1.098,2 χιλ. άτομα) για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία ως προς το εισόδημα, κα-
ταγράφηκαν στο  1

ο
 πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέ-

σιμου εισοδήματος. Στην κατανομή ως προς το δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα του συγκεκριμένου επι-
πέδου εισοδήματος στο συνολικό πληθυσμό, η Ελλά-
δα (40,0%) κατέχει την 6η θέση, τιμή υπερέχουσα ση-
μαντικά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 

(29,7%) κατά 10,3 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 
τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με μακρο-
χρόνιο πρόβλημα υγείας (top 5) με μέση τιμή δείκτη 

42,7% είναι: η Ουγγαρία (45,5%), η Εσθονία (44,4%), η 
Πορτογαλία (42,7%), η Βουλγαρία (40,6%) και η Λετο-
νία (40,5%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με το χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με 

μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας (bottom 5) με μέση 
τιμή δείκτη 23,9%, στα οποία περιλαμβάνονται:  το 
Λουξεμβούργο (22,0%), η Ρουμανία (23,3%), η Ιταλία 
(24,0%), η Γαλλία (24,3%), και η Τσεχία (26,1%). Ωστό-

σο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,8 
φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
ντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρα-

τών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ. 

2.8.6.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2012, το 58,1% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ-28 είναι 
γυναίκες ΑμεΑ (36.602,8 χιλ. άτομα), που υπερτερούν 

των ανδρών ΑμεΑ (41,9% ή 26.394,4 χιλ. άτομα) κατά 

10.253,4 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επί-
σης υπερτερούν, αν και εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ 
που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (62,5% ή 686,7 χιλ. 
άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (37,5% ή 412,3 χιλ. άτομα) κατά 2,74,4 χιλ. 
άτομα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 

των γυναικών ΑμεΑ που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο 
πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 
στην ΕΕ-28 είναι 31,7% υπερέχοντας ελαφρά του αντί-

στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (26,9%) κατά 4,8 ποσ. μονάδες, ενώ στην 
Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που 
εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύνα-

μου διαθέσιμου εισοδήματος (44,6%) υπερέχει σημα-
ντικά του δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (32,4%) κατά 12,1 ποσ. μονάδες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που ει-
σοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύνα-
μου διαθέσιμου εισοδήματος και ανά φύλο των ατό-

μων στον πληθυσμό του συγκεκριμένου επιπέδου ει-
σοδήματος στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012.  
Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος υπερέχει του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας σε 23 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύ-

τερη απόκλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στη Λετονία (κατά 16,4 ποσ. μονάδες) και κατά φθί-

νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Λιθουανία (κατά 12,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 
12,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), 
η Βουλγαρία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 

8,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία και η Σλοβακία (κατά 8,3 
ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία και η Ιταλία (κατά 8,0 
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ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το 

Βέλγιο (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,2 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,6 ποσ. 
μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), το Λου-

ξεμβούργο (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η Γαλλία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 
(κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 1,7 ποσ. μο-

νάδες), και οριακά η Κύπρος (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος υπολείπεται του 

αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας σε 3 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυκνότη-

τας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-
ται στην Αυστρία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες) και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 

Σουηδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) και η Φινλανδία (κα-
τά 0,2 ποσ. μονάδες). 

Γράφημα 2.327 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που εισοδηματικά ανήκουν στο 1ο πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσι-

μου εισοδήματος και ανά φύλο των ατόμων στον πληθυσμό του συγκεκριμένου επιπέδου εισοδήματος στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

2.8.6.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών 

& άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία 
ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-

τος και ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.328 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου δια-
θέσιμου εισοδήματος και ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28 το 2012 

συνολικός πληθυσμός 340.564,2 χιλ άτομα        

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 152.984,3 χιλ άτομα 44,9%  116.154,4 χιλ άτομα 34,1%    71.425,4 χιλ άτομα 21,0% 

πληθυσμός ατόμων με αναπηρία 14.179,7 χιλ άτομα 9,3%  22.943,8 χιλ άτομα 19,8%  25.828,6 χιλ άτομα 36,2% 

πληθυσμός ΑχωριςΑ 138.804,6 χιλ άτομα 90,7%  93.210,6 χιλ άτομα 80,2%  45.596,8 χιλ άτομα 63,8% 

                                                      από 15 έως & 44 ετών                                από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 

                                                                                                   άτομα με αναπηρία                    άτομα χωρίς αναπηρία 

 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 
& άνω του συνολικού πληθυσμού στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, αντιστοιχούν 71.425,4 χιλ. άτομα (το 21,0% 

του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 36,2% 
(ή 25.828,6 χιλ. άτομα) αφορούν στα άτομα με αναπη-
ρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι πο-
σοστού 63,8% (ή 45.596,8 χιλ. άτομα) του πληθυσμού 

της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς 
αναπηρία. Το 38,2% των ατόμων με αναπηρία στην 
ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 1

ο
 πεμπτημόριο 

του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το χα-
μηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτημο-
ρίων, ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 12,0 
ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 

άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (26,2%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 27,1% των ατόμων με α-
ναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 2

ο
 

πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος ποσοστό που υπερέχει ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μο-
νάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα 
χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (24,9%), ενώ το 

18,3% των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα 
καταγράφεται στο 3

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο 
εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που 

υπολείπεται ελαφρά κατά 4,0 ποσ. μονάδες του ποσο-
στού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία 
στο ίδιο πεμπτημόριο (22,3%), και το 11,4% των ατό-

μων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται 
στο 4

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, ποσοστό που υπολείπεται ελαφρά κατά 
4,6 ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 

άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (15,9%). 
Την ίδια χρονιά, το 5,1% των ατόμων με αναπηρία 
στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το 

υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτη-
μορίων, ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 5,5 
ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 

άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (26,2%). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 64 ετών του συνολικού πληθυ-
σμού στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 
116.154,4 χιλ. άτομα (το 34,1% του συνολικού πληθυ-
σμού), εκ των οποίων το 19,8% (ή 22.943,8 χιλ. άτομα) 

αφορούν στα άτομα με αναπηρία της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας έναντι ποσοστού 80,2% (ή 93.210,6 
χιλ. άτομα) του πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας που 
αφορούν στα άτομα χωρίς αναπηρία. Το 39,9% των 

ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγρά-
φεται στο 1

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσι-

μου εισοδήματος, με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισό-
δημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που υπερέ-

χει σημαντικά κατά 21,6 ποσ. μονάδες του ποσοστού 
που καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία στο ί-
διο πεμπτημόριο (18,3%). Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 

21,6% των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα 
καταγράφεται στο 2

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος ποσοστό που υπερέχει ελα-
φρά κατά 2,1 ποσ. μονάδες του ποσοστού που κατα-

γράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πε-
μπτημόριο (19,4%), ενώ το 18,6% των ατόμων με α-
ναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 3

ο
 

πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-

τος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των 
πεμπτημορίων, ποσοστό που υπολείπεται ελαφρά κα-
τά 2,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται 

στα άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο 
(20,8%), και το 11,6% των ατόμων με αναπηρία στην 
ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 4

ο
 πεμπτημόριο 

του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό 

που υπολείπεται ισχυρά κατά 8,1 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς ανα-
πηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (20,0%). Την ίδια χρονιά, 

το 8,0% των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομά-
δα καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος, με το υψηλότερο διαθέσιμο 
εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που 

υπολείπεται σημαντικά κατά 13,4 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς ανα-
πηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (21,4%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 

έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 26 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 152.984,3χιλ. άτομα (το 

44,9% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 
9,3% (ή 14.179,7 χιλ. άτομα) αφορούν στα άτομα με 
αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι 
ποσοστού 80,2% (ή 138.804,6 χιλ. άτομα) του πληθυ-

σμού της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα 
χωρίς αναπηρία. Το 40,4% των ατόμων με αναπηρία 
στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 1

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το 

χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτη-
μορίων, ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 19,0 
ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 

άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (21,3%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 20,4% των ατόμων με α-
ναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 2

ο
 

πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-

τος ποσοστό που υπερέχει οριακά κατά 1,0 ποσ. μο-
νάδα του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χω-
ρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (19,4%), ενώ το 

17,3% των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα 
καταγράφεται στο 3

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο 
εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που 

υπολείπεται ελαφρά κατά 2,8 ποσ. μονάδες του ποσο-
στού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία 
στο ίδιο πεμπτημόριο (20,1%), και το 12,6% των ατό-
μων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται 

στο 4
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου ει-

σοδήματος, ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 
7,4 ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 
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άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (20,0%). 
Την ίδια χρονιά, το 9,4% των ατόμων με αναπηρία 
στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το 

υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτη-
μορίων, ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 9,9 
ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 
άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (19,2%). 

Αξίζει να υπογραμμισθεί ιδιαίτερα το σημαντικά αυ-
ξημένο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στο 1

ο
 πε-

μπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 

όλων των ηλικιακών ομάδων στην ΕΕ-28, έναντι του 
αντίστοιχου ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα 
χωρίς αναπηρία του συγκεκριμένου πεμπτημορίου, 

με αναλογία σχεδόν διπλάσια, αλλά και το ότι σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες των ατόμων με αναπηρία το χα-
μηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημόριο 

του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος όπου κατα-

γράφεται το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα του συ-
νολικού πληθυσμού με τάση αύξησης από τη γηραιό-
τερη (από 65 ετών & άνω) προς τη νεότερη (από 15 
έως & 44 ετών) ηλικιακή ομάδα. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών 

& άνω και αντίστοιχα των ατόμων χωρίς αναπηρία 
ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος και ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012. 

Γράφημα 2.329 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω και των ατόμων χωρίς αναπηρία ανά πεμπτημόριο ισοδύναμου δια-

θέσιμου εισοδήματος και ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το 2012 

συνολικός πληθυσμός 4.939,0 χιλ άτομα        

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 1.999,8 χιλ άτομα 40,5%  1.611,5 χιλ άτομα 32,6%    1.327,6 χιλ άτομα 26,9% 

πληθυσμός ατόμων με αναπηρία 118,1 χιλ άτομα 5,9%  281,1 χιλ άτομα 17,4%  699,7 χιλ άτομα 52,7% 

πληθυσμός ΑχωριςΑ 1.881,7 χιλ άτομα 94,1%  1.330,4 χιλ άτομα 82,6%  627,9 χιλ άτομα 47,3% 

                                                      από 15 έως & 44 ετών                                από 45 έως & 64 ετών                                              από 65 ετών & άνω 

 

                                                                                                            άτομα με αναπηρία                    άτομα χωρίς αναπηρία 

 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 
& άνω του συνολικού πληθυσμού στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της Ελλάδα, για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, αντιστοιχούν 1.327,6 χιλ. άτομα (το 

26,9% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 
52,7% (ή 699,7 χιλ. άτομα) αφορούν στα άτομα με α-
ναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι 
ποσοστού 47,3% (ή 627,9 χιλ. άτομα) του πληθυσμού 

της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς 
αναπηρία. Το 34,5% των ατόμων με αναπηρία στην 
ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 1

ο
 πεμπτημόριο του 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το χαμηλό-
τερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, 
ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 15,6 ποσ. μο-
νάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χω-

ρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (19,0%). Τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, το 31,4% των ατόμων με αναπηρία 
στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 2

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος ποσο-

στό που υπερέχει ισχυρά κατά 6,3 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς ανα-
πηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (25,1%), ενώ το 21,5% 
των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα κατα-

γράφεται στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέ-

σιμου εισοδήματος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισό-
δημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που υπο-
λείπεται ελαφρά κατά 4,1 ποσ. μονάδες του ποσοστού 

που καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία στο ί-
διο πεμπτημόριο (25,6%), και το 8,2% των ατόμων με 
αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 4

ο
 

πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά κατά 11,9 
ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα ά-
τομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (20,1%). 

Την ίδια χρονιά, το 4,3% των ατόμων με αναπηρία 
στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το 

υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτη-
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μορίων, ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 5,8 

ποσ. μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα 
άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (10,1%). 

Το 2012, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως 
& 64 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 26 από τα 

28 κράτη-μέλη της Ελλάδα, για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 1.611,5 χιλ. άτομα (το 
32,6% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων το 

17,4% (ή 281,1 χιλ. άτομα) αφορούν στα άτομα με α-
ναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι 
ποσοστού 82,6% (ή 1.330,4 χιλ. άτομα) του πληθυσμού 
της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς 

αναπηρία. Το 27,7% των ατόμων με αναπηρία στην 
ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 1

ο
 πεμπτημόριο του 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το χαμηλό-
τερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, 

ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 16,5 ποσ. μο-
νάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χω-
ρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (11,2%). Τη συ-

γκεκριμένη χρονιά, το 19,0% των ατόμων με αναπη-
ρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 2

ο
 πεμπτη-

μόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος ποσο-
στό που υπερέχει ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες του 

ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπη-
ρία στο ίδιο πεμπτημόριο (14,6%), ενώ το 15,3% των 
ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγρά-

φεται στο 3
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσι-

μου εισοδήματος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισόδη-
μα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που υπολεί-
πεται ισχυρά κατά 6,7 ποσ. μονάδες του ποσοστού που 

καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία στο ίδιο πε-
μπτημόριο (22,0%), και το 20,1% των ατόμων με ανα-
πηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 4

ο
 πε-

μπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, 

ποσοστό που υπολείπεται ισχυρά κατά 6,3 ποσ. μονά-
δες του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς 
αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (26,4%). Την ίδια χρο-

νιά, το 17,9% των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή 
ομάδα καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύ-

ναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το υψηλότερο δι-
αθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσο-

στό που υπολείπεται ισχυρά κατά 7,9 ποσ. μονάδες 
του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς 
αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (25,9%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 

έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού στα 26 από 
τα 28 κράτη-μέλη της Ελλάδα, για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, αντιστοιχούν 1.999,8 χιλ. άτομα 

(το 40,5% του συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων 
το 5,9% (ή 118,1 χιλ. άτομα) αφορούν στα άτομα με 
αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έναντι 
ποσοστού 94,1% (ή 1.881,7 χιλ. άτομα) του πληθυσμού 

της ηλικιακής ομάδας που αφορούν στα άτομα χωρίς 
αναπηρία. Το 23,7% των ατόμων με αναπηρία στην 
ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 1

ο
 πεμπτημόριο του 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το χαμηλό-
τερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, 

ποσοστό που υπερέχει σημαντικά κατά 10,3 ποσ. μο-

νάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα 
χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (13,4%). Τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, το 12,4% των ατόμων με αναπηρία 
στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 2

ο
 πεμπτημό-

ριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος ποσοστό 
που υπολείπεται ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες του 
ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς ανα-

πηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (14,9%), ενώ το 16,6% 
των ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα κατα-
γράφεται στο 3

ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέ-

σιμου εισοδήματος, με το ενδιάμεσο διαθέσιμο εισό-

δημα μεταξύ των πεμπτημορίων, ποσοστό που υπο-
λείπεται ισχυρά κατά 5,3 ποσ. μονάδες του ποσοστού 
που καταγράφεται στα άτομα χωρίς αναπηρία στο ί-
διο πεμπτημόριο (21,9%), και το 22,0% των ατόμων με 

αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 4
ο
 

πεμπτημόριο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήμα-
τος, ποσοστό που υπολείπεται ελαφρά κατά 4,8 ποσ. 

μονάδες του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα 
χωρίς αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (26,8%). Την 
ίδια χρονιά, το 25,2% των ατόμων με αναπηρία στην 
ηλικιακή ομάδα καταγράφεται στο 5

ο
 πεμπτημόριο του 

ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος, με το υψηλό-
τερο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των πεμπτημορίων, 
ποσοστό που υπερέχει ελαφρά κατά 2,2 ποσ. μονάδες 

του ποσοστού που καταγράφεται στα άτομα χωρίς 
αναπηρία στο ίδιο πεμπτημόριο (23,0%). 
 
Αξίζει να υπογραμμισθεί ιδιαίτερα, ότι η κατανομή 

των ηλικιακών ομάδων των ατόμων με αναπηρία ανά 
πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα 
δεν παρουσιάζει τις ίδιες τάσεις με την αντίστοιχη κα-
τανομή στην ΕΕ-28, ιδιαίτερα στη νεότερη ηλικιακή 

ομάδα (από 15 έως & 44 ετών). Στη συγκεκριμένη ηλι-
κιακή ομάδα στην Ελλάδα τα δύο υψηλότερα ποσοστά 
καταγράφονται στο 5

ο
 πεμπτημόριο του διαθέσιμου 

εισοδήματος (25,2%) και στο 1
ο
 πεμπτημόριο του δια-

θέσιμου εισοδήματος (23,7%), όπου επιπλέον τα πο-
σοστό των ατόμων με αναπηρία υπερέχουν ελαφρά 
και σημαντικά αντίστοιχα των ποσοστών των ατόμων 

χωρίς αναπηρία στα συγκεκριμένα πεμπτημόρια της 
ηλικιακής ομάδας, ενώ επιπλέον τα ποσοστά των ατό-
μων με αναπηρία καταγράφουν αύξηση από το 2

ο
 πε-

μπτημόριο προς το 5
ο
 πεμπτημόριο του διαθέσιμου 

εισοδήματος. Στη συγκριτική αποτύπωση μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων, σημειώνεται η τάση αύξησης του 
ποσοστού των ατόμων με αναπηρία στο 1

ο
 πεμπτη-

μόριο του διαθέσιμου εισοδήματος από τη νεότερη 
(από 15 έως & 44 ετών) προς τη γηραιότερη (από 65 
ετών & άνω) ηλικιακή ομάδα και αντίστοιχα η τάση 
μείωσης του ποσοστού των ατόμων με αναπηρία στο 

5
ο
 πεμπτημόριο του διαθέσιμου εισοδήματος από τη 

νεότερη (από 15 έως & 44 ετών) προς τη γηραιότερη 
(από 65 ετών & άνω) ηλικιακή ομάδα. 
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2.8.7 Συσχέτιση δεικτών εκπαίδευσης & διαθέσιμου 

εισοδήματος 

Στο ακόλουθο γράφημα αποδίδεται ο συσχετισμός του 
δείκτη σύγκλισης

42
 μεταξύ ατόμων της νεότερης ηλι-

κιακής ομάδας από 15 έως & 44 ετών με & χωρίς ανα-

πηρία ως προς το 1
ο
 πεμπτημόριο του ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος και του δείκτη σύγκλισης 
μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς αναπηρία ως 

προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 σε 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2012 (δεν διατίθενται σχετικά στοι-
χεία για την Ιρλανδία και την Κροατία).  

Το γράφημα χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους πεδία 

από δύο διασταυρούμενες γραμμές, εκ των οποίων η 
κάθετη αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή του δείκτη σύ-
γκλισης μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 έως & 44 ετών 
με & χωρίς αναπηρία ως προς το 1

ο
 πεμπτημόριο δια-

                                                                 
42

 O δείκτης σύγκλισης μιας μεταβλητής αποδίδει τις αντεστραμμέ-
νες και κανονικοποιημένες τιμές  της απόκλισης της ποσοστιαίας 
κατανομής της μεταβλητής μεταξύ των ατόμων με και χωρίς ανα-
πηρία στην κλίμακα 0-100 (όπου στο 100 αντιστοιχεί η μέγιστη τι-
μή και στο 0 η ελάχιστη τιμή) 

θέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ-28 (54,2%), και η οριζό-

ντια αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή (69,6%) του δείκτη 
σύγκλισης μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς 
αναπηρία ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4  
μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς ανα-

πηρία στην ΕΕ-28. Αριστερά της κάθετης γραμμής πε-
ριλαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές 
του δείκτη σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλικίας με & 

χωρίς αναπηρία ως προς το 1
ο
 πεμπτημόριο διαθέσι-

μου εισοδήματος στην ΕΕ-28 χαμηλότερες από την α-
ντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη, ενώ δεξιά της κάθετης 
γραμμής περιλαμβάνονται κράτη-μέλη που καταγρά-

φουν τιμές υψηλότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή 
του δείκτη. Πάνω από την οριζόντια γραμμή περιλαμ-
βάνονται κράτη-μέλη, που καταγράφουν τιμές δείκτη 
σύγκλισης μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς 

αναπηρία ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 
μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς ανα-
πηρία υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση τιμή του 

δείκτη, ενώ κάτω από την οριζόντια γραμμή περιλαμ-
βάνονται κράτη-μέλη που καταγράφουν τιμές χαμη-
λότερες από την αντίστοιχη μέση τιμή του δείκτη.  

Γράφημα 2.330:   Συσχετισμός του δείκτη σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με & χωρίς αναπηρία ως προς το 1ο πεμπτημόριο διαθέσι-

μου εισοδήματος και του δείκτη σύγκλισης μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με & χωρίς αναπηρία ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά με τους συγκεκριμένους δείκτες συνοχής στοι-

χεία και με βάση την κάθετη και την οριζόντια γραμμή 
που ορίζονται από τις αντίστοιχες μέσες τιμές των δει-
κτών του δείκτη διακρίνονται στις ακόλουθες 4 ομά-
δες: 

 Η 1η ομάδα (κάτω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων 
ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία 
ως προς το 1

ο
 πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος 

υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός 
που υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία 
κατανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χω-
ρίς αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης 

μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπο-
λείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 

υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-
τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 

αναπηρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνο-
νται 2 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η Ρουμανία και η Ολ-
λανδία. 

 Η 2η ομάδα (πάνω και αριστερά) περιλαμβάνει κρά-

τη-μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων 

ηλικίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία 
ως προς το 1

ο
 πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος 

υπολείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός 

που υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία 
κατανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χω-
ρίς αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης 
μεταξύ συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία 

ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπερέ-
χει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδη-
λώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή 
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Δείκτης σύγκλισης ποσοστού ατόμων μΕ & χωρίς αναπηρία ως προς το 1ο πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος  

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 
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του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπη-

ρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 9 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η Φιλανδία, η Τσεχία, η Αυ-
στρία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλ-
γαρία, η Ουγγαρία η Πολωνία, και η Σλοβενία. 

 Η 3η ομάδα (πάνω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία ως 
προς το 1

ο
 πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος 

υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 
υποδηλώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-
τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 
αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης με-

ταξύ συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπερέ-
χει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που υποδη-
λώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κατανομή 

του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπη-
ρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνονται 9 

κράτη-μέλη του δείκτη: η Σλοβακία, η Λετονία, το 

Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Γαλλία, η 
Ελλάδα, η Δανία, και η Εσθονία. 

 Η 4η ομάδα (κάτω και δεξιά) περιλαμβάνει κράτη-

μέλη όπου ο δείκτης σύγκλισης μεταξύ ατόμων ηλι-
κίας από 15 έως & 44 ετών με και χωρίς αναπηρία ως 

προς το 1
ο
 πεμπτημόριο διαθέσιμου εισοδήματος 

υπερέχει της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 
υποδηλώνει χαμηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-

τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 
αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης σύγκλισης με-
ταξύ συνομηλίκων ατόμων με και χωρίς αναπηρία 
ως προς την κατηγορία απόφοιτοι ISCED 3-4 υπο-

λείπεται της μέσης τιμής του δείκτη, γεγονός που 
υποδηλώνει υψηλή απόκλιση στην ποσοστιαία κα-
τανομή του δείκτη μεταξύ των ατόμων με και χωρίς 
αναπηρία. Στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνο-

νται 6 κράτη-μέλη της ΕΕ-28: η Μάλτα, η Ισπανία, η 
Σουηδία, η Πορτογαλία, η  Κύπρος, και το Βέλγιο. 
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 Διαφοροποίηση των ατόμων με αναπηρία ως προς το αίτιο της αναπηρίας 2.9

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Κατηγοριο-

ποίηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της 
Υγείας (ICF) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ως 
άτομα με αναπηρία νοούνται τα άτομα που εμποδί-
ζονται σε οποιονδήποτε από τους 10 τομείς ζωής, λό-

γω –μεταξύ άλλων -ενός μακροχρόνιου προβλήματος 
υγείας, ή λόγω μιας μακροχρόνιας δυσκολίας σε βασι-
κές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με το μεθοδολογικό σημείωμα της Ευρωπα-

ϊκής έρευνας για την Υγεία & την Κοινωνική Ενσωμά-
τωση (European Health and Social  Integration Survey, 
EHSIS) με τον όρο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας (long-

standing health problem) προσδιορίζεται η νόσος, η 
ασθένεια, ο τραυματισμός ή άλλη πάθηση που έχει 
διαρκέσει, ή είναι πιθανό να διαρκέσει, τουλάχιστον 6 
μήνες. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός μακροχρόνιου 

προβλήματος υγείας είναι ότι είναι μόνιμο και μπορεί 
να αναμένεται ότι θα απαιτήσει μακρά περίοδο παρα-
κολούθησης, επίβλεψης ή φροντίδας. Οξεία (προσω-
ρινά) προβλήματα υγείας, για παράδειγμα ο ερεθι-

σμένος αστράγαλος, ή η λοίμωξη του αναπνευστικού 
συστήματος, δεν θεωρούνται μακροχρόνια προβλήμα-
τα υγείας. Επιπλέον, με τον όρο βασική δραστηριότη-

τα ορίζεται η εκτέλεση ενός έργου ή ενέργειας από το 
άτομο. Ως μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες (long-standing difficulty in basic activities) 
προσδιορίζεται η δυσκολία/ ο περιορισμός του ατόμου 

σε μια βασική λειτουργία/ δραστηριότητα, όπως το να 
βλέπει, να ακούει, να σηκώνει ή να στρίβει το σώμα 
κ.α., η οποία θα πρέπει να έχει διαρκέσει, ή αναμένε-

ται να διαρκέσει, για 6 μήνες ή περισσότερο. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο πληθυσμός, 
και το πλήθος των ατόμων με μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας και με μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες, με επιπλέον εξειδίκευση στα άτομα με 
μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-
κής φροντίδας και με μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού στο συνολικό 

πληθυσμό και στα Άτομα με Αναπηρία (ηλικίας 15-
ετών & άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά private 
households) στην ΕΕ-28

 
το 2012. Σημειώνεται ότι η 

ποσοστιαία κατανομή της συγκεκριμένης μεταβλητής 
αφορά στο ποσοστό κάθε αιτίου ως προς το πλήθος 
των ΑμεΑ τη συγκεκριμένη χρονιά και όχι στο άθροι-
σμα των ΑμεΑ των δύο αιτίων που δηλώθηκαν (πολ-

λαπλή δήλωση) που προφανώς είναι πολλαπλάσιο του 
πλήθους των ΑμεΑ. 

Το 2012, από το συνολικό πληθυσμό των 415.591,4 
χιλ. ατόμων στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 61,0% (ή 
249.659 χιλ. άτομα) ανέφερε ότι έχει μακροχρόνιο 
πρόβλημα υγείας, ενώ το 36,6% (ή 152.122,8 χιλ. άτο-

μα) ανέφερε ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε βασι-
κές δραστηριότητες. Πιο επικεντρωμένα, το 11,9% του 
συνολικού πληθυσμού (ή 49.605,9 χιλ. άτομα)  ανέφε-

ρε ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 

φροντίδας του σπιτιού και το 10,4% (ή 43.090,0 χιλ. 
άτομα) ανέφερε ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας.  
Γράφημα 2.331 U: Πλήθος των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν ότι εμποδίζονται στους 10 τομείς ζωής στην ΕΕ-28 το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) ) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, από το σύνολο  των 73.030,6 
χιλ. ΑμεΑ στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το οποίο αντι-
στοιχεί στο 17,6% του συνολικού πληθυσμού, το 96,2% 

(ή 70.252,4 χιλ. ΑμεΑ που αντιστοιχεί στο 16,9% του 
συνολικού πληθυσμού) ανέφερε ότι έχει  μακροχρόνιο 
πρόβλημα υγείας, ενώ το 81,5% (ή 59.487,2 χιλ. ΑμεΑ 

που αντιστοιχεί στο 14,3% του συνολικού πληθυσμού) 
ανέφερε ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες. Πιο επικεντρωμένα, το 53,1% του 
πληθυσμού των ΑμεΑ (ή 38.804,4 χιλ. ΑμεΑ που αντι-

στοιχεί στο 9,3% του συνολικού πληθυσμού)  ανέφερε 
ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
φροντίδας του σπιτιού και το 43,0% (ή 31.433,3 χιλ. 
ΑμεΑ που αντιστοιχεί στο 7,6% του συνολικού πληθυ-

σμού) ανέφερε ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο πληθυσμός, 
και το πλήθος των ατόμων με μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας και με μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-
στηριότητες, με επιπλέον εξειδίκευση στα άτομα με 

μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-
κής φροντίδας και με μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού στο συνολικό 

πληθυσμό και στα Άτομα με Αναπηρία (ηλικίας 15-
ετών & άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά private 
households) στην Ελλάδα 

 
το 2012.  

Το 2012, από το συνολικό πληθυσμό των 9.373,5 χιλ. 

ατόμων στην Ελλάδα, το 45,1% (ή 4.228,9 χιλ. άτομα) 
ανέφερε ότι έχει μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 15,0 ποσ. μονάδες της 

38.804,4 

31.433,3 

59.487,2 

70.252,4 

49.605,9 

43.090,0 

152.122,8 

249.659,0 

με μακροχρόνια δυσκολία 
σε δραστηριότητες 

φροντίδας του σπιτιού 

 με μακροχρόνια δυσκολία   
σε δραστηριότητες 

προσωπικής φροντίδας 

με μακροχρόνια δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες 

με μακροχρόνιο 
πρόβλημα υγείας 

συνολικός πληθυσμός άτομα με αναπηρία 
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αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (60,1%), ενώ το 25,3% (ή 

2.371,6 χιλ. άτομα) ανέφερε ότι έχει μακροχρόνια δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες τιμή υπολειπόμε-
νη σημαντικά κατά 11,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής στην ΕΕ-28 (36,6%).  

Γράφημα 2.332 U: Πλήθος των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι εμποδίζονται στους 10 τομείς ζωής στην Ελλάδα το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) ) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πιο επικεντρωμένα, το 7,8% του συνολικού πληθυ-
σμού (ή 733,2 χιλ. άτομα)  ανέφερε ότι έχει μακρο-

χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 
σπιτιού τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,5 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (10,4%), και το 
16,1% (ή 1.507,0 χιλ. άτομα) ανέφερε ότι έχει μακρο-

χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 

φροντίδας τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,1 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (11,9%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, από το σύνολο  των 1.686.6 
χιλ. ΑμεΑ στην Ελλάδα που αντιστοιχεί στο 18,0% του 

συνολικού πληθυσμού, το 93,8% (ή 1.581,3 χιλ. ΑμεΑ 
που αντιστοιχεί στο 16,9% του συνολικού πληθυσμού) 
ανέφερε ότι έχει μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τιμή 

υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 (96,2%), ενώ το 78,4% (ή 
1.322,2 χιλ. ΑμεΑ που αντιστοιχεί στο 14,1% του συνο-
λικού πληθυσμού) ανέφερε ότι έχει μακροχρόνια δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες τιμή υπολειπόμε-
νη ελαφρά κατά 3,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής στην ΕΕ-28 (81,5%). Πιο επικεντρωμένα, το 62,1% 
του πληθυσμού των ΑμεΑ (ή 1.047,6 χιλ. ΑμεΑ που α-

ντιστοιχεί στο 11,2% του συνολικού πληθυσμού)  ανέ-
φερε ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριό-
τητες φροντίδας του σπιτιού τιμή υπερέχουσα ισχυρά 

κατά 9,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-
28 (53,1%),  και το 37,1% (ή 625,9 χιλ. ΑμεΑ που αντι-
στοιχεί στο 6,7% του συνολικού πληθυσμού) ανέφερε 
ότι έχει μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 

προσωπικής φροντίδας τιμή υπολειπόμενη ισχυρά 
κατά 5,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-
28 (43,0%). 

Στη συνέχεια της ενότητας κάθε κατηγορία αιτίου της 
αναπηρίας από της παραπάνω αναλύεται περαιτέρω 

στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία. 

2.9.1 Άτομα με αναπηρία με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 

και τα οποία δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλη-

μα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 το-
μείς ζωής καθώς και ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στα 
άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό 

πληθυσμό των κρατών μελών της ΕΕ-28 το 2012.  

Γράφημα 2.333 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν  ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από 
τους 10 τομείς ζωής και δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους. Τη συγκεκριμένη 

χρονιά ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό στην 
ΕΕ-28 έχει τιμή 28,1%.Την ίδια χρονιά, το 93,8% (ή 
1.581,3 χιλ. άτομα) του συνολικού πληθυσμού των 

ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στην Ελλάδα (1.686,6 χιλ. 
άτομα) δήλωσαν  ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υ-
γείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 

ζωής τους. Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότη-
τας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας 
στο συνολικό πληθυσμό, η Ελλάδα (37,4%) κατέχει την 
4η θέση, τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τι-

μής του δείκτη της ΕΕ-28 (28,1%) κατά 9,3 ποσ. μονά-
δες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνό-
τητας ΑμεΑ με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας (top 5) 
με μέση τιμή δείκτη 40,5% είναι: η Ρουμανία (47,4%), η 

Ουγγαρία (43,3%), η Βουλγαρία (39,1%), η Ελλάδα 
(37,4%) και η Λετονία (35,2%). Στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 21,9%, στα οποία περι-
λαμβάνονται:  η Γαλλία (20,1%), η Σουηδία (20,6%), η 
Μάλτα και το Βέλγιο (22,9%), και το Λουξεμβούργο 

(23,2%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι υψηλή (1,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τι-

μών των κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ. 

2.9.1.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2012, το 58,8% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 

τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 

τους στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες ΑμεΑ (41.327,6 χιλ. ά-
τομα), που υπερτερούν των ανδρών ΑμεΑ (41,2% ή 
28.294,8 χιλ. άτομα) κατά 12.402,8 χιλ. άτομα. Την ίδια 
χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερτερούν, αν και εντο-

νότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μα-
κροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κά-
ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους (61,6% ή 973,5 

χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας (38,4% ή 607,8 χιλ. άτομα) κατά 365,7 
χιλ. άτομα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνό-
τητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μα-

κροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κά-
ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στην ΕΕ-28 είναι 
30,1% υπερέχοντας ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας 

(25,8%) κατά 4,3 ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε 

σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής (39,5%) υπερέχει 
επίσης ελαφρά του δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας (34,5%) κατά 5,0 ποσ. μονά-
δες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους 

εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το 2012. 

Γράφημα 2.334 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε 
κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Ουγγαρία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,3 

ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ελ-
λάδα (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία  και η Βουλ-
γαρία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 4,7 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Σλο-

βενία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα και το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία 
(κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 1,9 ποσ. μο-

νάδες), η Γαλλία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), και οριακά το 
Λουξεμβούργο (κατά 0,9 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρο-
νιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους 

εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς της ζωής 
τους υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας σε 3 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά 

στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του συγκεκριμέ-
νου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 2,0 ποσ. 

μονάδες) και ακολουθούν με οριακή απόκλιση η Αυ-
στρία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) και η Φινλανδία (κατά 
0,2 ποσ. μονάδες). 

2.9.1.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους ε-

μπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ανά 
ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Γράφημα 2.335 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 

υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ανά ηλικια-
κή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 21,1% των ΑμεΑ (ή 14.794,2 χιλ. άτομα) 
ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακρο-

χρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους στην ΕΕ-28 ανήκουν στη 
νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι 

ποσοστού 22,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συ-
νολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά,  το 35,9% των ΑμεΑ (ή 25.189,2 
χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρό-

βλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 

τομείς ζωής τους ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή 

ομάδα από 45 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 35,5% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) και το  43,1% των ΑμεΑ (ή 
30.269,1 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι ένα μακροχρό-

νιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από 
τους 10 τομείς ζωής τους ανήκουν στη γηραιότερη η-
λικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 

42,2% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πλη-
θυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους ε-
μπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ανά 
ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το 2012.  
Γράφημα 2.336 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ανά ηλικια-

κή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 
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Το 2012, το 7,7% των ΑμεΑ (ή 122,3 χιλ. άτομα) ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο 
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Γράφημα 2.337 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε 
κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των α-

τόμων στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  
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εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών εί-

ναι 17,2%, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 64 ετών η τιμή του δείκτη είναι 28,0% και στη 
γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω η τι-

μή του δείκτη είναι 41,2%. Αξίζει να σημειωθεί η στα-
θερότητα της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη στην η-
λικιακή ομάδα από 15 έως & 64 ετών, καθώς και η α-
ναμενόμενη αύξησή του στη γηραιότερη ηλικιακή ο-

μάδα από 65 ετών & άνω. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας 
τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 

τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην 
Ελλάδα το 2012. 
Γράφημα 2.338 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε 
κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των α-
τόμων στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε 
κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στα άτομα ηλι-
κίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 37,4% τιμή υ-
περέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (28,1%) κατά 9,3 ποσ. μονάδες. Ωστόσο, ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μα-
κροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κά-

ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στη νεότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 14,9% τιμή 
υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (17,2%), ο δείκτης 

πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο 
πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 
10 τομείς ζωής τους στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 64 ετών είναι 27,7% τιμή υπολειπόμενη 

οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (28,0%), ενώ ο δείκτης πυκνό-
τητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρό-

βλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 
τομείς ζωής τους στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 
65 ετών & άνω (55,9%) είναι ο υψηλότερος των ηλικι-
ακών ομάδων, με τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 

14,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (41,2%).  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακροχρό-
νιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από 
τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Το 2012, σε 9 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 

υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 
ζωής τους υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (21,1%), ενώ στα υπόλοιπα 17 από τα 26 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρό-
βλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 
τομείς ζωής τους υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 
ζωής τους να είναι 5,4%, τιμή υπολειπόμενη σημαντι-

κά κατά 13,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
33,4% είναι: το Βέλγιο (34,0%), η Ολλανδία και  η Δα-

νία (33,9%), η Σουηδία (33,0%) και το Ηνωμένο Βασί-
λειο (32,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές 

του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,1%, στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Ρουμανία (5,4%), η Ελλάδα (7,7%), 
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η Βουλγαρία (9,7%),  η Ιταλία (11,4%) και η Πορτογα-

λία (11,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (3,7 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ. 
Γράφημα 2.339 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από 

τους 10 τομείς ζωής τους  ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 20 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 

από 55 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι ένα μακρο-

χρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (35,9%), ενώ στα υπόλοιπα 
6 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ί-

διας ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα 
μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κά-
ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους υπολείπεται της 

τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μετα-
ξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικι-

ακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακρο-
χρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους να είναι 27,7%, τιμή υ-
πολειπόμενη ισχυρά κατά 8,1 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη 
που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη 
(top 5) με μέση τιμή 43,7% είναι: η Σλοβακία (51,9%), η 

Φινλανδία (42,6%), η Ολλανδία (42,4%), η Γαλλία 
(41,7%) και το Λουξεμβούργο (40,0%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 

τιμή 28,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία 
(18,0%), η Ελλάδα (27,7%), η Τσεχία (28,6%), η Ισπα-
νία (33,3%) και η Λετονία (34,1%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,5 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακροχρό-

νιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από 
τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (43,1%), ενώ στα υπόλοιπα 10 

από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μα-
κροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κά-
ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους υπολείπεται της 

τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση μεταξύ 
των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακρο-
χρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους να είναι 64,5%, τιμή υ-

περέχουσα σημαντικά κατά 21,5 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-
κτη (top 5) με μέση τιμή 60,3% είναι: η Ιταλία (70,6%), 

η Ελλάδα (64,5%), η Τσεχία (57,7%), η Ρουμανία (56,4%) 
και η Λετονία (52,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-

τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 27,6% 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Ολλανδία (23,7%), το 
Λουξεμβούργο (27,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (28,6%), 
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το Βέλγιο (28,8%) και η Δανία (28,9%). Η τιμή του λό-

γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,2 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι ένα μακρο-
χρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το φύλο, 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  
Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 

υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 
ζωής τους στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 17,8% τι-

μή υπερέχουσα  του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (16,5%) κατά 
1,3 ποσ. μονάδες. 

Γράφημα 2.340 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους ε-
μπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 

ζωής τους υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη 

Ολλανδία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία 
(κατά 5,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 

4,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,7 ποσ. μονά-
δες), η Μάλτα (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 
3,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβακία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 1,7 

ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Βουλ-
γαρία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 0,6 
ποσ. μονάδες) και η Λετονία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες). 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που 
δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους 

εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-

δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύπρο (κα-
τά 9,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-
σης των φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 4,1 

ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η 

Αυστρία και  η Ελλάδα (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ουγ-
γαρία και η Πολωνία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Ιταλία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 
0,7 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 0,5 ποσ. μονά-

δες), το Λουξεμβούργο (κατά 0,2 ποσ. μονάδες),  και η 
Εσθονία (κατά 01, ποσ. μονάδες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-
δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι ένα μα-
κροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κά-

ποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το 
φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 

64 ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα 
υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 
ζωής τους στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 28,6% τι-

μή υπερέχουσα οριακά του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
(27,2%) κατά 1,4 ποσ. μονάδες.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο 
πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 

10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 19 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 

ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 

20,8 

23,9 

21,7 

23,8 

17,9 
18,9 18,9 

23,0 

18,1 

16,5 16,7 

13,5 

16,5 

14,2 
15,2 

17,5 
15,7 15,3 

16,7 

13,9 

11,3 

13,0 

10,3 
11,6 

9,5 

12,1 

6,1 

25,6 

22,7 

23,4 

20,4 

24,2 

20,3 19,5 

14,0 

17,0 

17,8 17,4 
19,3 

16,3 

17,2 
15,5 

13,4 
14,7 14,8 

13,7 

15,0 
13,7 

12,2 

13,5 
11,5 11,8 

9,2 

9,8 

Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 



 

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 

471 

στο Βέλγιο (κατά 9,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: ), η Ολλαν-
δία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,4 ποσ. 
μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Σουη-
δία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 4,1 ποσ. 

μονάδες), η Ιταλία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,2 ποσ. μο-

νάδες), η Λιθουανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 

(κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,4 ποσ. μο-
νάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), το Ηνω-
μένο Βασίλειο (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία και 
η Βουλγαρία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η 

Σλοβακία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο 
και η Μάλτα (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

Γράφημα 2.341 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους ε-

μπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που 
δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους 

εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-

δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Αυστρία 
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβενία (κατά 

3,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,5 ποσ. μονά-
δες), η Κύπρος (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 1,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,1 ποσ. 

μονάδες), και οριακά η Τσεχία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι ένα μακρο-

χρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το φύλο, 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.342 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 

τους στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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μή υπερέχουσα ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των 
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δρών ΑμεΑ και στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-

λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λιθουανία 
(κατά 16,7 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Πολωνία (κατά 

16,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 14,2 ποσ. μονά-
δες), η Ισπανία (κατά 13,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 10,5 ποσ. μο-

νάδες), η Σλοβακία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία 
(κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα και η Σλοβενία 
(κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 9,4 ποσ. 

μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ολλαν-

δία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Κύπρος και  η Αυστρία 
(κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 7,6 ποσ. 
μονάδες), η Μάλτα (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Βουλ-
γαρία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 6,3 ποσ. μο-
νάδες), η Γερμανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-
νία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,6 ποσ. 

μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες) και η Σουηδία (κα-
τά 1,8 ποσ. μονάδες). 

2.9.2 Άτομα με αναπηρία με μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

Με τον όρο βασικές δραστηριότητες καταγράφεται 
ένα ευρύ φάσμα σωματικών, αισθητηριακών και ψυ-
χικών ενεργειών που ένα άτομο εκτελεί στην καθημε-
ρινή του ζωή, όπως: το να βλέπει, να ακούει, να περ-

πατά, να σκαρφαλώνει, να θυμάται ή να μπορεί επικε-
ντρώνει την προσοχή του, να επικοινωνεί, να μπορεί 
να πιάνει, να συγκρατεί, ή να στρίβει το σώμα. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 
και τα οποία δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία 

(ελαφρά, μερική, σημαντική, ή ολική/πλήρης αδυνα-
μία) σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε 
κάποιον από τους 10 τομείς ζωής καθώς και ο δείκτης 

πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμένης κατη-

γορίας στο συνολικό πληθυσμό των κρατών μελών της 
ΕΕ-28 το 2012.  

Το 2012, το 81,5% (ή 58.487,2 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 

26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 

τους. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας στο 
συνολικό πληθυσμό στην ΕΕ-28 έχει τιμή 39,1%. Την 
ίδια χρονιά, το 78,4% (ή 1.322,2 χιλ. άτομα) του συνο-

λικού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
στην Ελλάδα (1.686,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν  ότι μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 

τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 
τους. 

Γράφημα 2.343 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν  ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπό-
δισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής και δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στην κατανομή ως προς το δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
στα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολι-

κό πληθυσμό, η Ελλάδα (55,8%) κατέχει την 4η θέση, 
τιμή υπερέχουσα ισχυρά της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη της ΕΕ-28 (39,1%) κατά 16,6 ποσ. μονάδες. Τα 5 

κράτη-μέλη με τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ με μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες (top 5) με μέση τιμή δείκτη 58,5% είναι: η Ρου-
μανία (65,4%), η Ουγγαρία (61,0%), η Βουλγαρία 

(58,8%), η Ελλάδα (55,8%) και η Λετονία (51,5%). Στον 

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμη-
λότερο δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με μακροχρόνια δυ-

σκολία σε βασικές δραστηριότητες (bottom 5) με μέ-
ση τιμή δείκτη 29,7%, στα οποία περιλαμβάνονται:  η 
Γαλλία (26,0%), το Λουξεμβούργο (26,4%), η Σουηδία 

(30,9%), η Δανία (32,3%),  και η Αυστρία(22,9%). Ω-
στόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των 

κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ. 
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2.9.2.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2012, το 60,2% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από 
τους 10 τομείς ζωής τους στην ΕΕ-28 είναι γυναίκες 

ΑμεΑ (35.783,3 χιλ. άτομα), που υπερτερούν των αν-
δρών ΑμεΑ (39,8% ή 23.704,0 χιλ. άτομα) κατά 12.079,3 
χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερ-

τερούν, αν και εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 

10 τομείς ζωής τους (62,5% ή 826,5 χιλ. άτομα) έναντι 
των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας 
(37,5% ή 495,3 χιλ. άτομα) κατά 331,6 χιλ. άτομα. 

 Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 

10 τομείς ζωής τους και ανά φύλο των ατόμων στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.344 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-
τες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε 
σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στην ΕΕ-28 

είναι 41,5% υπερέχοντας ισχυρά του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας 
(35,9%) κατά 5,6 ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα ο 

δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστη-
ριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 το-
μείς ζωής (56,6%) υπερέχει ελαφρά του δείκτη των αν-

δρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας (54,4%) κα-
τά 2,1 ποσ. μονάδες. 
Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βα-

σικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από 
τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγο-

ρίας σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 

στην Ολλανδία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το 
Βέλγιο (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 
10,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία και η Λιθουανία (κατά 

9,8 ποσ. μονάδες),   η Εσθονία (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), 
η Ιταλία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Τσεχία και η Ουγ-
γαρία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 7,4 ποσ. 

μονάδες), η Πολωνία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Λετο-
νία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 5,6 ποσ. μο-
νάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), 
η Μάλτα (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 

4,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία και η Γερμανία (κατά 3,2 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ελ-
λάδα (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 1,5 

ποσ. μονάδες) και η Βουλγαρία (κατά 1,4 ποσ. μονά-
δες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναι-
κών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκο-
λία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κά-

ποιον από τους 10 τομείς της ζωής τους υπολείπεται 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-
κριμένης κατηγορίας σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη 

μεγαλύτερη απόκλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυ-
κνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στην Κύπρο (κατά 2,0 ποσ. μονάδες) και κατά 

φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Αυστρία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο 
(κατά 1,5 ποσ. μονάδες) και η Ρουμανία (κατά 1,2 ποσ. 
μονάδες). 

2.9.2.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 474 

τομείς ζωής τους ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28
 
το 

2012.  
Γράφημα 2.345 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 
τους ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 17,5% των ΑμεΑ (ή 10.400,8 χιλ. άτομα) 
ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακρο-

χρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 
εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 22,3% της ίδιας 

ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28).Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 34,6% των 
ΑμεΑ (ή 20.572,7 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι μια μα-

κροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 
εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως 
& 64 ετών (έναντι ποσοστού 35,5% της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) 
και το  47,9% των ΑμεΑ (ή 28.513,7 χιλ. άτομα) που 
δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 

10 τομείς ζωής τους ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 42,2% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 

των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 
τομείς ζωής τους ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το 
2012.  
Το 2012, το 4,5% των ΑμεΑ (ή 59,1 χιλ. άτομα) ηλικίας 

15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε 
σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στην Ελλάδα 

ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 
44 ετών (έναντι ποσοστού 11,1% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλά-
δα), ενώ το 22,9% των ΑμεΑ (ή 302,6 χιλ. άτομα) που 

δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 

10 τομείς ζωής τους ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή 

ομάδα από 45 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 27,9% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα).  
Γράφημα 2.346 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 

τους ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τέλος, το  72,6% των ΑμεΑ (ή 960,4 χιλ. άτομα) που 

δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 
10 τομείς ζωής τους ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 

ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 61,1% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από 

τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2012. 
Γράφημα 2.347 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την η-
λικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 
ζωής τους στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-
28 είναι 39,1%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυ-
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κνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια 

δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε 
σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 26,5%, 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ε-

τών η τιμή του δείκτη είναι 38,2% και στη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω η τιμή του δείκτη 
είναι 48,4%. Αξίζει να σημειωθεί η σταθερότητα της 

τιμής του συγκεκριμένου δείκτη στην ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 64 ετών, καθώς και η αναμενόμενη αύ-
ξησή του στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 
& άνω. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βα-
σικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από 

τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων στην Ελλάδα το 2012.  
Γράφημα 2.348 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ως προς την η-
λικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότη-

τες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς 
ζωής τους στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελ-
λάδα είναι 55,8% τιμή υπερέχουσα σημαντικά της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (39,1%) κατά 

16,7 ποσ. μονάδες. Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους στη νεότερη ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 31,6% τιμή υπερέ-
χουσα ισχυρά κατά 5,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (26,5%), ο δείκτης πυκνό-

τητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυ-
σκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε 
κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους στην ενδιάμεση 

ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών είναι 42,2% τι-
μή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,0 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (38,2%), ενώ ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μα-

κροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 
εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 

στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω 

(65,4%) είναι ο υψηλότερος των ηλικιακών ομάδων, 
με τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 17,0 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (48,4%). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρό-
νια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπό-
δισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους ως προς 
την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 το 2012.  
Γράφημα 2.349 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπό-

δισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους  ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (17,5%), ενώ στα υπόλοιπα 
18 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ί-

διας ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες 
τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής 
τους υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανο-

μή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει 
την 26η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 
10 τομείς ζωής τους να είναι 4,5%, τιμή υπολειπόμενη 

σημαντικά κατά 13,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 28,7% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (30,2%), η 

Σουηδία και  η Ολλανδία (29,3%), η Δανία (27,9%) και 
το Βέλγιο (27,0%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 6,8%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (4,5%), η Ρουμανία 
(4,7%), η Πορτογαλία (7,6%),  η Βουλγαρία (8,5%) και 
η Λετονία (8,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-

ναι ιδιαίτερα υψηλή (4,2 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 

από 55 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 
εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 

(34,6%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους υπολείπεται της τιμής 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 26 

κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-
μάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε 

σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους να είναι 
22,9%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,7 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. 

Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 43,4% είναι: η 

Σλοβακία (52,3%), το Λουξεμβούργο (41,8%), η Ολ-
λανδία (41,4%), η Γαλλία (41,1%) και η Φινλανδία 
(40,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 25,9%, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται: η Ιταλία (15,5%), η Ελλάδα (22,9%), η 
Τσεχία (28,3%), η Κύπρος (31,2%) και η Λετονία (31,7%). 

Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,7 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρό-

νια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπό-
δισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους υπερέ-
χει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (47,9%), ενώ 

στα υπόλοιπα 10 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 
δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 

10 τομείς ζωής τους υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 2η θέση μεταξύ των 26 κρατών-

μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους να είναι 72,6%, τιμή υ-
περέχουσα σημαντικά κατά 24,7 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του δεί-

κτη (top 5) με μέση τιμή 66,1% είναι: η Ιταλία (74,6%), 
η Ελλάδα (72,6%), η Τσεχία (62,1%), η Ρουμανία (62,0%) 
και η Λετονία (59,2%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-

ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 31,6% 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Ολλανδία (29,3%), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (30,5%), το Λουξεμβούργο (31,3%), 

η Δανία (32,8%) και το Βέλγιο (34,2%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,1 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ. 
 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 
εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 

και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012.  
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Γράφημα 2.350 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους στα 26 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, είναι 17,8% τιμή υπερέχουσα  του αντίστοιχου 

δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας (16,5%) κατά 1,3 ποσ. μονάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοι-

χου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 14 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-
ταγράφεται στη Ολλανδία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Σουηδία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο 
Βασίλειο (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 

3,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η 
Τσεχία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,4 
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 1,4 ποσ. 

μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Βουλγαρία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 0,6 ποσ. μονάδες) και η Λετονία (κατά 0,3 ποσ. 
μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους υπολείπεται του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 12 από τα 26 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-

ταγράφεται στην Κύπρο (κατά 9,1 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Λιθουανία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-

νία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία και  η Ελλάδα 
(κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Πολωνία 

(κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ιταλία (κατά 0,9 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο 

(κατά 0,2 ποσ. μονάδες),  και η Εσθονία (κατά 0,1 ποσ. 
μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-

δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι μια μα-
κροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 
εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 

και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012.  
Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 

64 ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους στα 26 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, είναι 38,6% τιμή υπερέχουσα οριακά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας (37,6%) κατά 1,1 ποσ. μονάδες.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε 

σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 14 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών 

να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 12,3 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: η Ολλανδία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), η 

Σουηδία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,6 
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 2,5 ποσ. 
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Λε-

τονία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 1,9 ποσ. 
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και ο-
ριακά η Μάλτα (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 

(κατά 0,2 ποσ. μονάδες) και η Σλοβακία (κατά 0,05 ποσ. 
μονάδες). 
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Γράφημα 2.351 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δρα-

στηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που 
δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές 

δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 
10 τομείς ζωής τους υπολείπεται του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της 
ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότη-

τας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-
ται στην Αυστρία και στην Κύπρο (κατά 4,6 ποσ. μονά-
δες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων 

ακολουθούν: η Βουλγαρία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο 
και η Ελλάδα (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία 

(κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,9 ποσ. μο-
νάδες), η Φινλανδία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), το Ηνω-
μένο Βασίλειο (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η 

Τσεχία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες) και η Γερμανία (κατά 
0,0 ποσ. μονάδες). 
  
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους 

εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής τους 
και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012. 

Γράφημα 2.352 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον από 

τους 10 τομείς ζωής τους στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 65 ετών 

& άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία 
σε βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 
από τους 10 τομείς ζωής τους στα 26 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, είναι 52,2% τιμή υπερέχουσα ισχυρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας (42,6%) κατά 9,6 ποσ. μονάδες. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & 

άνω που δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
βασικές δραστηριότητες τους εμπόδισε σε κάποιον 

από τους 10 τομείς ζωής τους υπερέχει του αντίστοι-
χου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ και στα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνό-
τητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-

γράφεται στη Λιθουανία (κατά 19,8 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Σλοβακία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 

(κατά 15,4 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 13,5 ποσ. μο-
νάδες), η Δανία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
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(κατά 12,0 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 11,7 ποσ. 

μονάδες), η Ιταλία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβε-
νία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 9,8 ποσ. 
μονάδες), η Μάλτα (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγα-
ρία (κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 8,0 ποσ. 

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Αυ-
στρία και η Βουλγαρία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Γερ-

μανία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,9 ποσ. μο-
νάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η 
Πορτογαλία και  η Κύπρος (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,3 

ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες) και 
η Σουηδία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες). 

2.9.3 Άτομα με αναπηρία με μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού  

Με τον όρο δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
αναφέρονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται ώ-
στε το άτομο να μπορεί ζει ανεξάρτητο και να διατηρεί 
ένα κανονικό/ σύνηθες νοικοκυριό,  όπως το να μπορεί 

να προετοιμάζει τα γεύματα, να κάνει χρήση του τη-
λεφώνου, να προβαίνει σε αγορές προμηθειών, να δι-
αχειρίζεται τα φάρμακά του, να μπορεί να ανταποκρι-
θεί στις δουλειές του νοικοκυριού, να φροντίζει τα οι-

κονομικά και τις καθημερινές λειτουργικές εργασίες 
διαχείρισης του σπιτιού. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 
και τα οποία δήλωσαν ότι μια μακροχρόνια δυσκολία 

(ελαφρά, μερική, σημαντική, ή ολική/πλήρης αδυνα-
μία) σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους 
καθώς και ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της 
συγκεκριμένης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό 

των κρατών μελών της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.353 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 

και δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το 53,1% (ή 38.804,4 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 
26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν μια μα-
κροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας 

του σπιτιού τους. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης 
πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμένης κατη-
γορίας στο συνολικό πληθυσμό στην ΕΕ-28 έχει τιμή 
78,2%. Την ίδια χρονιά, το 62,1% (ή 1.047,6 χιλ. άτομα) 

του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών 
& άνω στην Ελλάδα (1.686,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν  ότι 
μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φρο-
ντίδας του σπιτιού τους. Στην κατανομή ως προς το 

δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό, η Ελλάδα 
(69,5%) κατέχει την 23η θέση, τιμή υπολειπόμενη ι-

σχυρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 
(78,2%) κατά 8,7 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με 
τον υψηλότερο δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με μακρο-
χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 

σπιτιού (top 5) με μέση τιμή δείκτη 87,9% είναι: η Ουγ-

γαρία (90,0%), η Βουλγαρία (89,3%), η Εσθονία (87,3%), 

η Φινλανδία (86,7%) και η Λιθουανία (86,4%). Στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με το χαμη-
λότερο δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με μακροχρόνια δυ-

σκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
(bottom 5) με μέση τιμή δείκτη 67,7%, στα οποία περι-
λαμβάνονται:  η Πορτογαλία (62,0%), το Λουξεμβούργο 
(67,3%), η Ιταλία (69,4%), η Ελλάδα (69,5%),  και η Γαλ-

λία (70,3%). Ωστόσο, η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (1,3 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τι-
μών των κρατών-μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας 

ΑμεΑ. 

2.9.3.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
φροντίδας του σπιτιού τους και ανά φύλο των ατό-
μων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 
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Γράφημα 2.354 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντί-

δας του σπιτιού τους και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 65,5% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες φροντίδας του σπιτιού τους στην ΕΕ-28 είναι 

γυναίκες ΑμεΑ (25.403,1 χιλ. άτομα), που υπερτερούν 
των ανδρών ΑμεΑ (34,5% ή 13.401,3 χιλ. άτομα) κατά 
12.001,8 χιλ. άτομα. Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επί-
σης υπερτερούν, αν και οριακά ελαφρότερα, οι  γυναί-

κες ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους (65,4% ή 
685,4 χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-

κριμένης κατηγορίας (34,6% ή 362,2 χιλ. άτομα) κατά 
323,2 χιλ. άτομα.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυ-

σκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους στην ΕΕ-28 είναι 77,7% υπολειπόμενος οριακά 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-

κριμένης κατηγορίας (79,2%) κατά 1,5 ποσ. μονάδες, 
ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους εμπόδι-

σε σε κάποιον από τους 10 τομείς ζωής (72,0%) υπερέ-
χει ισχυρά του δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας (65,3%) κατά 6,7 ποσ. μονάδες. 
Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 

που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες φροντίδας του σπιτιού τους υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυκνότη-
τας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφε-

ται στη Μάλτα (κατά 9,9 ποσ. μονάδες) και κατά φθί-
νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Ελλάδα και  η Ρουμανία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβενία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 

5,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η 
Πορτογαλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 
2,7 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), 

η Λετονία και η Σουηδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και 

οριακά το Βέλγιο (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) και η Δανία 
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυ-
κνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν μια μα-

κροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας 
του σπιτιού τους εμπόδισε σε κάποιον από τους 10 
τομείς της ζωής τους υπολείπεται του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας 

σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με-

ταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Κύ-
προ (κατά 6,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,1 ποσ. 

μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η 
Ολλανδία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 
2,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), 

η Ισπανία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 
1,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και 
οριακά η Σλοβακία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Αυστρία 
και η Βουλγαρία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). 

2.9.3.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 

φροντίδας του σπιτιού τους ανά ηλικιακή ομάδα στην 
ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 15,4% των ΑμεΑ (ή 5.974,6 χιλ. άτομα) ηλι-

κίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 22,3% της ί-

διας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28). Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 31,2% 
των ΑμεΑ (ή 12.113,0 χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια μα-
κροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας 

του σπιτιού τους ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 35,5% 
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της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 

των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) και το  53,4% των ΑμεΑ (ή 
20.716,7 χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 

ετών & άνω (έναντι ποσοστού 42,2% της ίδιας ηλικια-
κής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.355 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-

28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 

φροντίδας του σπιτιού τους ανά ηλικιακή ομάδα στην 
Ελλάδα το 2012.  
Γράφημα 2.356 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελ-
λάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 4,0% των ΑμεΑ (ή 42,4 χιλ. άτομα) ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυ-

σκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ο-
μάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 11,1% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 

των ΑμεΑ στην Ελλάδα), το 21,5% των ΑμεΑ (ή 224,9 
χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία 
σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους ανή-

κουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών (έ-

ναντι ποσοστού 27,9% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο 
συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα) και το  
74,5% των ΑμεΑ (ή 780,3 χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντί-

δας του σπιτιού τους ανήκουν στη γηραιότερη ηλικια-
κή ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 61,1% 
της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 

των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-

ριότητες φροντίδας του σπιτιού τους ως προς την ηλι-
κιακή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2012.  
Γράφημα 2.357 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντί-
δας του σπιτιού τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28(*) 
το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  
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Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φρο-
ντίδας του σπιτιού τους στα άτομα ηλικίας 15 ετών & 
άνω στην ΕΕ-28 είναι 78,2%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, 
ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-

χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 
σπιτιού τους στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως 
& 44 ετών είναι 75,0%, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-

δα από 45 έως & 64 ετών η τιμή του δείκτη είναι 
80,2% και στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ε-
τών & άνω η τιμή του δείκτη είναι 78,1%.  
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες φροντίδας του σπιτιού τους ως προς την ηλι-
κιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το 2012.  
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τους στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 

ετών είναι 23,5% τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημα-
ντικά κατά 51,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (75,0%). 
Γράφημα 2.358 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντί-
δας του σπιτιού τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα 

το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-

λωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
φροντίδας του σπιτιού τους στην ενδιάμεση ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 64 ετών είναι 55,5% τιμή υπο-

λειπόμενη σημαντικά κατά 24,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (80,2%), ενώ ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 

σπιτιού τους στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 
ετών & άνω (84,7%) είναι ο υψηλότερος των ηλικια-
κών ομάδων, με τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 8,7 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (78,2%).  
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012.  

Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 

ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους υπερέ-
χει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (15,4%), ενώ 
στα υπόλοιπα 18 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριό-
τητες φροντίδας του σπιτιού τους υπολείπεται της τι-
μής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκρι-

μένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ 
των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετι-
κά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικια-

κής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους να είναι 4,0%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κα-

τά 11,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
27,1% είναι: η Ολλανδία (29,6%), το Βέλγιο (29,3%), η 
Σουηδία (27,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (27,5%) και η 

Δανία (21,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 6,0%, στα ο-

ποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (4,0%), η Ρουμανία 
(5,5%), η Πορτογαλία (6,0%),  η Τσεχία (6,9%) και η Ι-
ταλία (7,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), γεγονός που υποδηλώ-

νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ.  
Γράφημα 2.359 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-

σαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού  
τους ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) 

το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 55 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 

τους υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(31,2%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους υπολεί-
πεται της τιμής στην ΕΕ-28.Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση 

μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 

σπιτιού τους να είναι 21,5%, τιμή υπολειπόμενη ισχυ-
ρά κατά 9,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 

τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
41,9% είναι: η Σλοβακία (46,9%), η Ολλανδία (41,8%), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (40,7%), η Σουηδία (40,1%) και η 
Δανία (39,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-

ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 22,0%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (13,5%), η Ελλάδα 

(21,5%), η Τσεχία (21,7%), η Λετονία (26,1%) και η Σλο-
βενία (27,0%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (1,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-
παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 

από 65 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 

δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 

τους υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(53,4%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους υπολεί-
πεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση 

μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 

σπιτιού τους να είναι 74,5%, τιμή υπερέχουσα σημα-
ντικά κατά 21,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-
φουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση 

τιμή 71,0% είναι: η Ιταλία (78,8%), η Ελλάδα (74,5%), η 
Τσεχία (71,4%), η Λετονία (65,4%) και η Πορτογαλία 
(64,7%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 33,1% στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Ολλανδία (28,7%), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (31,9%), η Σουηδία (32,3%), το Βέλγιο (34,1%) και 

η Δανία (38,6%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι υψηλή (2,1 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το έτος 2012.  

Γράφημα 2.360 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
φροντίδας του σπιτιού τους και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
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υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 

15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 
33,3 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-

σης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 30,2 ποσ. 
μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 27,7 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 18,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 

14,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 12,0 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβενία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 7,4 ποσ. μο-
νάδες), η Σουηδία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 

(κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,2 ποσ. 
μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 
(κατά 3,0 ποσ. μονάδες), και οριακά το Λουξεμβούργο 
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες).  Την ίδια χρονιά, ο δείκτης 

πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 

τους υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 

ΑμεΑ σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Πολωνία 
(κατά 13,9 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία (κατά 9,8 
ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η 
Λετονία (κατά 6,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 

5,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,5 ποσ. μονάδες), 
η Βουλγαρία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,6 
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), και 

η Σλοβακία (κατά 0,0 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-
δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακρο-

χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του 
σπιτιού τους και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.361 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
φροντίδας του σπιτιού τους και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 

64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους στα 26 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι 77,8% τιμή υπολειπόμενη 

ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (84,6%) κατά 6,7 
ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυ-
κνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικια-

κή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντί-
δας του σπιτιού τους υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στη Ρουμανία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες), και κατά φθί-

νουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Μάλτα (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,4 
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), και 

οριακά η Εσθονία και η Σουηδία (κατά 0,8 ποσ. μονά-
δες) και η Λιθουανία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια 

χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δή-

λωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
φροντίδας του σπιτιού τους υπολείπεται του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 19 από τα 26 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-
ταγράφεται στην Κύπρο (κατά 17,3 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: το Λουξεμβούργο (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η 

Ισπανία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 9,9 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η 
Γερμανία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 7,8 

ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η 
Ολλανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και η 
Βουλγαρία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 
5,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), 

η Τσεχία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 
3,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,2 ποσ. 
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγα-

ρία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες) και η Πορτογαλία (κατά 
1,8 ποσ. μονάδες). 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 

δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 

τους και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το έτος 2012.  

Γράφημα 2.362 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους στην ηλικιακή ο-

μάδα από 65 ετών & άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 65 ετών 
& άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού τους στα 26 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι 78,2% τιμή υπερέχουσα 

οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (77,7%) κατά 0,5 
ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυ-
κνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα 

από 65 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες φροντίδας του σπιτιού 
τους υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 

ΑμεΑ σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών 
και γυναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 

11,1 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-
σης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 11,0 
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η 
Τσεχία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,3 

ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η 
Ελλάδα και η Ιταλία και  η Πολωνία (κατά 2,1 ποσ. μο-

νάδες), η Ρουμανία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και ορια-
κά η Σλοβακία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 
(κατά 0,6 ποσ. μονάδες) και η Ουγγαρία (κατά 0,5 ποσ. 

μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που 

δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριό-
τητες φροντίδας του σπιτιού τους υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 13 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 

δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών 
να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-

λουθούν: η Σουηδία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), το Ηνω-
μένο Βασίλειο (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 
4,3 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), 
η Πορτογαλία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 

3,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 1,7 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), 
και οριακά το Λουξεμβούργο και η Γερμανία (κατά 0,5 

ποσ. μονάδες). 

2.9.4 Άτομα με αναπηρία με μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας  

Με τον όρο δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 
αναφέρονται οι πιο ουσιαστικές δραστηριότητες για 
την προσωπική φροντίδα στην καθημερινή ζωή ενός 
ατόμου, όπως το να μπορεί να τρώει, να ξαπλώνει και 

να σηκώνεται από το κρεβάτι ή την καρέκλα, να μπο-
ρεί να ντυθεί και να γδυθεί, να μπορεί να κάνει χρήση 
της τουαλέτας, του μπάνιου ή του ντους. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 
και δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία (ελαφρά, 

μερική, σημαντική, ή ολική/πλήρης αδυναμία)  σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας, καθώς και ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας στο συνολικό πληθυσμό των κρατών 

μελών της ΕΕ-28 το 2012.  
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Γράφημα 2.363 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας  

και δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, το 43,0% (ή 31.433,3 χιλ. άτομα) του συνολι-

κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 
26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-

κής φροντίδας. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμένης κατηγο-
ρίας στο συνολικό πληθυσμό στην ΕΕ-28 έχει τιμή 
72,9%. Την ίδια χρονιά, το 37,1% (ή 625,9 χιλ. άτομα) 

του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών 
& άνω στην Ελλάδα (1.686,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν  ότι 
μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προ-

σωπικής φροντίδας. Στην κατανομή ως προς το δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ στα άτομα της συγκεκριμένης κατη-
γορίας στο συνολικό πληθυσμό, η Ελλάδα (69,5%) κα-
τέχει την 6η θέση, τιμή υπερέχουσα σημαντικά της α-

ντίστοιχης τιμής του δείκτη της ΕΕ-28 (72,9%) κατά 
12,4 ποσ. μονάδες. Τα 5 κράτη-μέλη με τον υψηλότερο 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με μακροχρόνια δυσκολία 
σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας (top 5) με 

μέση τιμή δείκτη 90,7% είναι: η Μάλτα (92,2%), η Κύ-

προς (91,6%), η Βουλγαρία (91,3%), η Δανία (91,0%) και 

η Ρουμανία (87,3%). Στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με το χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ με μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 

προσωπικής φροντίδας (bottom 5) με μέση τιμή δεί-
κτη 60,6%, στα οποία περιλαμβάνονται:  η Αυστρία 
(56,4%), η Γαλλία (59,6%), το Βέλγιο (60,0%), το Λου-
ξεμβούργο (60,5%),  και η Ολλανδία (66,8%). Ωστόσο, 

η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,5 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων μεταξύ των τιμών των κρατών-

μελών ως προς το δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ. 

2.9.4.1  ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

λωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
προσωπικής φροντίδας και ανά φύλο των ατόμων στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.364 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-
κής φροντίδας και ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012, το 63,0% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες προσωπικής φροντίδας στην ΕΕ-28 είναι γυ-
ναίκες ΑμεΑ (19.788,1 χιλ. άτομα), που υπερτερούν 
των ανδρών ΑμεΑ (37,0% ή 11.645,2 χιλ. άτομα) κατά 

8.142,9 χιλ. άτομα.  Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επί-
σης υπερτερούν, αν και εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ 
που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-

ριότητες προσωπικής φροντίδας (68,5% ή 428,8 χιλ. 
άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (31,5% ή 197,1 χιλ. άτομα) κατά 231,7 χιλ. 
άτομα. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 

των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 
στην ΕΕ-28 είναι 74,2% υπερέχοντας ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 

κατηγορίας (70,9%) κατά 3,3 ποσ. μονάδες, ενώ στην 
Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που 
δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριό-

τητες προσωπικής φροντίδας (87,3%) υπερέχει ισχυ-
ρά του δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (81,4%) κατά 5,9 ποσ. μονάδες. 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 

που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες προσωπικής φροντίδας υπερέχει του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης 

κατηγορίας σε 19 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύ-
τερη απόκλιση του συγκεκριμένου δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 

στη Μάλτα (κατά 13,8 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φιν-
λανδία (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 11,9 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), η Ι-

ταλία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,1 
ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η 
Αυστρία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 6,6 

ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η 
Ελλάδα (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,6 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η 
Σλοβακία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 

3,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), 
η Γερμανία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ρουμανία 
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυ-

κνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν μια μα-
κροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 
φροντίδας υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας σε 7 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του συ-
γκεκριμένου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών 

και γυναικών να καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 9,5 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Πορτογαλία (κατά 7,2 ποσ. 

μονάδες), η Κύπρος (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
(κατά 4,3 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,9 

ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) 

και η Δανία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες). 

2.9.4.2  ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
προσωπικής φροντίδας ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-
28

 
το 2012.  

Γράφημα 2.365 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας  ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) 

το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 13,6% των ΑμεΑ (ή 4.289,7 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 22,3% της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28). Τη συγκεκριμένη χρονιά, το 30,7 των ΑμεΑ 

(ή 9.645,0 χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 
ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως 
& 64 ετών (έναντι ποσοστού 35,5% της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) 
και το  55,7% των ΑμεΑ (ή 17.498,6 χιλ. άτομα) που 
δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριό-

τητες προσωπικής φροντίδας ανήκουν στη γηραιότε-
ρη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσο-
στού 42,2% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
προσωπικής φροντίδας ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελ-
λάδα το 2012.  

Το 2012, το 2,9% των ΑμεΑ (ή 18,1,4 χιλ. άτομα) ηλικί-
ας 15 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυ-
σκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 11,1% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 
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ΑμεΑ στην Ελλάδα) και το 17,6% των ΑμεΑ (ή 110,1 

χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία 
σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών (έναντι 
ποσοστού 27,9% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συ-

νολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). Τέλος,  το  
79,5% των ΑμεΑ (ή 497,7 χιλ. άτομα) που δήλωσαν μια 
μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-

κής φροντίδας ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ο-
μάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 61,1% της 
ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα). 

Γράφημα 2.366 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα 

το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-

ριότητες προσωπικής φροντίδας ως προς την ηλικια-
κή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 2012.  
Γράφημα 2.367 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 
άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-

κής φροντίδας ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28(*) το 
έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προ-

σωπικής φροντίδας στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω 
στην ΕΕ-28 είναι 72,9%. Τη συγκεκριμένη χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-

χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 

φροντίδας στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 
44 ετών είναι 65,0%, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 64 ετών η τιμή του δείκτη είναι 72,6% 
και στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & 

άνω η τιμή του δείκτη είναι 75,4%.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες προσωπικής φροντίδας ως προς την ηλικια-
κή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το 2012.  
Γράφημα 2.368 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-
κής φροντίδα ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 

2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προ-
σωπικής φροντίδας στα άτομα ηλικίας 15 ετών & άνω 
στην Ελλάδα είναι 85,4% τιμή υπερέχουσα σημαντικά 

της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (72,9%) 
κατά 12,5 ποσ. μονάδες. Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότη-
τας ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία 
σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας στη νεό-

τερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 
44,1% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 20,9 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(65,0%), ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν μια 

μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπι-
κής φροντίδας στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 64 ετών είναι 79,0% τιμή υπερέχουσα ισχυρά 

κατά 6,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (72,6%), ενώ ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ 
που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστη-
ριότητες προσωπικής φροντίδας τους στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω (90,0%) είναι ο 
υψηλότερος των ηλικιακών ομάδων, με τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 12,5 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (72,9%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το 2012.  
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Γράφημα 2.369 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-

σαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας  
ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έ-

τος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (13,6%), ενώ στα 

υπόλοιπα 15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πο-
σοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δή-
λωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
προσωπικής φροντίδας υπολείπεται της τιμής στην 

ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 26 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-

μάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυ-

σκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας να 
είναι 2,9%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,8 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-

τερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 23,2% είναι: 
το Ηνωμένο Βασίλειο (26,4%), η Σουηδία (24,4%), το 
Βέλγιο (24,1%), η Ολλανδία (22,3%) και το Λουξεμ-

βούργο (18,8%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,5%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (2,9%), η Πορτογα-

λία (4,1%), η Ρουμανία (4,7%), η Βουλγαρία (5,0%) και 
η Τσεχία (5,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (5,1 φορές), γεγονός που υποδηλώ-
νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 55 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(30,7%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας υπολείπεται 
της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση με-

ταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 

φροντίδας να είναι 17,6%, τιμή υπολειπόμενη σημα-
ντικά κατά 13,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-

φουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 44,7% είναι: η Σλοβακία (50,5%), η Ολλανδία 
(46,1%), το Λουξεμβούργο (44,4%), η Σουηδία (42,3%) 
και το Ηνωμένο Βασίλειο (40,3%). Την ίδια χρονιά, και 

στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
20,3%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (12,4%), 
η Ελλάδα (17,6%), η Τσεχία (23.4%), η Λετονία (23,8%) 

και η Ρουμανία (24,1%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,2 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(55,7%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
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της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας υπολείπεται 
της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση με-

ταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακρο-

χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 
φροντίδας τους να είναι 79,5%, τιμή υπερέχουσα ση-
μαντικά κατά 23,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-

φουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 74,3% είναι: η Ιταλία (79,9%), η Ελλάδα (79,5%), η 
Ρουμανία (71,3%), η Τσεχία (70,7%) και η Λετονία 
(70,0%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 35,0% στα οποία περι-

λαμβάνονται: η Ολλανδία (31,6%), το Ηνωμένο Βασί-
λειο και  η Σουηδία (33,4%), το Λουξεμβούργο (36,8%) 
και το Βέλγιο (40,0%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,1 φορές), γεγονός που υπο-

δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια 

δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 
και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012.  

Γράφημα 2.370 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
προσωπικής φροντίδας και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας στα 20 από 

τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, είναι 62,4% τιμή υπολειπόμενη ι-
σχυρά  του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (68,6%) κατά 6,2 ποσ. 

μονάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 10 από τα 20 
κράτη-μέλη της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά 

στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυ-
κνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στην Τσεχία (κατά 46,2 ποσ. μονάδες), και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Εσθονία (κατά 20,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 
(κατά 16,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 12,6 ποσ. μο-
νάδες), η Ιταλία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 

(κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 2,6 ποσ. μο-
νάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), και ορια-

κά το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) και 

το Λουξεμβούργο (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια 
χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δή-

λωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 
προσωπικής φροντίδας υπολείπεται του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 10 από τα 20 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη 
Γερμανία (κατά 29,6 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ισπανία 

(κατά 21,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 19,7 ποσ. 
μονάδες), η Σουηδία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), η Πο-
λωνία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Δα-

νία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,5 ποσ. 
μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Πορτογαλία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-
δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακρο-
χρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 

φροντίδας και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2012.  
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Γράφημα 2.371 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες 

προσωπικής φροντίδας και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 

64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας στα 26 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, είναι 73,1% τιμή υπερέχουσα οριακά 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας (71,9%) κατά 1,2 ποσ. μο-
νάδες.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 
45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυ-
σκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας  

υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 
13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στη Φινλανδία 

(κατά 23,8 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Μάλτα (κατά 
22,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 19,4 ποσ. μονά-

δες), η Αυστρία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 8,6 ποσ. μο-
νάδες), η Τσεχία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η Εσθονία 
(κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 6,5 ποσ. μο-

νάδες), η Δανία (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Γαλλία και η Ουγγαρία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) και η 

Πολωνία (κατά 0,02 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή 

ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν μια μα-
κροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής 
φροντίδας υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με 

τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην 
Ισπανία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος 

(κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 12,8 
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), 
το Λουξεμβούργο (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 

(κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,8 ποσ. μο-
νάδες), η Ρουμανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβε-
νία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 1,8 ποσ. 
μονάδες), και οριακά το Βέλγιο (κατά 0,8 ποσ. μονά-

δες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), 
και η Λιθουανία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια 
δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας 

και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012. 

Γράφημα 2.372 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας  στην ηλικιακή ομάδα 

από 65 ετών & άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 65 ετών 
& άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 
δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας στα 26 από 
τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία, είναι 77,8% τιμή υπερέχουσα ισχυρά 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της συγκε-
κριμένης ηλικιακής ομάδας (71,1%) κατά 6,7 ποσ. μο-

νάδες. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & 
άνω που δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε 

δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 21 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυ-

κνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στην Ιταλία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), και κα-
τά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Γαλλία (κατά 10,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-
τά 9,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 9,2 ποσ. μονά-
δες), και η Ουγγαρία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Μάλ-
τα (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 6,6 ποσ. 

μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Πο-

λωνία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Ελ-
λάδα (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,5 
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,9 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), το 

Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Σλοβενία (κατά 3,0 
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η 
Λετονία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 

1,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Φινλανδία (κατά 0,1 
ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που 

δήλωσαν μια μακροχρόνια δυσκολία σε δραστηριό-
τητες προσωπικής φροντίδας υπολείπεται του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 5 από τα 26 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-
ταγράφεται στη Σουηδία (κατά 14,7 ποσ. μονάδες), και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Σλοβακία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 3,9 ποσ. 
μονάδες), και η Δανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες).  
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 Διαφοροποίηση των ατόμων με αναπηρία ως προς τους τομείς ζωής που περιορίζονται 2.10

Στη κατηγοριοποίηση της Eurostat (σε συμφωνία με 

την ICF) οι 10 τομείς ζωής που τα άτομα με αναπηρία 
περιορίζονται λόγω -μεταξύ άλλων- ενός μακροχρόνι-
ου προβλήματος υγείας, ή ενός βασικού περιορισμού 
της δραστηριότητάς τους, αναφέρονται: στην κινητι-

κότητα, στη μετακίνηση με κάποιο μέσο, στην πρό-
σβαση σε κτίρια , στην εκπαίδευση & κατάρτιση , στην 
απασχόληση, στη χρήση διαδικτύου, στις δραστηριό-
τητες ελεύθερου χρόνου (με συμμετοχή τρίτων), στην 

κάλυψη ζωτικών δαπανών , στις κοινωνικές επαφές & 
υποστήριξη, στις στάσεις & συμπεριφορές.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής  στην ΕΕ-
28

 
το 2012. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθ-

μός ΑμεΑ περιορίζεται σε περισσότερο από 1 τομέα 

ζωής θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσοστιαία κατα-
νομή της συγκεκριμένης μεταβλητής αφορά στο πο-
σοστό κάθε κατηγορίας ως προς το πλήθος των ΑμεΑ 
τη συγκεκριμένη χρονιά και όχι στο άθροισμα των 

ΑμεΑ στους τομείς που δηλώθηκαν (με πολλαπλή δή-
λωση τομέων) που προφανώς είναι πολλαπλάσιο του 
πλήθους των ΑμεΑ. 

Γράφημα 2.373 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-
ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής στην ΕΕ-
28 το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά  στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, από το σύνολο των 73.030, 6 χιλ. ατόμων με 
αναπηρία στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, δόθηκαν συνο-

λικά 215.955 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς 
ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση ανα-
λογία δηλώσεων να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Τη 

συγκεκριμένη χρονιά και επί του πλήθους των ατόμων 

με αναπηρία στην ΕΕ-28, το 60,0% των ΑμεΑ (ή 

44.478,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι περιορίζονται στις 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (με συμμετοχή τρί-
των),  το 52,9% των ΑμεΑ (ή 38.624,5 χιλ. άτομα) περιο-
ρίζονται στην κινητικότητα (να βγουν από το σπίτι), το 

38,6% των ΑμεΑ (ή 28.173,2 χιλ. άτομα) περιορίζονται 
στην απασχόληση, το 37,0% των ΑμεΑ (ή 27.002,7 χιλ. 
άτομα) περιορίζονται στην πρόσβαση σε κτίρια, το 
31,7% των ΑμεΑ (ή 27.002,7 χιλ. άτομα) περιορίζονται 

στην μετακίνησή τους (με κάποιο μέσο), το 25,6% των 
ΑμεΑ (ή 18.658,2 χιλ. άτομα) περιορίζονται στην εκπαί-
δευση & κατάρτιση, το 22,7% των ΑμεΑ (ή 16.555,9 

χιλ. άτομα) περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών, το 19,8% των ΑμεΑ (ή 14.490,2 χιλ. άτομα) περιο-
ρίζονται από τις στάσεις & συμπεριφορές, ενώ το 4,6% 
των ΑμεΑ (ή 3.384,3 χιλ. άτομα) περιορίζονται στην 

χρήση διαδικτύου και το 2,0% των ΑμεΑ (ή 1.442,2 χιλ. 
άτομα) περιορίζονται στις κοινωνικές επαφές & υπο-
στήριξη. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής  στην Ελ-
λάδα

 
το 2012. 

Γράφημα 2.374 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-
ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής στην Ελ-
λάδα το 2012 

 
 Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, από το σύνολο των 1.686,6 χιλ. ατόμων με 
αναπηρία στην Ελλάδα και ως προς τους 10 τομείς 
ζωής που περιορίζονται δόθηκαν συνολικά 4.696,4 χιλ. 

απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής που κρίνουν 
ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία να είναι 2,8 
τομείς ζωής ανά ΑμεΑ τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 
0,2 μονάδες έναντι της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-28 
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(3,0 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ). Τη συγκεκριμένη χρονιά 

και επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία στην 
Ελλάδα, το 61,2% των ΑμεΑ (ή 1.03,7χιλ. άτομα) δή-
λωσαν ότι περιορίζονται στην κινητικότητα (να βγουν 
από το σπίτι), το 52,9% των ΑμεΑ (ή 892,0 χιλ. άτομα) 

περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών, το 
48,1% των ΑμεΑ (ή 811,8 χιλ. άτομα) περιορίζονται στις 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (με συμμετοχή τρί-

των), το 40,9% των ΑμεΑ (ή 689,2 χιλ. άτομα) περιορί-
ζονται στην πρόσβαση σε κτίρια, το 39,5% των ΑμεΑ (ή 
666,9 χιλ. άτομα) περιορίζονται στην μετακίνησή τους 
(με κάποιο μέσο), το 18,4% των ΑμεΑ (ή 310,5 χιλ. ά-

τομα) περιορίζονται στην απασχόληση, το 9,7% των 

ΑμεΑ (ή 164,4 χιλ. άτομα) περιορίζονται από τις στά-

σεις & συμπεριφορές και το 7,7% των ΑμεΑ (ή 129,9 
χιλ. άτομα) περιορίζονται στην εκπαίδευση & κατάρτι-
ση, ενώ μηδενικές τιμές καταγράφονται στις κατηγο-
ρίες «περιορίζονται στην χρήση διαδικτύου» και «πε-

ριορίζονται στις κοινωνικές επαφές & υποστήριξη» έ-
ναντι ποσοστών 4,6% και 2,0% αντίστοιχα στην ΕΕ-28. 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται ως προς τους 8 σημαντικότε-
ρους σε ποσοστό τομείς ζωής στα 26 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28

 
το 2012. 

Γράφημα 2.375 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς τους 8 σημαντικότερους σε ποσοστό τομείς ζωής 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία  και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κι-

νητικότητα υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (52,9%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 26 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα υπολείπε-
ται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατα-

νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-
τέχει την 3η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα 
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οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 

των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την 
κινητικότητα να είναι 61,2%, τιμή υπερέχουσα κατά 
8,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 62,6% 
είναι: η Ιταλία (66,2%), η Ρουμανία (22,5%), η Ελλάδα 
(61,2%), η Ουγγαρία (60,8%) και η Ισπανία (59,5%). Την 

ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 36,8% στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Σουηδία (26,6%), η Ολλανδία (36,2%), η Αυ-

στρία (39,9%), η Φινλανδία (40,3%), και το Λουξεμ-
βούργο (40,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλή (1,7 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την μετακίνηση υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (31,7%), ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 

26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την μετακίνηση 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

ως προς την μετακίνηση να είναι 39,5%, τιμή υπερέ-
χουσα κατά 7,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με 

μέση τιμή 43,5% είναι: η Ιταλία (51,4%), η Ουγγαρία 
(44,6%), η Ρουμανία (42,3%), η Τσεχία (39,7%), και η 
Ελλάδα (39,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 17,0% στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Φινλανδία (13,3%), το Λου-
ξεμβούργο (15,1%), η Σουηδία (15,9%), η Αυστρία 

(20,1%) και η Σλοβακία (20,5%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,6 φορές), γε-
γονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-
φοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μετα-

ξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την 
πρόσβαση σε κτίρια υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (37,0%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 
26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε 
κτίρια υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη, η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση μεταξύ των 26 κρα-
τών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια να είναι 40,9%, 

τιμή υπερέχουσα κατά 3,9 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-
φουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη 
(top 5) με μέση τιμή 45,0% είναι: η Ρουμανία (51,4%), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (45,1%), η Ουγγαρία (44,7%), η 
Ιταλία (42,7%) και η Σλοβενία (41,0%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 24,0% στα οποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία 
(18,5%), η Λετονία (24,6%), η Φινλανδία και η Ολλαν-
δία (25,3%), και το Λουξεμβούργο (26,4%). Η τιμή του 

λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (1,9 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 

προς την εκπαίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (25,6%), ενώ στα υπό-
λοιπα 18 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό 
των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την 

εκπαίδευση & κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση με-

ταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κα-
τάρτιση να είναι 7,7%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά 

κατά 17,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότε-
ρες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 32,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (35,7%), η Γαλ-

λία (35,0%), η Δανία (33,6%), η Γερμανία (31,6%), και η 
Πολωνία (28,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 

τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 11,4% στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (7,7%), η Βουλγαρία 
(9,8%), η Ιταλία (12,3%), η Πορτογαλία (13,4%) και η 
Τσεχία (13,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 

ιδιαίτερα υψηλή (2,6 φορές), γεγονός που υποδηλώ-
νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ.  

Το 2012, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την 

απασχόληση υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (38,6%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση υπολείπε-

ται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατα-
νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-
τέχει την 25η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για 

τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 
των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την 
απασχόληση να είναι 18,4%, τιμή υπολειπόμενη ση-
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μαντικά κατά 20,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 48,9% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (54,6%), 
η Δανία (51,5%), η Ολλανδία (47,1%), η Σουηδία (46,7%) 

και η Φινλανδία (44,6%). Την ίδια χρονιά, και στον α-
ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμη-
λότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

18,0% στα οποία περιλαμβάνονται: η Μάλτα (6,7%), η 
Ελλάδα (18,4%), η Ιταλία (20,1%),  η Σλοβακία (21,5%), 
και η Σλοβενία (23,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (2,7 φορές), γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 5 από τα 22 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία
43

, 
το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
ως προς τη χρήση του διαδικτύου υπερέχει του αντί-

στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (4,6%), ενώ στα υπόλοι-
πα 17 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την 
χρήση του διαδικτύου υπολείπεται του αντίστοιχου 

ποσοστού στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-
φουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη 
(top 5) με μέση τιμή 7,4% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο 

(9,4%), η Ισπανία (9,1%), η Δανία (7,6%), η Γαλλία 
(5,6%), και το Λουξεμβούργο (5,1%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 

τιμή 1,9% στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρουμανία 
(1,6%), η Ιταλία (1,7%), η Αυστρία και η Βουλγαρία 
(2,0%), και η Τσεχία (2,1%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,0 φορές), γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ.  

Το 2012, σε 15 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία

44
, το ποσοστό των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-
λυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (52,9%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από 
τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτι-
κών δαπανών υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των 25 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών να 
είναι 52,9%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 30,2 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
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 Δεν διατίθενται στοιχεία για το Λουξεμβούργο 

του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 60,1% 

είναι: η Βουλγαρία (76,4%), η Ρουμανία (65,0%), η 
Ουγγαρία (54,8%), η Ελλάδα (52,9%) και η Λετονία 
(51,3%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-
φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,1% στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Σουηδία (5,1%), η Ισπανία (8,7%), η 
Γερμανία (10,1%),  η Γαλλία (10,5%), και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (10,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλή (6,6 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 

προς τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (60,9%), ενώ 
στα υπόλοιπα 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου υπολείπε-
ται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατα-
νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-

τέχει την 20η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 
των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου να είναι 48,1%, τι-
μή υπερέχουσα σημαντικά κατά 12,8 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κα-
ταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 

δείκτη (top 5) με μέση τιμή 68,3% είναι: το Ηνωμένο 
Βασίλειο (70,3%), η Ισπανία (69,0%), η Δανία (67,6%), η 
Τσεχία (67,4%), και η Σουηδία (67,2%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 43,0% στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Βουλγαρία (35,2%), η Πορτογαλία (42,4%), η Μάλτα 

(43,0%), η Ρουμανία και η Λετονία (47,2%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,6 φορές), γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Το 2012, σε 5 από τα 14 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία

45
, το ποσοστό των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς τη χρή-

ση του διαδικτύου υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (2,0%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 14 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται ως προς την χρήση του δια-
δικτύου υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 
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τιμή 3,9% είναι: η Σλοβενία (4,6%), η Ρουμανία (4,3%), 

η Λετονία (4,1%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%), και η 
Δανία (2,8%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 1,8% στα ο-

ποία περιλαμβάνονται:  η Γερμανία (1,1%), η Ισπανία 
(1,7%), η Γαλλία (2,0%), η Αυστρία και η Βουλγαρία 
(2,1%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτε-

ρα υψηλή (2,2 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, τέλος, σε 8 από τα 26 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (19,8%), ενώ 

στα υπόλοιπα 16 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς τις στάσεις & συμπεριφορές υπολείπεται του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
24η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς τις στάσεις & 
συμπεριφορές να είναι 9,7%, τιμή υπολειπόμενη ση-
μαντικά κατά 10,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 25,8% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (33,3%), 
η Σουηδία (24,9%), η Δανία (24,3%), το Λουξεμβούργο 

(23,4%) και το Βέλγιο (23,3%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
9,9% στα οποία περιλαμβάνονται: η Μάλτα (9,0%), η 

Βουλγαρία (9,6%), η Ελλάδα (9,7%),  η Λετονία (9,8%), 
και η Πορτογαλία (11,3%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,6 φορές), γεγονός που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

2.10.1 Ανά φύλο 

Το 2012, το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής στην ΕΕ-
28 είναι  59,8% (ή 129.127,3 χιλ. δηλώσεις) επί του 
συνόλου των 215.955,3 χιλ. δηλώσεων των ΑμεΑ, τιμή 

που  υπερέχει κατά 19,6 ποσ. μονάδες έναντι του α-
ντίστοιχου ποσοστών των ανδρών (40,2% ή 86.827,8 
χιλ. δηλώσεις). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη 

αναλογία των φύλων στο συνολικό πληθυσμό των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 είναι 58,4% των γυναικών ΑμεΑ ένα-
ντι 41,4% των ανδρών ΑμεΑ. 
Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής στην 
Ελλάδα είναι  61,9% (ή 2.907,9 χιλ. δηλώσεις) επί του 
συνόλου των 4.696,4 χιλ. δηλώσεων των ΑμεΑ, τιμή 

που υπερέχει κατά 23,8 ποσ. μονάδες έναντι του αντί-

στοιχου ποσοστών των ανδρών (38,1% ή 1.788,3 χιλ. 

δηλώσεις). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής  

ως προς το φύλο στην ΕΕ-28
 
το 2012.  

Γράφημα 2.376 U: Απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής  ως προς το φύλο 

στην ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κινητικό-

τητα στην ΕΕ-28 (56,4%) καταγράφει την υψηλότερη 
απόκλιση κατά 8,6 ποσ. μονάδες υπερέχοντας έναντι 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (47,8%), και 

κατά  φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν οι κατηγορίες των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται ως προς: 

  τη μετακίνηση όπου ο δείκτης πυκνότητας των γυ-

ναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (34,2%) υπερέχει κατά 6,1 

ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ (28,1%), 

 την πρόσβαση σε κτίρια όπου ο δείκτης πυκνότητας 

των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (39,0%) υπερέχει κα-
τά 4,8 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη των αν-

δρών ΑμεΑ (34,2%), 

 την απασχόληση όπου ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (37,5%) υπολείπεται κατά 
2,5 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ (40,0%), 

 την κάλυψη ζωτικών δαπανών όπου ο δείκτης πυ-

κνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (23,5%) υ-
περέχει ελαφρά κατά 1,9 ποσ. μονάδες του αντίστοι-
χου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (21,6%), 

 τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όπου ο δεί-
κτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
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(60,4%) υπολείπεται ελαφρά κατά 1,3 ποσ. μονάδες 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (61,7%), 

 τις στάσεις & συμπεριφορές όπου ο δείκτης πυκνό-

τητας των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (19,3%) υπο-
λείπεται ελαφρά κατά 1,2 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (20,5%), 

 την εκπαίδευση & κατάρτιση όπου ο δείκτης πυκνό-

τητας των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (25,9%) υπερέ-
χει οριακά κατά 0,8 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (25,1%), 

 τη χρήση διαδικτύου όπου ο δείκτης πυκνότητας 

των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (4,5%) υπολείπεται 

οριακά κατά 0,4 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ (4,9%), και 

 τις κοινωνικές επαφές & υποστήριξη όπου ο δείκτης 

πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (2,1%) 

υπερέχει οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (1,8%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής  
ως προς το φύλο στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Γράφημα 2.377 U: Απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 10 τομείς ζωής  ως προς το φύλο 
στην Ελλάδα (*) το 2012 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration  Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κινητικό-
τητα στην Ελλάδα (66,1%) καταγράφει την υψηλότερη 
απόκλιση κατά 12,6 ποσ. μονάδες υπερέχοντας σημα-
ντικά έναντι του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

(53,5%), και κατά  φθίνουσα σειρά απόκλισης των 
φύλων ακολουθούν οι κατηγορίες των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται ως προς: 

 την πρόσβαση σε κτίρια όπου ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα (44,9%) υπερέχει 

σημαντικά κατά 10,3 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 

δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (34,6%), 

 τη μετακίνηση όπου ο δείκτης πυκνότητας των γυ-

ναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα (42,5%) υπερέχει κατά 7,6 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ (34,9%), 

 την κάλυψη ζωτικών δαπανών όπου ο δείκτης πυ-

κνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα (50,2%) 
υπολείπεται κατά 6,9 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (57,1%), 

 την απασχόληση όπου ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα (16,3%) υπολείπεται 

κατά 5,5 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ (21,8%), 

 τις στάσεις & συμπεριφορές όπου ο δείκτης πυκνό-

τητας των γυναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα (7,9%) υπο-

λείπεται κατά 4,8 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ (12,7%), 

 την εκπαίδευση & κατάρτιση όπου ο δείκτης πυκνό-

τητας των γυναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα (6,8%) υπο-
λείπεται ελαφρά κατά 2,2 ποσ. μονάδες του αντί-

στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (9,1%), και 

 τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όπου ο δεί-

κτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(48,3%) υπερέχει οριακά κατά 0,4 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (47,9%), ενώ 

  για τη χρήση διαδικτύου και τις κοινωνικές επαφές 

& υποστήριξη στην Ελλάδα δεν διατίθενται σχετικά 
στοιχεία. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η μέγιστη και 
ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων  στο ποσο-

στό των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε κάθε ένα από τους 10 τομείς 
ζωής στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.378 U: Μέγιστη και ελάχιστη τιμή της απόκλισης των φύλων ως 
προς το ποσοστό των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε κάθε ένα από τους 10 τομείς ζωής στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το υψηλότερο εύρος μέγιστης από την ελάχι-
στης τιμή του δείκτη (max-min) ως προς το φύλο των 
ΑμεΑ στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 καταγράφεται στην 
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κατηγορία των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

ως προς: 

 την απασχόληση με τιμή 16,1 ποσ. μονάδων, όπου η 

μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα φύλα μεταξύ 
των κρατών-μελών καταγράφεται στη Σλοβακία (κα-
τά 16,3 ποσ. μονάδες) και η ελάχιστη τιμή στο Βέλγιο 

(κατά 0,2 ποσ. μονάδες),  
ενώ κατά φθίνουσα τιμή του εύρους ακολουθούν οι 
κατηγορίες των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

ως προς: 

 τη μετακίνηση με εύρος 14,8 ποσ. μονάδες, όπου η 

μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα φύλα μεταξύ 
των κρατών-μελών καταγράφεται στη Σλοβενία (κα-
τά 8,4 ποσ. μονάδες) και η ελάχιστη τιμή στην Κύπρο 

(κατά 0,4 ποσ. μονάδες), 

 την κινητικότητα με εύρος 14,2 ποσ. μονάδες, όπου η 

μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα φύλα μεταξύ 
των κρατών-μελών καταγράφεται στην Σλοβενία (κα-
τά 15,5 ποσ. μονάδες) και η ελάχιστη τιμή αντίστοιχα 

στην Σλοβακία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), 

 την πρόσβαση σε κτίρια με εύρος 13,6 ποσ. μονάδες, 

όπου η μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα φύλα 
μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφεται στην Ουγ-
γαρία (κατά 13,6 ποσ. μονάδες) και η ελάχιστη τιμή 

στη Σουηδία (κατά 0,0 ποσ. μονάδες), 

 τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με εύρος 11,9 

ποσ. μονάδες, όπου η μέγιστη τιμή απόκλισης του 
δείκτη στα φύλα μεταξύ των κρατών-μελών κατα-

γράφεται στην Κύπρο (κατά 12,1 ποσ. μονάδες) και η 
ελάχιστη τιμή στην Ισπανία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες), 

 την κάλυψη ζωτικών δαπανών με εύρος 10,1 ποσ. 

μονάδες, όπου η μέγιστη τιμή της απόκλισης των 

φύλων μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφεται 

στην Εσθονία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες) και η ελάχι-
στη τιμή στην Πολωνία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), 

 τις στάσεις & συμπεριφορές με εύρος 7,4 ποσ. μονά-

δες, όπου η μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα 
φύλα μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφεται στη 

Σλοβακία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες) και η ελάχιστη τι-
μή στην Ισπανία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες), 

 την εκπαίδευση με εύρος 7,4 ποσ. μονάδες, όπου η 

μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα φύλα μεταξύ 
των κρατών-μελών καταγράφεται στην Εσθονία (κα-

τά 7,6 ποσ. μονάδες) και η ελάχιστη τιμή στην Πορ-
τογαλία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες), και οριακά 

 τις κοινωνικές επαφές & υποστήριξη με εύρος 3,6 

ποσ. μονάδες, όπου η μέγιστη τιμή απόκλισης του 

δείκτη στα φύλα μεταξύ των κρατών-μελών κατα-
γράφεται στη Δανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες) και η 
ελάχιστη τιμή στη Λιθουανία και στην Ισπανία (κατά 
0,1 ποσ. μονάδες), και  

 τη χρήση του διαδικτύου με εύρος 2,8 ποσ. μονάδες, 

όπου η μέγιστη τιμή απόκλισης του δείκτη στα φύλα 
μεταξύ των κρατών-μελών καταγράφεται στο Ηνω-
μένο Βασίλειο (κατά 3,0 ποσ. μονάδες) και η ελάχι-
στη τιμή στην Κύπρο (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται ως προς την απασχόληση στο σύνολο των 
ΑμεΑ και ως προς φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 
2012. 

Γράφημα 2.379 U: Ποσοστό των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση στο σύνολο των και ως προς το φύλο 

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση υπε-
ρέχει του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών ΑμεΑ σε 

6 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατί-
θενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του ποσοστού μεταξύ ανδρών και γυναικών ΑμεΑ να 
καταγράφεται στη Σουηδία (κατά 9,4 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Ολλανδία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Γερμανία 
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,6 ποσ. 

μονάδες), η Δανία (κατά 1,0 ποσ. μονάδες) και οριακά 
το Βέλγιο (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, σε  20 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-
28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το πο-
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σοστό των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται ως προς την απασχόληση υπολείπεται του α-
ντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του ποσοστού μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ΑμεΑ να καταγράφεται στη Σλοβακία (κατά 16,3 ποσ. 

μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 
φύλων ακολουθούν: η Λιθουανία (κατά 11,9 ποσ. μο-
νάδες), η Πολωνία (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβε-

νία (κατά 11,4 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 11,2 ποσ. 
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα (κατά 10,9 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 9,6 
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η 

Βουλγαρία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία 

(κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 5,5 ποσ. μο-

νάδες), η Ιταλία και το Λουξεμβούργο (κατά 3,4 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), το Η-
νωμένο Βασίλειο (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Κύπρος 
(κατά 1,7 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 1,4 ποσ. μονά-

δες), η Αυστρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Γαλλία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται ως προς τη μετακίνηση στο σύνολο των 
ΑμεΑ και ως προς φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

2012. 

Γράφημα 2.380 U: Ποσοστό των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την μετακίνηση στο σύνολο των ΑμεΑ και ως προς το φύ-
λο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση υπερέ-
χει του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών ΑμεΑ σε 24 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-

νται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
ποσοστού μεταξύ ανδρών και γυναικών ΑμεΑ να κα-
ταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 15,2 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Ουγγαρία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Γερμα-
νία (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 8,2 ποσ. 
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία και η Ισπανία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Ιταλία 

και η Λετονία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κα-
τά 6,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,4 ποσ. μο-
νάδες), η Μάλτα (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 

(κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,6 ποσ. μονά-
δες), η Γαλλία (κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
(κατά 4,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 4,6 ποσ. μονά-
δες), η Δανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 

3,5 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), 

η Πορτογαλία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμ-

βούργο και η Βουλγαρία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) και η 
Σλοβακία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, σε  
2 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατί-

θενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς τη με-
τακίνηση υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού των 
ανδρών ΑμεΑ με τη μεγαλύτερη απόκλιση του ποσο-

στού μεταξύ ανδρών και γυναικών ΑμεΑ να καταγρά-
φεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) 
και ακολουθεί οριακά η Κύπρος (κατά 0,4 ποσ. μονά-
δες). 

 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το ποσοστό 

των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται ως προς την κινητικότητα στο σύνολο των 
ΑμεΑ και ως προς φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 

2012. 

47,3 

37,9 
39,7 

36,3 34,9 

39,4 

32,1 33,5 
29,9 

32,2 

24,7 
28,7 28,1 

32,2 

26,6 25,9 26,3 25,3 
21,7 

17,3 
20,0 

16,2 
19,3 

16,5 
13,8 13,9 

9,6 

54,0 

49,0 

44,4 
41,9 42,5 

39,0 

38,1 
35,6 36,6 

34,4 

39,9 

35,0 34,2 

30,7 

32,8 32,6 31,5 
28,1 

26,2 25,5 
23,7 24,6 

21,2 
23,0 

17,3 16,0 16,5 
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Γράφημα 2.381 U: Κατανομή του μέσου ποσοστού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα στο σύνολο των 

ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικίας και ως προς το φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Prevalence of disability   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα υπε-
ρέχει του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών ΑμεΑ και 

στα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του πο-
σοστού μεταξύ ανδρών και γυναικών ΑμεΑ να κατα-
γράφεται στη Σλοβενία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Ισπανία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία 
(κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 12,8 ποσ. 

μονάδες), η Φινλανδία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο και η Ελλάδα (κατά 12,6 ποσ. μονάδες), 
η Γαλλία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Τσεχία 
(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,7 ποσ. μο-

νάδες), το Βέλγιο (κατά 8,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 7,8 ποσ. μο-

νάδες), η Πορτογαλία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Λετο-
νία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κα-
τά 6,2 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία και η Βουλγαρία (κα-

τά 5,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,5 ποσ. μονά-
δες), η Εσθονία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
(κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 4,1 ποσ. μονά-
δες), η Δανία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 

3,2 ποσ. μονάδες) και η Σλοβακία (κατά 1,3 ποσ. μονά-
δες). 

2.10.2 Ανά ηλικιακή ομάδα 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 το-
μείς ζωής  ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Γράφημα 2.382 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 
τομείς ζωής ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

συνολικός πληθυσμός ΑμεΑ 73.030,6 χιλ άτομα        

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν 215.955,2 χιλ δηλώσεις        

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 16.307,2 χιλ άτομα    22,3%  25.921,2 χιλ άτομα 35,5%     30.802,1 χιλ άτομα  42,2% 

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν  45.442,5 χιλ δηλώσεις 21,0%  78.416,0 χιλ δηλώσεις 36,3%  92.096,7 χιλ δηλώσεις 42,6% 

αναλογία: τομείς ζωής/ΑμεΑ 2,8 τομείς/ΑμεΑ    3,0  τομείς/ΑμεΑ    3,0  τομείς/ΑμεΑ   

                                                    από 15 έως & 44 ετών                                          από 45 έως & 64 ετών                                       από 65 ετών & άνω 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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Το 2012, από το σύνολο των 73.030,6 χιλ. ατόμων με 

αναπηρία στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, δόθηκαν συνο-
λικά 215.955 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς 
ζωής που τα ΑμεΑ κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη 

μέση αναλογία δηλώσεων να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά 
ΑμεΑ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά στη γηραιότερη ηλικιακή ο-

μάδα από 65 ετών & άνω του συνολικού πληθυσμού 
των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, α-
ντιστοιχούν 30.802,1 χιλ. άτομα (το 42,2% του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολι-

κά 92.096,7 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς 
ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση ανα-
λογία αυτών των δηλώσεων στη συγκεκριμένη ηλικια-
κή ομάδα να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συ-

γκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους των ατόμων 
με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
στην ΕΕ-28: 

 το 64,1% των ΑμεΑ (ή 19.747,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,2 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 63,5% των ΑμεΑ (ή 19.556,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-
περέχουσα σημαντικά κατά 10,6 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 48,2% των ΑμεΑ (ή 14.852,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 11,2 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (37,0%), 

 το 43,1% των ΑμεΑ (ή 13.286,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 11,4 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(31,7%), 

 το 24,2% των ΑμεΑ (ή 7.464,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δα-
πανών τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,5 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 

ΕΕ-28 (22,7%), 

 το 21,2% των ΑμεΑ (ή 6.540,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-
πολειπόμενη σημαντικά κατά 17,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(38,6%), 

 το 19,2% των ΑμεΑ (ή 5.902,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,4 ποσ. μονά-

δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28 (25,6%), 

 το 10,2% των ΑμεΑ (ή 3.130,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφο-
ρές τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 9,6 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (19,8%), 

 το 3,5% των ΑμεΑ (ή 1.074,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπολειπόμενη οριακά κατά 1,1 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(4,6%), και 

 το 1,8% των ΑμεΑ (ή 543,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Το 2012, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως 
& 64 ετών του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στα 26 

από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 
25.921,2 χιλ. άτομα (το 35,5% του συνολικού πληθυ-
σμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολικά 78.416,0 
χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής που κρί-

νουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία αυτών 
των δηλώσεων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να 
είναι 3,0 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, τη 

συγκεκριμένη χρονιά και επί του πλήθους των ατόμων 
με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
στην ΕΕ-28: 

 το 60,3% των ΑμεΑ (ή 15.633,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-

θερου χρόνου τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,6 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 54,4% των ΑμεΑ (ή 14.109,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-

περέχουσα σημαντικά κατά 15,8 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(38,6%), 

 το 46,4% των ΑμεΑ (ή 12.017,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-

πολειπόμενη ισχυρά κατά 6,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 31,8% των ΑμεΑ (ή 8.240,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,2 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (25,6%), 

 το 30,8% των ΑμεΑ (ή 7.982,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,2 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(37,0%), 

 το 24,6% των ΑμεΑ (ή 6.368,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δα-
πανών τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,9 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28 (22,7%), 

 το 24,2% των ΑμεΑ (ή 6.269,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά κατά 7,5 ποσ. μονάδες της αντί-
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στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(31,7%), 

 το 22,9% των ΑμεΑ (ή 5.935,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφο-
ρές τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (19,8%), 

 το 5,6% των ΑμεΑ (ή 1.451,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπερέχουσα οριακά κατά 1,0 ποσ. μονάδα της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(4,6%), και 

 το 1,6% των ΑμεΑ (ή 407,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ 

στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 
16.307,2 χιλ. άτομα (το 22,3% του συνολικού πληθυ-
σμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολικά 45.442,5 
χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής που κρί-

νουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία αυτών 
των δηλώσεων στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να 
είναι 2,8 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 

2012 και επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στην ΕΕ-28: 

 το 55,8% των ΑμεΑ (ή 9.097,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 5,1 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 46,1% των ΑμεΑ (ή 7.522,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υπερέ-
χουσα ισχυρά κατά 7,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (38,6%), 

 το 43,2% των ΑμεΑ (ή 7.051,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υπολει-
πόμενη ισχυρά κατά 9,7 ποσ. μονάδες της αντίστοι-

χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (52,9%), 

 το 33,3% των ΑμεΑ (ή 5.424,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 13,5 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (19,8%), 

 το 27,9% των ΑμεΑ (ή 4.542,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση 
τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 2,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(25,6%), 

 το 25,6% των ΑμεΑ (ή 4.167,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,4 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(37,0%), 

 το 21,8% των ΑμεΑ (ή 3.561,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπολει-
πόμενη ισχυρά κατά 9,9 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (31,7%), 

 το 16,7% των ΑμεΑ (ή 2.723,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 6,0 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28 (22,7%), 

 το 5,3% των ΑμεΑ (ή 858,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπερέχουσα οριακά κατά 0,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(4,6%), και 

 το 3,0% των ΑμεΑ (ή 493,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,0 ποσ. 
μονάδα της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 
δείκτη μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων θα πρέπει 
να σημειωθεί: η αύξηση των ποσοστών από τη νεότε-

ρη στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα στους τομείς: κι-
νητικότητα, μετακίνηση, πρόσβαση σε κτίρια, και 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, η μείωση των 

ποσοστών από τη νεότερη στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα στον τομέα δυσμενής διάκριση που αντιμετω-
πίζουν, και η αύξηση των ποσοστών από τη νεότερη 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα στους τομείς της α-

πασχόλησης της κάλυψης ζωτικών δαπανών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 το-
μείς ζωής ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα

 
το 2012. 

Το 2012, από το σύνολο των 1.686,6 χιλ. ατόμων με 

αναπηρία στην Ελλάδα για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, δόθηκαν συνολικά 4.651,2 χιλ. απαντή-
σεις ως προς τους 8 από τους 10 τομείς ζωής που τα 
ΑμεΑ κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία 

δηλώσεων να είναι 2,8 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Σημειώ-
νεται ότι δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ελ-
λάδα στους τομείς χρήση διαδικτύου και κοινωνικές 

επαφές & υποστήριξη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά στη γηραιότερη ηλικιακή ο-
μάδα από 65 ετών & άνω του συνολικού πληθυσμού 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα, αντιστοιχούν 1.029,7 χιλ. άτο-

μα (το 61,1% του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα 
οποία έδωσαν συνολικά 3.173,5 χιλ. απαντήσεις ως 
προς τους 8 τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζο-
νται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να είναι 3,1 τομείς ζωής 
ανά ΑμεΑ.  
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Γράφημα 2.383 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 

τομείς ζωής ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 

συνολικός πληθυσμός ΑμεΑ 1.686,6 χιλ άτομα        

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν 4.651,2 χιλ δηλώσεις        

πληθυσμός ηλικιακής ομάδας 186,7 χιλ άτομα    11,1%  470,3 χιλ άτομα 27,9%     1.029,7 χιλ άτομα 61,1% 

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν  325,2 χιλ δηλώσεις 7,0%  1.152,5 χιλ δηλώσεις 24,8%  3.173,5 χιλ δηλώσεις 68,2% 

αναλογία: τομείς ζωής/ΑμεΑ 1,7 τομείς/ΑμεΑ    2,5  τομείς/ΑμεΑ    3,1  τομείς/ΑμεΑ   

                                                    από 15 έως & 44 ετών                                          από 45 έως & 64 ετών                                       από 65 ετών & άνω 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους τομείς χρήση διαδικτύου και κοινωνικές επαφές & υποστήριξη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 15-44 ετών δεν διατίθε-

νται στοιχεία επιπλέον στους τομείς μετακίνηση, και εκπαίδευση & κατάρτιση, 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους των 
ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας στην Ελλάδα: 

 το 71,9% των ΑμεΑ (ή 740,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα, τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 10,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(61,2%), 

 το 55,1% των ΑμεΑ (ή 567,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου, τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 7,0 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα (48,1%), 

 το 53,1% των ΑμεΑ (ή 546,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-

λάδα (52,9%), 

 το 52,6% των ΑμεΑ (ή 542,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια, τιμή 
υπερέχουσα σημαντικά κατά 11,7 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(40,9%), 

 το 51,3% των ΑμεΑ (ή 528,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση, τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 11,8 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(39,5%), 

 το 12,8% των ΑμεΑ (ή 131,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση, τιμή υπο-
λειπόμενη ελαφρά κατά 5,6 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(18,4%), 

 το 6,3% των ΑμεΑ (ή 65,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση, 
τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 1,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(7,7%), και 

 το 5,1% των ΑμεΑ (ή 52,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές, 
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,6 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-

λάδα (9,7%). 

Το 2012, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 έως 
& 64 ετών του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα, αντιστοιχούν 470,3 χιλ. άτομα (το 27,9% του 

συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν 
συνολικά 1.152,5 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 8 το-
μείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση 

αναλογία αυτών των δηλώσεων στη συγκεκριμένη η-
λικιακή ομάδα να είναι 2,5 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο 
συγκεκριμένα, τη συγκεκριμένη χρονιά και επί του 
πλήθους των ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα: 

 το 55,2% των ΑμεΑ (ή 259,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-

λάδα (52,9%), 

 το 46,2% των ΑμεΑ (ή 217,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα, τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά κατά 15,0 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(61,2%), 

 το 41,9% των ΑμεΑ (ή 197,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
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ρου χρόνου, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,2 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα (48,1%), 

 το 28,7% των ΑμεΑ (ή 135,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση, τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 10,3 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(18,4%), 

 το 25,5% των ΑμεΑ (ή 120,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια, τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 15,4 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(40,9%), 

 το 24,7% των ΑμεΑ (ή 116,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση, τιμή υπολει-

πόμενη σημαντικά κατά 14,8 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(39,5%), 

 το 13,7% των ΑμεΑ (ή 64,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές, 

τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,0 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(9,7%), και 

 το 9,0% των ΑμεΑ (ή 42,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση, 

τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(7,7%). 

Την ίδια χρονιά, στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 44 ετών του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα, αντιστοιχούν 186,7 χιλ. άτομα (το 11,1% 
του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδω-

σαν συνολικά 352,2 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 6 
από τους 10 τομείς ζωής

46
 που κρίνουν ότι περιορίζο-

νται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να είναι 1,7 τομείς ζωής 

ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλή-
θους των ατόμων με αναπηρία της συγκεκριμένης ηλι-
κιακής ομάδας στην Ελλάδα: 

 το 46,0% των ΑμεΑ (ή 85,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,9 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα (52,9%), 

 το 39,5% των ΑμεΑ (ή 73,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα, τιμή υπο-
λειπόμενη σημαντικά κατά 21,7 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(61,2%), 

 το 25,5% των ΑμεΑ (ή 47,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 15,8 ποσ. μονάδες 
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Δεν διατίθενται στοιχεία για τους τομείς χρήση διαδικτύου, κοι-

νωνικές επαφές & υποστήριξη, μετακίνηση, εκπαίδευση & κατάρ-
τιση 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-

λάδα (9,7%), 

 το 25,4% των ΑμεΑ (ή 47,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου, τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά 
κατά 22,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο 

σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (48,1%), 

 το 23,3% των ΑμεΑ (ή 43,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση, τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 4,9 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(18,4%), και 

 το 14,5% των ΑμεΑ (ή 27,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια, τιμή 
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,4 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα (40,9%). 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 
δείκτη μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων θα πρέπει 

να σημειωθεί: η αύξηση των ποσοστών από τη νεότε-
ρη στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα στην αναλογία 
των δηλώσεων των τομέων ζωής που περιορίζονται αν 
ΑμεΑ, καθώς και η αύξηση στους τομείς: κινητικότητα, 

πρόσβαση σε κτίρια, δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου, και μετακίνηση, αλλά και η μείωση των πο-
σοστών από τη νεότερη στη γηραιότερη ηλικιακή ο-

μάδα στον τομέα δυσμενής διάκριση που αντιμετω-
πίζουν, και η αύξηση των ποσοστών από τη νεότερη 
στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα στον τομέα της απα-
σχόλησης γεγονός που αναδεικνύει την ενδιάμεση η-

λικιακή ομάδα ως την πλέον ευάλωτη στην αγορά ερ-
γασίας των ΑμεΑ στην Ελλάδα. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 15 
έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς 
τους 3 τομείς ζωής που αφορούν στην εκπαίδευση & 

κατάρτιση, στην απασχόληση, και στην κάλυψη ζωτι-
κών δαπανών και ανήκουν στα 26 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28

 
το 2012. 

Το 2012, σε 6 από τα 22 κράτη-μέλη
47

 της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκ-
παίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (27,9%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από 
τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση 
& κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) 
με μέση τιμή 31,4% είναι: η Γαλλία (33,6%), η Γερμανία 
(31,6%), η Δανία (30,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(30,6%), και η Πολωνία (30,1%). Την ίδια χρονιά, και 
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στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 

χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
17,6% στα οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (16,0%), η 
Πορτογαλία (16,9%), η Βουλγαρία (18,2%), η Ουγγα-
ρία (18,3%), και η Αυστρία (18,8%). Η τιμή του λόγου 

top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,8 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ.  
Γράφημα 2.384 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία στην ηλικι-
ακή ομάδα 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους τομείς 

της εκπαίδευσης & κατάρτισης, της απασχόλησης και της κάλυψης ζωτικών 
δαπανών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία  για την Ιρλανδία και την Κροατία  και στον τομέα της 
εκπαίδευσης & κατάρτισης για την Εσθονία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ελλάδα, στον 
τομέα της απασχόλησης για τη Μάλτα και στον τομέα της κάλυψης ζωτικών δαπανών  

για τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 από τα 25 κράτη-μέλη
48

 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την απασχόληση υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (46,1%), ενώ στα υπόλοιπα 17 από 

τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 25 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

ως προς την απασχόληση να είναι 23,3%, τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 22,8 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 

δείκτη (top 5) με μέση τιμή 51,3% είναι: το Ηνωμένο 
Βασίλειο (53,5%), η Πολωνία (52,5%), η Γαλλία και η 
Σλοβενία (46,7%) και η Δανία (44,6%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 31,2% στα οποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα 
(23,3%), το Λουξεμβούργο (30,8%), η Εσθονία (31,2%),  

η Ιταλία (34,4%), και η Κύπρος (36,1%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,6 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 15 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία

49
, το ποσοστό των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-
λυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (16,7%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από 
τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτι-
κών δαπανών υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 24 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών να 

είναι 46,0%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 29,3 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 58,2% 

είναι: η Βουλγαρία (76,7%), η Ρουμανία (69,0%), η Ουγ-
γαρία (51,1%), η Λετονία (48,0%) και η Ελλάδα (46,0%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 10,0% στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Σουηδία και η Γερμανία (8,1%), η Ισπανία, το 
Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο (11,3%). Η τιμή του 
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λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας 
από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
ως προς τους 3 τομείς ζωής που αφορούν στην εκπαί-

δευση & κατάρτιση, στην απασχόληση, και στην κά-
λυψη ζωτικών δαπανών στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28

 
το 2012. 

Γράφημα 2.385 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία της ηλικια-

κής ομάδας από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους 
τομείς της εκπαίδευσης & κατάρτισης, της απασχόλησης και της κάλυψης 

ζωτικών δαπανών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία  για την Ιρλανδία και την Κροατία  και στον τομέα της 
απασχόλησης για τη Μάλτα και της κάλυψης ζωτικών δαπανών  για τη Σουηδία και το 
Λουξεμβούργο 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκ-
παίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (31,8%), ενώ στα υπόλοιπα 19 από 

τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση 
& κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 26 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-

ορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση να εί-
ναι 9,0%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 22,8 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28.Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 40,8% 
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (45,6%), η Δανία (44,5%), η 
Γαλλία (38,2%), η Γερμανία (38,0%) & η Ισπανία (37,5%). 

Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 11,6% στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Ελλάδα (9,0%), η Βουλγαρία (10,6%), η Τσε-

χία (12,0%), η Ιταλία (12,2%) & η Πορτογαλία (14,0%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,5 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 25 κράτη-
μέλη

50
 της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά 

στοιχεία, το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται ως προς την απασχόληση υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (54,4%), ενώ στα 
υπόλοιπα 12 από τα 25 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πο-

σοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την απασχόληση υπολείπεται του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση με-
ταξύ των 25 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση να εί-

ναι 28,7%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 25,7 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 66,5% 

είναι: η Δανία (68,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (67,9%), η 
Ισπανία (67,8%), η Λιθουανία (64,3%), και η Φινλανδία 
(64,2%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 32,5% στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Ελλάδα (28,7%), η Σλοβακία (29,1%), η 
Ιταλία (33,3%),  η Σλοβενία (34,4%), και η Αυστρία 

(36,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
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μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 15 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία

51
, το ποσοστό των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-

λυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (55,2%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από 
τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτι-
κών δαπανών υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των 24 

κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών να 
είναι 55,2%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 30,7 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. 
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Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
63,7% είναι: η Βουλγαρία (75,6%), η Ρουμανία (69,4%), 
η Ουγγαρία (64,8%), η Ελλάδα (55,2%) και η Λετονία 
(53,2%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 11,5% στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Ισπανία (8,9%), η Γαλλία (10,81%), η 

Δανία (12,2%),  η Γερμανία (12,7%),   και η Φινλανδία 
(13,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαί-
τερα υψηλή (5,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.10.2.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
στην κάλυψη ζωτικών δαπανών και ως προς το φύλο, 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.386 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην ως προς την κάλυψη ζωτι-
κών δαπανών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 

ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη 
ζωτικών δαπανών στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 
15,5% τιμή υπολειπόμενη του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών 
δαπανών (17,8%) κατά 2,3 ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη 
ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ σε 7 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

στην κάλυψη ζωτικών δαπανών να καταγράφεται στη 
Φινλανδία (κατά 15,8 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Δανία 

(κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,3 ποσ. 

μονάδες), η Τσεχία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 

2,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 0,9 
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
στην κάλυψη ζωτικών δαπανών στην ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 44 ετών υπολείπεται του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 17 από τα 24 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνό-

τητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών 
να καταγράφεται στο Βέλγιο (κατά 24,0 ποσ. μονάδες) 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-

λουθούν: η Ισπανία και η Ιταλία (κατά 6,2 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβακία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 
(κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 4,6 ποσ. μο-
νάδες), η Γερμανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-

ρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,7 ποσ. 
μονάδες), η Λετονία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η Πολω-
νία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η Ουγγαρία 

(κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,7 ποσ. μο-
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Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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νάδες), η Εσθονία και η Λιθουανία (κατά 2,2 ποσ. μο-

νάδες), και η Ρουμανία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-

δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών και ως προς το 
φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.387 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην ως προς την κάλυψη ζωτι-

κών δαπανών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 
64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη 

ζωτικών δαπανών στα 24 από τα 28 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 
36,7% τιμή υπολειπόμενη του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών 
δαπανών (41,1%) κατά 4,4 ποσ. μονάδες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη 
ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 5 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

στην κάλυψη ζωτικών δαπανών να καταγράφεται στο 
Βέλγιο (κατά 27,0 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ιταλία 
(κατά 5,5 ποσ. μονάδες), και οριακά η Τσεχία (κατά 0,1 

ποσ. μονάδες), ενώ σχεδόν μηδενική απόκλιση κατα-
γράφεται στη Γαλλία και στη Μάλτα. Την ίδια χρονιά, 
ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών 

στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών υπολείπε-
ται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 19 
από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη από-

κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών 
και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην 
κάλυψη ζωτικών δαπανών να καταγράφεται στη Σλο-
βενία (κατά 18,8 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθονία 
(κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 13,8 ποσ. μο-
νάδες), η Πολωνία (κατά 13,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγα-

ρία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 10,1 
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η 

Λετονία (κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,1 
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η 
Αυστρία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,2 

ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-
ρία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 2,0 ποσ. 

μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η 
Κύπρος (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και οριακά η Ελλάδα 
(κατά 0,3 ποσ. μονάδες). 

 

2.10.3 Ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 το-

μείς ζωής  ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28
 
το 

2012.  

Το 2012, από το σύνολο των 72.270,9 χιλ. ατόμων με 

αναπηρία που ανέφεραν το μορφωτικό τους επίπεδο 
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, δόθηκαν συνολικά 

213.727,9 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς 
ζωής που τα ΑμεΑ κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη 
μέση αναλογία δηλώσεων να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά 

ΑμεΑ.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά στo υψηλότερο επίπεδο εκ-
παίδευσης (απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 5-6) του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στα 

26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 
10.494,9 χιλ. άτομα (το 14,5% του συνολικού πληθυ-
σμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολικά 28.150,6 
χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής που κρί-

νουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία αυτών 
των δηλώσεων στη συγκεκριμένη επίπεδο εκπαίδευ-
σης να είναι 2,7 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ.  
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Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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Γράφημα 2.388 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 

τομείς ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

συνολικός πληθυσμός ΑμεΑ 72.270,9 χιλ άτομα        

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν 213.727,9 χιλ δηλώσεις        

πληθυσμός ΑμεΑ στο ISCED 33.541,1 χιλ άτομα    46,4%  28.234,9 χιλ άτομα 39,1%     10.494,9 χιλ άτομα 14,5% 

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν  105.926,3 χιλ δηλώσεις 49,6%  79.651,0 χιλ δηλώσεις 37,3%  28.150,6  χιλ δηλώσεις 13,2% 

αναλογία: τομείς ζωής/ΑμεΑ 3,2 τομείς/ΑμεΑ    2,8  τομείς/ΑμεΑ    2,7  τομείς/ΑμεΑ   

                                                                          απόφοιτοι έως & την Κατώτερη                                                        απόφοιτοι έως & την Ανώτερη                                                           απόφοιτοι της 

                                                                             Δευτεροβάθμια εκπαίδευση                                   Δευτεροβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση                                Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

                                                                                          ISCED 0-2                                                                                        ISCED 3-4                                                                  ISCED 5-6 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία   

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕ 
 

Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους των 

ατόμων με αναπηρία του συγκεκριμένου επιπέδου 
εκπαίδευσης στην ΕΕ-28: 

 το 67,2% των ΑμεΑ (ή 7.056,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,3 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 45,2% των ΑμεΑ (ή 4.747,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-

πολειπόμενη ισχυρά κατά 7,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 36,3% των ΑμεΑ (ή 3.812,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-

πολειπόμενη ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(38,6%), 

 το 31,4% των ΑμεΑ (ή 3.295,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 

τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(36,9%), 

 το 23,4% των ΑμεΑ (ή 2.455,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφο-

ρές τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (19,9%), 

 το 23,3% των ΑμεΑ (ή 2.440,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά κατά 8,4 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(31,7%), 

 το 22,8% των ΑμεΑ (ή 2.394,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,7 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 

ΕΕ-28 (25,5%), 

 το 11,2% των ΑμεΑ (ή 1.175,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δα-
πανών τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,6 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (22,8%), 

 το 5,2% των ΑμεΑ (ή 549,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπερέχουσα οριακά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(4,6%), και 

 το 2,1% των ΑμεΑ (ή 221,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 0,2 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Το 2012, στο ενδιάμεσο επίπεδο εκπαίδευσης (από-
φοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4) του συνολικού 
πληθυσμού των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 28.234,9 χιλ. άτομα (το 39,1% 

του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδω-
σαν συνολικά 79.651,0 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 
10 τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη 
μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων στη συγκεκριμέ-
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νη επίπεδο εκπαίδευσης να είναι 2,8 τομείς ζωής ανά 

ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, τη συγκεκριμένη χρονιά και 
επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία του συγκε-
κριμένου επιπέδου εκπαίδευσης στην ΕΕ-28: 

 το 59,6% των ΑμεΑ (ή 16.825,5χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-

θερου χρόνου τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 1,3 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 47,6% των ΑμεΑ (ή 13.435,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 
ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-

πολειπόμενη ισχυρά κατά 5,3 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 42,3% των ΑμεΑ (ή 11.944,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-
περέχουσα ελαφρά κατά 3,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(38,6%), 

 το 31,6% των ΑμεΑ (ή 8.909,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(36,9%), 

 το 26,9% των ΑμεΑ (ή 7.582,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (25,5%), 

 το 24,4% των ΑμεΑ (ή 6.901,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά κατά 7,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(31,7%), 

 το 22,2% των ΑμεΑ (ή 6.256,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δα-
πανών τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,6 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (22,8%), 

 το 21,3% των ΑμεΑ (ή 6.006,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφο-
ρές τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (19,9%), 

 το 4,7% των ΑμεΑ (ή 1.320,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπερέχουσα οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδα της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(4,6%), και 

 το 1,7% των ΑμεΑ (ή 467,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Την ίδια χρονιά, στο χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευ-
σης (απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση – ISCED 0-2) του συνολικού πληθυσμού 

των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, α-

ντιστοιχούν 33.541,1 χιλ. άτομα (το 46,4% του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολι-
κά 105.926,3 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς 
ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση ανα-

λογία αυτών των δηλώσεων στη συγκεκριμένη επίπε-
δο εκπαίδευσης να είναι 3,2 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. 
Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους των 

ατόμων με αναπηρία του συγκεκριμένου επιπέδου 
εκπαίδευσης στην ΕΕ-28: 

 το 60,0% των ΑμεΑ (ή 20.134,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,9 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 59,8% των ΑμεΑ (ή 20.072,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-
περέχουσα ισχυρά κατά 6,9 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 43,1% των ΑμεΑ (ή 14.455,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,2 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(36,9%), 

 το 40,4% των ΑμεΑ (ή 13.564,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπερέ-

χουσα ισχυρά κατά 8,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (31,7%), 

 το 36,1% των ΑμεΑ (ή 12.113,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-
πολειπόμενη ελαφρά κατά 2,5 ποσ. μονάδες της α-

ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(38,6%), 

 το 26,9% των ΑμεΑ (ή 9.018,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,1 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (22,8%), 

 το 25,2% των ΑμεΑ (ή 8.462,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση 
τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(25,5%), 

 το 17,6% των ΑμεΑ (ή 5.886,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 

τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (19,9%), 

 το 4,4% των ΑμεΑ (ή 1.478,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 

υπολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(4,6%), και 

 το 2,2% των ΑμεΑ (ή 740,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-

ποστήριξη τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,2 ποσ. 
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μονάδα της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 
δείκτη μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης θα 
πρέπει να σημειωθεί: η μείωση των ποσοστών από το 

χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
στους τομείς: κινητικότητα, μετακίνηση, πρόσβαση 
σε κτίρια, και κάλυψης ζωτικών δαπανών, η αύξηση 

των ποσοστών από το χαμηλότερο στο υψηλότερο ε-
πίπεδο εκπαίδευσης στους τομείς δυσμενής διάκριση 
που αντιμετωπίζουν και χρήση διαδικτύου, και η αύ-

ξηση των ποσοστών από το χαμηλότερο στο ενδιάμε-

σο επίπεδο εκπαίδευσης στους τομείς της εκπαίδευ-
σης & κατάρτισης και της απασχόλησης, έναντι της 
μείωσης στα αντίστοιχα επίπεδα εκπαίδευσης του το-
μέα δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 το-
μείς ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 
το 

2012. 

Γράφημα 2.389 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 

τομείς ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

συνολικός πληθυσμός ΑμεΑ 1.681,2 χιλ άτομα        

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν 4.662,4 χιλ δηλώσεις        

πληθυσμός επιπέδου εκπαίδευσης 1.285,5 χιλ άτομα    74,9%  330,9 χιλ άτομα 19,7%     91,8 χιλ άτομα 5,5% 

πλήθος τομέων ζωής  που δηλώθηκαν  3.704,9 χιλ δηλώσεις 7,0%  738,5 χιλ δηλώσεις 24,8%  219,0 χιλ δηλώσεις 68,2% 

αναλογία: τομείς ζωής/ΑμεΑ 2,9 τομείς/ΑμεΑ    2,2  τομείς/ΑμεΑ    2,4  τομείς/ΑμεΑ   

                                                                          απόφοιτοι έως & την Κατώτερη                                                        απόφοιτοι έως & την Ανώτερη                                                           απόφοιτοι της 

                                                                             Δευτεροβάθμια εκπαίδευση                                   Δευτεροβάθμια & Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση                               Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

                                                                                          ISCED 0-2                                                                                        ISCED 3-4                                                                  ISCED 5-6 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους τομείς χρήση διαδικτύου και κοινωνικές επαφές & υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ στο επίπεδο εκπαίδευσης απόφοιτοι της 

Τριτοβάθμιας – ISCED 5-6 δεν διατίθενται στοιχεία επιπλέον στον τομέα δυσμενής διάκριση που αντιμετωπίζουν  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, από το σύνολο των 1.686,6 χιλ. ατόμων με 
αναπηρία που ανέφεραν το μορφωτικό τους επίπεδο 
Ελλάδα, δόθηκαν συνολικά 4.651,2 χιλ. απαντήσεις ως 

προς τους 8 από τους 10 τομείς ζωής που τα ΑμεΑ κρί-
νουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία δηλώ-
σεων να είναι 2,8 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Σημειώνεται 
ότι δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ελλάδα 

στους τομείς χρήση διαδικτύου και κοινωνικές επαφές 
& υποστήριξη σε όλεστα επίπεδα εκπαίδευσης.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά στo υψηλότερο επίπεδο εκ-
παίδευσης (απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 

ISCED 5-6) του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα, αντιστοιχούν 91,8 χιλ. άτομα (το 5,5% του συ-
νολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συ-

νολικά 219,0 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 8 τομείς 
ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση ανα-
λογία αυτών των δηλώσεων στη συγκεκριμένη επίπε-
δο εκπαίδευσης να είναι 2,4 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ.  

Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους των 
ατόμων με αναπηρία του συγκεκριμένου επιπέδου 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 

 το 62,6% των ΑμεΑ (ή 57,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα, τιμή υπερέ-
χουσα οριακά κατά 1,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (61,0%), 

 το 42,5% των ΑμεΑ (ή 39,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-

ρου χρόνου, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 5,5 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα (48,0%), 

 το 36,9% των ΑμεΑ (ή 33,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια, τιμή 

υπολειπόμενη ελαφρά κατά 3,8 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(40,7%), 

 το 32,1% των ΑμεΑ (ή 29,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση, τιμή υπολει-

πόμενη ισχυρά κατά 7,2 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
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χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(39,3%), 

 το 31,4% των ΑμεΑ (ή 28,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 21,7 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην Ελλάδα (53,1%), 

 το 21,8% των ΑμεΑ (ή 20,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση, τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 3,4 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (18,4%), 

και 

 το 11,2% των ΑμεΑ (ή 10,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση, 
τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,5 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(7,7%). 

Το 2012, στο ενδιάμεσο επίπεδο εκπαίδευσης (από-
φοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4) του συνολικού 
πληθυσμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα, αντιστοιχούν 
330,9 χιλ. άτομα (το 19,7% του συνολικού πληθυσμού 
των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολικά 739,5 χιλ. απα-

ντήσεις ως προς τους 8 τομείς ζωής που κρίνουν ότι 
περιορίζονται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώ-
σεων στη συγκεκριμένη επίπεδο εκπαίδευσης να είναι 

2,2 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, τη συ-
γκεκριμένη χρονιά και επί του πλήθους των ατόμων με 
αναπηρία του συγκεκριμένου επιπέδου εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα: 

 το 48,8% των ΑμεΑ (ή 161,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα, τιμή υπο-
λειπόμενη σημαντικά κατά 12,2 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(61,0%), 

 το 46,5% των ΑμεΑ (ή 154,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών, τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,6 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 

Ελλάδα (53,1%), 

 το 37,9% των ΑμεΑ (ή 125,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 
10,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο 

των ΑμεΑ στην Ελλάδα (48,0%), 

 το 26,0% των ΑμεΑ (ή 86,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια, τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 14,7 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(40,7%), 

 το 24,8% των ΑμεΑ (ή 82,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση, τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 14,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(39,3%), 

 το 16,1% των ΑμεΑ (ή 53,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση, τιμή υπο-

λειπόμενη ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(18,4%), 

 το 13,4% των ΑμεΑ (ή 44,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές, 
τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(9,1%), και 

 το 9,6% των ΑμεΑ (ή 31,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση, 
τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,9 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(7,7%). 

Την ίδια χρονιά, στο χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευ-

σης (απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση – ISCED 0-2) του συνολικού πληθυσμού 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα, αντιστοιχούν 186,7 χιλ. άτομα 
(το 11,1% του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα 

οποία έδωσαν συνολικά 352,2 χιλ. απαντήσεις ως 
προς τους 8 τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζο-
νται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων στη 

συγκεκριμένη επίπεδο εκπαίδευσης να είναι 2,9 το-
μείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί 
του πλήθους των ατόμων με αναπηρία του συγκεκρι-
μένου επιπέδου εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 

 το 62,8% των ΑμεΑ (ή 807,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα, τιμή υπερέ-
χουσα οριακά κατά 1,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (61,0%), 

 το 55,2% των ΑμεΑ (ή 709,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-

νών, τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (53,1%), 

 το 49,9% των ΑμεΑ (ή 642,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-

ρου χρόνου, τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,9 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα (48,0%), 

 το 43,9% των ΑμεΑ (ή 563,7χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια, τιμή 
υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,2 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(40,7%). 

 το 42,8% των ΑμεΑ (ή 549,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση, τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 3,5 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(39,3%), 

 το 18,3% των ΑμεΑ (ή 235,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση, τιμή υπο-
λειπόμενη οριακά κατά 0,1 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(18,4%),  

 το 8,5% των ΑμεΑ (ή 109,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές, 
τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της 
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αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(9,1%), και 

 το 6,8% των ΑμεΑ (ή 87,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση, 
τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,9 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(7,7%). 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 
δείκτη μεταξύ των τριών επιπέδων εκπαίδευσης θα 

πρέπει να σημειωθεί: η μείωση των ποσοστών από το 
χαμηλότερο στο ενδιάμεσο επίπεδο εκπαίδευσης 
στους τομείς: κινητικότητα, μετακίνηση, πρόσβαση 
σε κτίρια, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, και 

απασχόληση, αλλά και η μείωση των ποσοστών από 
το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
στον τομέα κάλυψη ζωτικών δαπανών, καθώς και η 
αύξηση των ποσοστών από το χαμηλότερο στο ενδιά-

μεσο επίπεδο εκπαίδευσης στον τομέα δυσμενής διά-
κριση που αντιμετωπίζουν. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ με το χαμηλότερο επίπεδο εκ-
παίδευσης (απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2) που δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται ως προς τους 3 τομείς ζωής που αφορούν 
στην εκπαίδευση & κατάρτιση, στην απασχόληση, και 
στην κάλυψη ζωτικών δαπανών στα 26 από τα 28 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28

 
το 2012. 

Το 2012, σε 9 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκ-

παίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (25,2%), ενώ στα υπόλοιπα 17 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση 

& κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 26 

κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση να εί-
ναι 7,0%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 18,3 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 38,5% 
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (42,3%), η Γερμανία 

(41,2%), η Γαλλία (39,3%), η Δανία (38,5%), και το Βέλ-
γιο (31,4%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κατα-
γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές 

του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 11,6% στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (7,0%), η Βουλγαρία 
(10,1%), η Ιταλία (12,6%), η Πορτογαλία (13,6%), και η 
Τσεχία (14,8%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 

υψηλή (3,3 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-
παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Γράφημα 2.390 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία με επίπεδο 

εκπαίδευσης απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους τομείς της εκπαίδευσης & 

κατάρτισης, της απασχόλησης και της κάλυψης ζωτικών δαπανών  στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία  για την Ιρλανδία και την Κροατία  και στον τομέα της 

κάλυψης ζωτικών δαπανών  για τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την απασχόληση υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (36,1%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 
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Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
ως προς την απασχόληση να είναι 18,7%, τιμή υπολει-

πόμενη σημαντικά κατά 17,4 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 

δείκτη (top 5) με μέση τιμή 51,2% είναι: το Ηνωμένο 
Βασίλειο (53,5%), η Δανία (54,3%), το Βέλγιο (48,6%),  η 
Σουηδία (45,9%) και η Φινλανδία (43,8%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 16,3% στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Μάλτα (5,7%), η Σλοβακία (15,6%), η Ελλάδα (18,7%), 
η Σλοβενία (20,4%), και η Εσθονία (20,8%). Η τιμή του 

λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (3,1 φορές), γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 14 από τα 24 κράτη-μέλη
52

 της ΕΕ-28 το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (26,9%), ενώ στα υ-
πόλοιπα 10 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσο-
στό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 

προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπολείπεται του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η 
θέση μεταξύ των 24 κρατών-μελών για τα οποία δια-

τίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη 
ζωτικών δαπανών να είναι 56,4%, τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 29,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) 
με μέση τιμή 61,6% είναι: η Βουλγαρία (78,3%), η Ρου-

μανία (64,4%), η Ουγγαρία (57,2%), η Ελλάδα (56,4%) 
και η Εσθονία (26,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-
τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 10,9% 

στα οποία περιλαμβάνονται: η Ισπανία (8,1%),   η Γαλ-
λία (10,6%), η Φινλανδία (11,4%), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (11,5%) και το Βέλγιο (12,3%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,7 φορές), γε-

γονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δια-
φοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μετα-
ξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ με επίπεδο εκπαίδευσης (από-
φοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4) που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τους 3 τομείς ζωής που αφο-
ρούν στην εκπαίδευση & κατάρτιση, στην απασχόλη-
                                                                 
52

Δεν διατίθενται στοιχεία για το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την 
Ιρλανδία και την Κροατία 

ση, και στην κάλυψη ζωτικών δαπανών του χαμηλό-

τερου στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28
 
το 2012. 

Γράφημα 2.391 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία με επίπεδο 
εκπαίδευσης απόφοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 που δήλωσαν ότι περιορίζονται στους το-
μείς της εκπαίδευσης & κατάρτισης, της απασχόλησης και της κάλυψης ζω-
τικών δαπανών  στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία  για την Ιρλανδία και την Κροατία  και στον τομέα της 

κάλυψης ζωτικών δαπανών  για την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκ-

παίδευση & κατάρτιση υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (26,9%), ενώ στα υπόλοιπα 19 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση 
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& κατάρτιση υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 26 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-

ορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση να εί-
ναι 9,6%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 17,2 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 

κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 32,3% 
είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (39,2%), η Γαλλία (32,3%), η 
Γερμανία (31,4%), η Δανία (29,9%), και το Λουξεμ-

βούργο (28,6%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 10,8% στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (9,6%), η Βουλγαρία 

(9,9%), η Ιταλία (10,8%), η Πορτογαλία (11,4%), και η 
Τσεχία (12,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (3,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την απασχόληση υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (42,3%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από 

τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
ως προς την απασχόληση να είναι 16,1%, τιμή υπολει-

πόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 26,2 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμέ-

νου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 52,7% είναι: το Ηνω-
μένο Βασίλειο (58,2%), η Ολλανδία (54,0%), η Λιθουα-
νία (51,0%),  η Πολωνία (50,4%) και η Φινλανδία 
(50,0%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 19,8% στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Μάλτα (14,3%), η Ελλάδα (16,1%), η 
Ιταλία (17,8%),η Σλοβακία (23,3%), και η Εσθονία 

(27,6%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(2,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 14 από τα 24 κράτη-μέλη
53

 της ΕΕ-28 το 
ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (26,9%), ενώ στα υ-
                                                                 
53

Δεν διατίθενται στοιχεία για το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, 

την Ιρλανδία και την Κροατία 

πόλοιπα 10 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσο-

στό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 
προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπολείπεται του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η 

θέση μεταξύ των 24 κρατών-μελών για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη 

ζωτικών δαπανών να είναι 46,5%, τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 24,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) 

με μέση τιμή 60,0% είναι: η Βουλγαρία (76,9%), η Ρου-
μανία (67,5%), η Ουγγαρία (55,4%), η Λετονία (53,7%) 
και η Ελλάδα (46,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντί-
ποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλό-

τερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,3% 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία (5,9%), η Γερ-
μανία (9,8%), η Αυστρία (10,0%), η Ισπανία (10,3%) και 

το Βέλγιο (10,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλή (6,5 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ. 

2.10.3.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στο χαμηλότερο επίπεδο εκ-
παίδευσης (απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2) που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών και ως 

προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ του χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (από-
φοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-

ση – ISCED 0-2) που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην 
κάλυψη ζωτικών δαπανών στα 24 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, είναι 58,6% τιμή υπολειπόμενη του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ του συγκεκριμένου επιπέδου 
εκπαίδευσης που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κά-
λυψη ζωτικών δαπανών (49,0%) κατά 9,6 ποσ. μονά-

δες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών ΑμεΑ στο επίπεδο εκπαίδευσης απόφοι-
τοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυ-

ψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 20 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγα-

λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
στην κάλυψη ζωτικών δαπανών να καταγράφεται στη 
Σλοβενία (κατά 32,8 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Γερμανία 
(κατά 22,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 18,3 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 17,3 ποσ. μονάδες), η Πο-

λωνία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,1 
ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Ι-
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ταλία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 6,5 ποσ. 

μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,1 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,2 ποσ. μονά-
δες), η Μάλτα και η Σλοβακία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), 

η Φινλανδία (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κα-

τά 4,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 3,7 ποσ. μο-
νάδες), η Κύπρος (κατά 2,1 ποσ. μονάδες) και η Εσθο-
νία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες). 

Γράφημα 2.392 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στο επίπεδο εκπαίδευσης απόφοιτοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται στην ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Σουηδία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη 
ζωτικών δαπανών στο επίπεδο εκπαίδευσης απόφοι-

τοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ σε 4 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 

μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
μεταξύ ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών να καταγρά-
φεται στο Βέλγιο (κατά 15,8 ποσ. μονάδες) και κατά 

φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: 
το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Ολ-

λανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες) και η Λετονία (κατά 20 
ποσ. μονάδες). Στην Πορτογαλία, τέλος, καταγράφεται 
μηδενική απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με-

ταξύ ανδρών και γυναικών. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στο ενδιάμεσο επίπεδο εκπαί-
δευσης (απόφοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/ και 
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4) που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δα-

πανών και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το έτος 2012.  

Γράφημα 2.393 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στο επίπεδο εκπαίδευσης απόφοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/ και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

– ISCED 3-4 που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

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

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ του ενδιάμεσου επιπέδου εκπαίδευσης (από-
φοιτοι Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/ και Μεταδευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4) που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών στα 24 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-

νται σχετικά στοιχεία, είναι 34,7% τιμή υπολειπόμενη 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ του συγκε-

κριμένου επιπέδου εκπαίδευσης που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών (43,1%) 
κατά 8,3 ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στο επίπεδο εκπαίδευσης από 45 έως 
& 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην κά-

λυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 3 από τα 24 κράτη-μέλη 
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της ΕΕ, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 17,6 ποσ. μονάδες), στο Βέλ-
γιο (κατά 15,1 ποσ. μονάδες) και στην Ολλανδία (κατά 
4,8 ποσ. μονάδες), ενώ σε 2 από τα 24 κράτη-μέλη της 
ΕΕ την Εσθονία και τη Σουηδία η απόκλιση του δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 
μηδενική. Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται στην 

κάλυψη ζωτικών δαπανών στο επίπεδο εκπαίδευσης 
από 45 έως & 64 ετών υπολείπεται του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 19 από τα 24 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνό-

τητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται στην κάλυψη ζωτικών δαπανών 
να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 32,8 ποσ. μονά-
δες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων 

ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες), η 
Ρουμανία (κατά 17,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 
14,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 14,0 ποσ. μονά-

δες), η Αυστρία (κατά 12,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία 

(κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 10,7 ποσ. μο-
νάδες), η Ιταλία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-
τά 6,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 6,1 ποσ. μονά-
δες), η Δανία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 

5,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και η Φινλανδία (κατά 
4,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 4,3 ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κα-

τά 2,8 ποσ. μονάδες) και η Κύπρος (κατά 2,1 ποσ. μο-
νάδες). 

 

2.10.4 Ανά εργασιακή κατάσταση 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 το-
μείς ζωής ανά εργασιακή κατάσταση στην ΕΕ-28

 
το 

2012.  

Γράφημα 2.394 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 
τομείς ζωής ανά εργασιακή κατάσταση στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

συνολικός πληθυσμός 

ΑμεΑ 
73.030,6 χιλ άτομα           

πλήθος τομέων ζωής  

που δηλώθηκαν 
215.955,3 χιλ δηλ.           

πληθυσμός ΑμεΑ  

ανά κατάσταση 
16.551,9 χιλ άτομα    22,7%  7.118,0 χιλ άτομα 9,7%     34.521,5 χιλ άτομα 47,3%     14.839,2 χιλ άτομα 20,3% 

πλήθος τομέων ζωής  

που δηλώθηκαν  
35.236,2 χιλ δηλ. 16,3%  22.729,2 χιλ δηλ. 10,5%  103.316,6  χιλ δηλ. 47,8%  54.673,3  χιλ δηλ. 25,3% 

αναλογία: τομείς 

ζωής/ΑμεΑ 2,1 τομείς/ΑμεΑ    3,2  τομείς/ΑμεΑ    3,0  τομείς/ΑμεΑ    3,7  τομείς/ΑμεΑ   

            
 οικονομικά ενεργοί 23.669,9 χιλ άτομα 32,4%  οικονομικά μη ενεργοί 49.360,7 χιλ άτομα 67,6% 

                                                         εργαζόμενοι                                                   άνεργοι                                                                   συνταξιούχοι                                         οικονομικά μη ενεργοί 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία   

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕ 
 

Το 2012, από το σύνολο των 73.030,6 χιλ. ατόμων με 

αναπηρία που ανέφεραν την εργασιακή τους κατά-
σταση στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28, για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, δόθηκαν συνολικά 
215.955,3 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς 

ζωής που τα ΑμεΑ κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη 
μέση αναλογία δηλώσεων να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά 
ΑμεΑ. Σημειώνεται ότι το 67,6%  του συνόλου των 

ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (ή 49.360,7 χιλ. άτομα) είναι οικονο-
μικά μη ενεργοί (των συνταξιούχων συμπεριλαμβα-
νομένων) και το υπόλοιπο 32,4% (ή 23.669,9 χιλ. άτο-
μα) είναι οικονομικά ενεργοί (εργαζόμενοι & άνερ-

γοι). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά στην κατηγορία εργαζόμενοι 

του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 16.551,9 χιλ. άτο-
μα (το 22,7% του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα 
οποία έδωσαν συνολικά 35.236,2 χιλ. απαντήσεις ως 

προς τους 10 τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζο-
νται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων να 
είναι 2,1 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 

2012 και επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία 
στη συγκεκριμένη εργασιακή κατηγορία στην ΕΕ-28: 

 το 54,7% των ΑμεΑ (ή 9.046,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,2 
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ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 

ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 34,0% των ΑμεΑ (ή 5.619,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-
πολειπόμενη ελαφρά κατά 4,6 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(38,6%), 

 το 33,5% των ΑμεΑ (ή 5.551,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-
πολειπόμενη σημαντικά κατά 19,4 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(52,9%), 

 το 21,2% των ΑμεΑ (ή 3.508 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 
τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(19,9%), 

 το 18,7% των ΑμεΑ (ή 3.095,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,8 ποσ. μονά-

δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28 (25,5%), 

 το 17,7% των ΑμεΑ (ή 2.930,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 19,2 ποσ. μονά-

δες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28 (36,9%), 

 το 15,9% των ΑμεΑ (ή 2.639,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δα-
πανών τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,9 ποσ. μο-

νάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (22,8%), 

 το 12,9% των ΑμεΑ (ή 2.129,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπο-

λειπόμενη σημαντικά κατά 18,8 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(31,7%), 

 το 2,8% των ΑμεΑ (ή 465,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 

υπολειπόμενη οριακά κατά 1,8 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(4,6%), και 

 το 1,5% των ΑμεΑ (ή 250,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-

ποστήριξη τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,5 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Το 2012, στην κατηγορία άνεργοι του συνολικού πλη-

θυσμού των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28, αντιστοιχούν 7.118,0 χιλ. άτομα (το 9,7% του 
συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν 

συνολικά 22.792,2 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 
τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέ-
ση αναλογία αυτών των δηλώσεων να είναι 3,2 τομείς 
ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, τη συγκεκριμένη 

χρονιά και επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία 
στη συγκεκριμένη εργασιακή κατηγορία στην ΕΕ-28: 

 το 62,9% των ΑμεΑ (ή 4.479,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-

περέχουσα σημαντικά κατά 24,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(38,6%), 

 το 54,8% των ΑμεΑ (ή 3.902,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-

θερου χρόνου τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,1 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 47,4% των ΑμεΑ (ή 3.371,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-

πολειπόμενη ισχυρά κατά 5,5 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 37,4% των ΑμεΑ (ή 2.662,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρ-
τιση τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 11,9 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (25,5%), 

 το 33,3% των ΑμεΑ (ή 2.370,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφο-
ρές τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 13,4 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (19,9%), 

 το 29,7% των ΑμεΑ (ή 2.111,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,2 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(36,9%), 

 το 23,9% των ΑμεΑ (ή 1.699,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπο-
λειπόμενη ισχυρά κατά 7,8 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(31,7%), 

 το 20,6% των ΑμεΑ (ή 1.469,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δα-
πανών τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,2 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (22,8%), 

 το 7,0% των ΑμεΑ (ή 499,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδα της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(4,6%), και 

 το 2,3% των ΑμεΑ (ή 163,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,3 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Την ίδια χρονιά, στην κατηγορία συνταξιούχοι του συ-
νολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 34.521,5 χιλ. άτομα 
(το 47,3% του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα 
οποία έδωσαν συνολικά 103.316,6 χιλ. απαντήσεις ως 
προς τους 10 τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζο-

νται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων να 
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είναι 3,0 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 

2012 και επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία 
στη συγκεκριμένη εργασιακή κατηγορία στην ΕΕ-28: 

 το 63,0% των ΑμεΑ (ή 21.7735,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,1 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 61,3% των ΑμεΑ (ή 21.151,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-
περέχουσα ισχυρά κατά 8,4 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(52,9%), 

 το 46,2% των ΑμεΑ (ή 15.932,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 

τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 9,3 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(36,9%), 

 το 40,2% των ΑμεΑ (ή 13.890,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπερέ-

χουσα ισχυρά κατά 8,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (31,7%), 

 το 25,2% των ΑμεΑ (ή 8.691,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 13,4 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(38,6%), 

 το 24,9% των ΑμεΑ (ή 8.592,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 2,1 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (22,8%), 

 το 21,1% των ΑμεΑ (ή 7.290,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση 

τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 4,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (25,5%), 

 το 12,1% των ΑμεΑ (ή 4.161,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 

τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 7,8 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(19,9%), 

 το 3,7% των ΑμεΑ (ή 1.291,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 

υπολειπόμενη οριακά κατά 0,9 ποσ. μονάδες της α-
ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(4,6%), και 

 το 1,7% των ΑμεΑ (ή 740,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-

ποστήριξη τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. 
μονάδα της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Το 2012, τέλος, στην κατηγορία οικονομικά μη ενεργοί 
του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στα 26 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28, αντιστοιχούν 14.839,2 χιλ. άτο-
μα (το 20,3% του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα 

οποία έδωσαν συνολικά 54.673,3 χιλ. απαντήσεις ως 

προς τους 10 τομείς ζωής που κρίνουν ότι περιορίζο-

νται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώσεων να 
είναι 3,7 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 
2012 και επί του πλήθους των ατόμων με αναπηρία 
στη συγκεκριμένη εργασιακή κατηγορία στην ΕΕ-28: 

 το 66,0% των ΑμεΑ (ή 9.794,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 5,1 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (60,9%), 

 το 63,2% των ΑμεΑ (ή 9.382,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 24,6 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 

(38,6%), 

 το 57,6% των ΑμεΑ (ή 8.550,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (52,9%), 

 το 40,6% των ΑμεΑ (ή 6.027,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια τιμή 
υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,7 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(36,9%), 

 το 38,0% των ΑμεΑ (ή 5.636,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 12,5 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-

28 (25,5%), 

 το 36,4% των ΑμεΑ (ή 5.3866,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοι-
χης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (31,7%), 

 το 30,0% των ΑμεΑ (ή 4.450,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 10,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (19,9%), 

 το 26,0% των ΑμεΑ (ή 3.855,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,2 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28 (22,8%), 

 το 7,6% των ΑμεΑ (ή 1.127,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη χρήση του διαδικτύου τιμή 
υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,0 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 
(4,6%), και 

 το 3,1% των ΑμεΑ (ή 452,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις κοινωνικές επαφές & υ-
ποστήριξη τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 1,1 ποσ. 
μονάδα της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 

στην ΕΕ-28 (2,0%). 

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 
δείκτη μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών εργασιακής 
κατάστασης θα πρέπει να σημειωθεί ότι: (α) στην κα-

τηγορία των εργαζομένων καταγράφεται υπολειπόμε-
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νη τιμή σε 9 από τους 10 τομείς ζωής  έναντι της αντί-

στοιχης κατανομής στο σύνολο των ΑμεΑ (επιπλέον 
στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφεται και η μι-
κρότερη αναλογία δηλώσεων ανά ΑμεΑ με τιμή 2,1 
δηλ./ΑμεΑ), και (β) στην κατηγορία των οικονομικά μη 

ενεργών  καταγράφεται υπερέχουσα τιμή και στους 
10 τομείς ζωής  έναντι της αντίστοιχης κατανομής στο 
σύνολο των ΑμεΑ (επιπλέον στη συγκεκριμένη εργα-

σιακή κατηγορία καταγράφεται και η μεγαλύτερη α-

ναλογία δηλώσεων ανά ΑμεΑ με τιμή 3,7 δηλ./ΑμεΑ). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 το-

μείς ζωής ανά εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα
 
το 

2012. 

Γράφημα 2.395 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε κάποιον από τους 10 
τομείς ζωής ανά εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα το έτος 2012 

συνολικός πληθυσμός 

ΑμεΑ 
1.686,6 χιλ άτομα           

πλήθος τομέων ζωής  

που δηλώθηκαν 
4.696,5 χιλ δηλ.           

πληθυσμός ΑμεΑ  

ανά κατάσταση 
213,9 χιλ άτομα    12,7%  160,0 χιλ άτομα 9,5%     993,9 χιλ άτομα 58,9%     318,8 χιλ άτομα 18,9% 

πλήθος τομέων ζωής  

που δηλώθηκαν  
360,0 χιλ δηλ. 7,7%  368,2 χιλ δηλ. 7,8%  3.021,0  χιλ δηλ. 64,3%  947,3  χιλ δηλ. 20,2% 

αναλογία: τομείς 

ζωής/ΑμεΑ 1,7 τομείς/ΑμεΑ    2,3  τομείς/ΑμεΑ    3,0  τομείς/ΑμεΑ    3,0  τομείς/ΑμεΑ   

            
 οικονομικά ενεργοί 373,9 χιλ άτομα 22,2%  οικονομικά μη ενεργοί 1.312,7 χιλ άτομα 77,8% 

                                                         εργαζόμενοι                                                   άνεργοι                                                                   συνταξιούχοι                                         οικονομικά μη ενεργοί 

 
 (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τους τομείς χρήση διαδικτύου και κοινωνικές επαφές & υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ στο επίπεδο εκπαίδευσης απόφοιτοι της 

Τριτοβάθμιας – ISCED 5-6 δεν διατίθενται στοιχεία επιπλέον στον τομέα δυσμενής διάκριση που αντιμετωπίζουν  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, από το σύνολο των 72.270,9 χιλ. ατόμων με 
αναπηρία που ανέφεραν την εργασιακή τους κατά-

σταση στην Ελλάδα, για τα οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία, δόθηκαν συνολικά 213.727,9 χιλ. απαντήσεις 
ως προς τους 10 τομείς ζωής που τα ΑμεΑ κρίνουν ότι 
περιορίζονται, με τη μέση αναλογία δηλώσεων να εί-

ναι 3,0 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Σημειώνεται ότι το 
77,8%  του συνόλου των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 (ή 1.312,7 
χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενεργοί (των συντα-
ξιούχων συμπεριλαμβανομένων) τιμή υπολειπόμενη 

κατά 10,2  ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στην ΕΕ-
28 και το υπόλοιπο 22,2% (ή 373,9 χιλ. άτομα) είναι 
οικονομικά ενεργοί (εργαζόμενοι & άνεργοι). 

Τη συγκεκριμένη χρονιά στην κατηγορία εργαζόμενοι 
του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα, 
αντιστοιχούν 213,9 χιλ. άτομα (το 12,7% του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολι-

κά 360,0 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής 
που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία 
αυτών των δηλώσεων να είναι 1,7 τομείς ζωής ανά 

ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους 
των ατόμων με αναπηρία στη συγκεκριμένη εργασια-
κή κατηγορία στην Ελλάδα: 

 το 53,0% των ΑμεΑ (ή 113,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 30,2 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 

ΑμεΑ στην Ελλάδα (22,8%), 

 το 35,6% των ΑμεΑ (ή 76,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 17,3 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(52,9%), 

 το 26,5% των ΑμεΑ (ή 56,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά 

κατά 34,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο 
σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (60,9%), 

 το 13,6% των ΑμεΑ (ή 29,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 23,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(36,9%), 

 το 13,0% των ΑμεΑ (ή 27,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 
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τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,9 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(19,9%), 

 το 11,9% των ΑμεΑ (ή 25,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 19,8 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(31,7%),  

 το 10,1% των ΑμεΑ (ή 21,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 28,5 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(38,6%), και 

 το 4,6% των ΑμεΑ (ή 9,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση τι-

μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 20,9 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (25,5%). 

Το 2012, στην κατηγορία άνεργοι του συνολικού πλη-

θυσμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα, αντιστοιχούν 28.234,9 
χιλ. άτομα (το 39,1% του συνολικού πληθυσμού των 
ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολικά 79.651,0 χιλ. απα-
ντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής που κρίνουν ότι 

περιορίζονται, με τη μέση αναλογία αυτών των δηλώ-
σεων να είναι 2,8 τομείς ζωής ανά ΑμεΑ. Πιο συγκε-
κριμένα, τη συγκεκριμένη χρονιά και επί του πλήθους 

των ατόμων με αναπηρία στη συγκεκριμένη εργασια-
κή κατηγορία στην Ελλάδα: 

 το 59,8% των ΑμεΑ (ή 95,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 37,0 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα (22,8%),  

 το 42,8% των ΑμεΑ (ή 68,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υπερέ-
χουσα ελαφρά κατά 4,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (38,6%), 

 το 33,4% των ΑμεΑ (ή 53,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 19,5 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(52,9%), 

 το 28,2% των ΑμεΑ (ή 45,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά 

κατά 32,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο 
σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (60,9%), 

 το 19,5% των ΑμεΑ (ή 31,2 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 
τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,4 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(19,9%), 

 το 18,8% των ΑμεΑ (ή 30,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια τιμή 
υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 18,2 ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα (36,9%), 

 το 15,3% των ΑμεΑ (ή 24,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση 

τιμή υπολειπόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 10,2 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα (25,5%), και 

 το 12,3% των ΑμεΑ (ή 19.7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπολει-

πόμενη ιδιαίτερα σημαντικά κατά 19,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (31,7%). 

Την ίδια χρονιά, στην κατηγορία συνταξιούχοι του συ-

νολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα, αντιστοι-
χούν 993,9 χιλ. άτομα (το 58,9% του συνολικού πλη-
θυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολικά 

3.021,0 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής 
που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία 
αυτών των δηλώσεων να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά 
ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους 

των ατόμων με αναπηρία στη συγκεκριμένη εργασια-
κή κατηγορία στην Ελλάδα: 

 το 59,8% των ΑμεΑ (ή 695,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υπερέ-
χουσα σημαντικά κατά 17,1 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(52,9%), 

 το 54,9% των ΑμεΑ (ή 546,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύθε-

ρου χρόνου τιμή υπολειπόμενη ισχυρά κατά 6,0 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα (60,9%), 

 το 50,8% των ΑμεΑ (ή 505,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-

νών τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 28,0 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ 
στην Ελλάδα (22,8%), 

 το 49,8% των ΑμεΑ (ή 495,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια τιμή 

υπερέχουσα σημαντικά κατά 12,9 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(36,9%), 

 το 49,8% των ΑμεΑ (ή 494,9 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 
περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπερέ-

χουσα σημαντικά κατά 18,1 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(31,7%), 

 το 15,0% των ΑμεΑ (ή 148,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υπολει-
πόμενη σημαντικά κατά 23,6 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(38,6%), 

 το 7,1% των ΑμεΑ (ή 70,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση τι-
μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 18,4 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (25,5%), και 

 το 6,6% των ΑμεΑ (ή 65,4 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές τι-
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μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 13,3 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (19,9%). 

Το 2012, τέλος, στην κατηγορία οικονομικά μη ενεργοί 
του συνολικού πληθυσμού των ΑμεΑ στην Ελλάδα, 

αντιστοιχούν 318,8 χιλ. άτομα (το 18,9% του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ), τα οποία έδωσαν συνολι-
κά 947,3 χιλ. απαντήσεις ως προς τους 10 τομείς ζωής 

που κρίνουν ότι περιορίζονται, με τη μέση αναλογία 
αυτών των δηλώσεων να είναι 3,0 τομείς ζωής ανά 
ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 και επί του πλήθους 
των ατόμων με αναπηρία στη συγκεκριμένη εργασια-

κή κατηγορία στην Ελλάδα: 

 το 59,8% των ΑμεΑ (ή 20.072,1 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κινητικότητα τιμή υ-
περέχουσα ισχυρά κατά 6,9 ποσ. μονάδες της αντί-
στοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 

(52,9%), 

 το 26,9% των ΑμεΑ (ή 9.018,8 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 4,1 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (22,8%), 

 το 60,0% των ΑμεΑ (ή 20.134,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τις δραστηριότητες ελεύ-
θερου χρόνου τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,9 

ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα (60,9%), 

 το 43,1% των ΑμεΑ (ή 14.455,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την πρόσβαση σε κτίρια 
τιμή υπερέχουσα ισχυρά κατά 6,2 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(36,9%), 

 το 40,4% των ΑμεΑ (ή 13.564,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς τη μετακίνηση τιμή υπερέ-
χουσα ισχυρά κατά 8,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα (31,7%), 

 το 36,1% των ΑμεΑ (ή 12.113,6 χιλ. άτομα) δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την απασχόληση τιμή υ-
πολειπόμενη ελαφρά κατά 2,5 ποσ. μονάδες της α-

ντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(38,6%), 

 το 17,6% των ΑμεΑ (ή 5.886,7 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς τις στάσεις & συμπεριφορές 
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 2,3 ποσ. μονάδες 

της αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα (19,9%), και 

 το 25,2% των ΑμεΑ (ή 8.462,3 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την εκπαίδευση & κατάρτιση 
τιμή υπολειπόμενη οριακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής στο σύνολο των ΑμεΑ στην Ελλάδα 
(25,5%).  

Ως προς τη συγκριτική ανάγνωση της κατανομής του 
δείκτη μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών εργασιακής 

κατάστασης θα πρέπει να σημειωθεί ότι: (α) στην κα-
τηγορία των εργαζομένων καταγράφεται υπολειπόμε-

νη τιμή και σε 9 από τους 10 τομείς ζωής  έναντι της 

αντίστοιχης κατανομής στο σύνολο των ΑμεΑ (επιπλέ-
ον στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφεται και η 
μικρότερη αναλογία δηλώσεων ανά ΑμεΑ με τιμή 1,7 
δηλ./ΑμεΑ), και (β) η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του 

ποσοστού των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
στην κάλυψη ζωτικών δαπανών με τιμές υψηλότερες 
του 50,0% και στις τέσσερις κατηγορίες εργασιακής 

κατάστασης.  

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών ανά κατηγορία 
των εργασιακά ενεργών  ατόμων στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2012. 
Γράφημα 2.396 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών ανά κατηγο-
ρία εργασιακά ενεργών  ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

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

Κροατία, ενώ τα κράτη-μέλη για τα οποία δεν διατίθενται στοιχεία ανά κατηγορία απο-
δίδονται με γκρι απόχρωση 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 15 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
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εργαζομένων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (15,9%), ενώ στα 
υπόλοιπα 7 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσο-
στό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών 
δαπανών υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των 23 κρα-
τών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
με το ποσοστό των εργαζομένων ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε ως προς την κάλυψη ζωτικών 

δαπανών να είναι 53,0%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα 
σημαντικά κατά 37,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) 

με μέση τιμή 59,5% είναι: η Βουλγαρία (75,6%), η 
Ρουμανία (65,4%), η Λετονία (53,2%), η Ελλάδα 
(53,0%), και η Ουγγαρία (50,3%). Την ίδια χρονιά, και 

στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
7,9% στα οποία περιλαμβάνονται: το Βέλγιο (5,8%), η 
Γαλλία (7,3%), η Γερμανία (8,6%),  η Ισπανία (8,8%), και 

το Ηνωμένο Βασίλειο (9,1%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ.  

Την ίδια χρονιά, σε 11 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 

των ανέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (20,6%), ενώ στα 
υπόλοιπα 4 από τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσο-

στό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών 
δαπανών υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην 

ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη, η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση μεταξύ των 15 κρα-
τών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
με το ποσοστό των ανέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών να είναι 59,8%, που αποτελεί και την υψηλότερη 
τιμή μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών εργασιακής 
κατάστασης των ΑμεΑ στην Ελλάδα και ταυτόχρονα 

τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά κατά 39,2 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συ-

γκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 60,3% είναι: η 
Βουλγαρία (78,6%), η Ουγγαρία (64,4%), η Ελλάδα 
(59,8%), η Λετονία (53,8%), και η Ιταλία (44,9%). Την ί-
δια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 

κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 18,3% στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Γαλλία (11,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (12,6%), η 

Γερμανία (17,6%),  η Δανία (22,2%), και η Πολωνία 
(27,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(3,3 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-

μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών ανά κατηγορία 
των εργασιακά μη ενεργών  ατόμων στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.397 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών ανά κατηγο-
ρία εργασιακά μη ενεργών  ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 

2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την 

Ιρλανδία και την Κροατία, ενώ τα κράτη-μέλη για τα οποία δεν διατίθενται στοιχεία ανά 
κατηγορία αποδίδονται με γκρι απόχρωση 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, σε 14 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
συνταξιούχων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει 
του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (24,9%), ενώ 
στα υπόλοιπα 10 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 

ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτι-
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κών δαπανών υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 24 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των συνταξιούχων ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε ως προς την κάλυψη ζω-
τικών δαπανών να είναι 50,8%, που αποτελεί και τη 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών 

εργασιακής κατάστασης των ΑμεΑ στην Ελλάδα και 
ταυτόχρονα τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 26,0 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 59,3% 
είναι: η Βουλγαρία (77,2%), η Ρουμανία (63,8%), η Ε-
σθονία (53,8%), η Λετονία (51,1%), και η Ελλάδα 
(50,8%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 8,3% στα οποία περι-
λαμβάνονται: το Βέλγιο (7,3%), η Δανία (8,1%), η Ισπα-

νία (8,5%),  το Ηνωμένο Βασίλειο (8,7%), και η Ολλαν-
δία (9,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (7,1 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΕ.  

Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των οικονομικά μη ενεργών (πλην συνταξιούχων) 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε ως προς την 
κάλυψη ζωτικών δαπανών υπερέχει του αντίστοιχου 

ποσοστού στην ΕΕ-28 (26,0%), ενώ στα υπόλοιπα 7 
από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συ-

γκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των 21 κρατών-

μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών (πλην συντα-
ξιούχων) ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε ως 

προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών να είναι 55,8%, 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 29,8 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμέ-

νου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 61,6% είναι: η Βουλ-
γαρία (71,1%), η Ρουμανία (67,7%), η Ουγγαρία 
(64,1%), η Ελλάδα (55,8%), και η Λετονία  (49,1%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 

κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 14,3% στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Ισπανία (10,7%), η Γερμανία (13,0%), η Γαλλία 

(15,0%),  το Ηνωμένο Βασίλειο (16,0%), και η Δανία 
(16,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 
(4,3 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.10.4.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών στους ερ-
γαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω και ως προς το φύ-
λο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.398 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών 

& άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Δανία, το Λουξεμβούργο,  τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την  Ιρλανδία και την Κροατία  
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Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-
λυψη ζωτικών δαπανών στους εργαζόμενους ηλικίας 
15 ετών & άνω στα 22 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 14,3% 
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως 

προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών στους εργαζόμε-

νους της συγκεκριμένης ηλικίας (18,5%). Τη συγκεκρι-
μένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη 
ζωτικών δαπανών στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ε-

τών & άνω υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ σε 5 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 
μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη 
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ζωτικών δαπανών μεταξύ ανδρών και γυναικών να κα-

ταγράφεται στην Αυστρία (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: το Βέλγιο (κατά 14,0 ποσ. μονάδες), η Πορ-
τογαλία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 4,6 

ποσ. μονάδες), και η Τσεχία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-

λυψη ζωτικών δαπανών στους εργαζόμενους ηλικίας 
15 έως & 44 ετών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 17 από τα 22 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-
λυψη ζωτικών δαπανών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 18,2 ποσ. μονά-
δες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων 

ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η 

Μάλτα (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 8,5 

ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 7,4 ποσ. μονάδες), η Ελ-
λάδα (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,7 ποσ. μο-
νάδες), η Κύπρος (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 

(κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 5,0 ποσ. μο-
νάδες), η Λιθουανία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ρου-
μανία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 2,2 

ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), και 
οριακά η Λετονία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες) και η Γαλλία 
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών στους οι-
κονομικά μη ενεργούς ηλικίας 15 ετών & άνω και ως 
προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.399 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών στους οικονομικά μη ενεργούς ηλι-
κίας 15 ετών & άνω και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Τσεχία, το Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την  Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται ως προς την κά-
λυψη ζωτικών δαπανών στους οικονομικά μη ενερ-
γούς ηλικίας 15 ετών & άνω στα 21 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, είναι 25,3% τιμή υπερέχουσα ελαφρά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών 

στους εργαζόμενους της συγκεκριμένης ηλικίας 
(20,3%). Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότη-
τας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών στους οι-

κονομικά μη ενεργούς ηλικίας 15 ετών & άνω υπερέ-
χει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 12 
από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη από-

κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπανών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη 
Μάλτα (κατά 63,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα 
(κατά 26,7 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 19,7 ποσ. μο-
νάδες), η Ισπανία (κατά 15,6 ποσ. μονάδες), η Κύπρος 

(κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 14,6 ποσ. 

μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 12,1 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβακία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογα-
λία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,4 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και η 

Ρουμανία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-

νών στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως & 44 ετών 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
σε 9 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται ως προς την κάλυψη ζωτικών δαπα-
νών μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στο Βέλγιο (κατά 26,4 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-

σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Εσθο-
νία (κατά 16,0 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 13,0 ποσ. 
μονάδες), η Πολωνία (κατά 11,8 ποσ. μονάδες), η Λι-
θουανία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 

6,1 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) και η Ουγγαρία (κατά 
1,9 ποσ. μονάδες). 
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2.10.5 Διαφοροποίηση των ατόμων με αναπηρία ως προς τη σοβαρότητα της αναπηρίας 

Στη μελέτη Εμπόδια στην κοινωνική ένταξη των ατό-
μων με αναπηρία  της Eurostat (EHSIS: Barriers to so-
cial integration), ο δείκτης σοβαρότητας της αναπηρί-

ας υπολογίζεται προσθέτοντας τους επιμέρους τομείς 
ζωής, από τους 10 τομείς της κατηγοριοποίησης ICF 
(κινητικότητα, μετακίνηση, πρόσβαση κτιρίων, εκπαί-

δευση & κατάρτιση, απασχόληση, χρήση διαδικτύου, 
κοινωνικές επαφές & υποστήριξη, δραστηριότητες ε-
λεύθερου χρόνου, οικονομική ζωή, και στάσεις & συ-
μπεριφορές των άλλων), που το άτομο θεωρεί ότι πε-

ριορίζονται από ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή 
ένα βασικό περιορισμό της δραστηριότητας που αντι-
μετωπίζει.  

Ο συγκεκριμένος δείκτης ομαδοποιείται σε τρία δια-

φορετικά επίπεδα σοβαρότητας της αναπηρίας ως ε-
ξής:  

 περιορίζεται 1 τομέας ζωής (LD1 – χαμηλός δείκτης 

σοβαρότητα της αναπηρίας), 

 περιορίζονται 2 έως & 3 τομείς ζωής (LD2-3 – ενδιά-

μεσος δείκτης σοβαρότητα της αναπηρίας), και 

 περιορίζονται από 4 τομείς ζωής & άνω (LD GE4 – 

υψηλός δείκτης σοβαρότητα της αναπηρίας). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπε-

δο σοβαρότητας της αναπηρίας στην ΕΕ-28
 
το 2012.  

Γράφημα 2.400 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας  στην 

ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 35,5% των ΑμεΑ (ή 25.936,8 χιλ. άτομα) η-
λικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 1 τομέα ζωής,  το 28,8% των ΑμεΑ (ή 21.025,2 
χιλ. άτομα) περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής, ενώ το 

35,7% των ΑμεΑ (ή 26.068,5 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπε-
δο σοβαρότητας της αναπηρίας στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Γράφημα 2.401 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω ανά επίπεδο σοβαρότητας της αναπηρίας  στην 

Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 36,0% των ΑμεΑ (ή 607,3 χιλ. άτομα) ηλικί-

ας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής,  το 29,5% των ΑμεΑ (ή 497,3 χιλ. 
άτομα) περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής, ενώ το 34,5% 
των ΑμεΑ (ή 582,0 χιλ. άτομα) δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω. 

Στη συνέχεια της ενότητας θα διερευνηθούν οι πιθα-
νές διαφοροποιήσεις στις μεταβλητές ταυτότητας των 

ΑμεΑ (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και εργασι-
ακή κατάσταση) ως προς το επίπεδο (χαμηλό, ενδιά-
μεσο, υψηλό) της σοβαρότητας της αναπηρίας. 

2.10.6 Χαμηλός δείκτης σοβαρότητας της αναπηρίας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 

άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 
και τα οποία δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής (LD1) από τους 10 τομείς της κατηγοριοποίησης 
ICF καθώς και η ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ της 

συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς το συνολικό τους 
πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012.  

Το 2012, το 35,5% (ή 25.936,8 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 

26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα)  δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 1 τομέα ζωής από τους 10 τομείς της κατη-
γοριοποίησης ICF. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από 

τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπερέχει του ποσο-
στού στην ΕΕ-28, ενώ στα υπόλοιπα 8 από τα 26 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό υπολείπεται 
του ποσοστού στην ΕΕ-28.  
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Γράφημα 2.402 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής και ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ 

της συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς το συνολικό τους πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την  Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 18η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 

ποσοστό των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
1 τομέα ζωής να είναι 36,0% (η 607,3 χιλ. άτομα επί 
συνολικού πληθυσμού ΑμεΑ 1.686,6 χιλ. ατόμων) τιμή 
υπερέχουσα οριακά κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής της ΕΕ-28.Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 47,4% είναι: η Αυστρία 

(51,5%), η Σουηδία (49,3%), η Μάλτα (47,7%), το Λου-
ξεμβούργο (44,8%) και η Βουλγαρία (43,9%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 

με μέση τιμή 30,3% στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Ρουμανία (28,9%), η Τσεχία (29,4%), η Ισπανία (30,7%), 
η Ιταλία (31,1%) και η Ουγγαρία (31,4%). Η τιμή του 

λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ισχυρή (1,6 φορές), γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ.  

2.10.6.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2012, το 55,0% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στην 
ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 

γυναίκες ΑμεΑ (14.269,7 χιλ. άτομα), που υπερτερούν 
των ανδρών ΑμεΑ (45,0% ή 11.667,2 χιλ. άτομα) κατά 
2.602,5 χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των 

ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στην ΕΕ-28 η αναλογία 
των φύλων είναι ελαφρά μεγαλύτερη, με το ποσοστό 
των γυναικών να είναι 58,4% (ή 42.640,3 χιλ. άτομα) 
και των ανδρών 41,6 (ή 30.390,2 χιλ. άτομα). 

Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερτερούν, αν 
και ελαφρά εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (56,5% ή 342,9 

χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (43,5% ή 264,4 χιλ. άτο-
μα) κατά 78,5 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

σύνολο των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στην Ελλάδα  
η αναλογία των φύλων είναι επίσης ελαφρά μεγαλύ-
τερη, με το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ (60,9% ή 
1.027,8 χιλ. άτομα) να υπερέχει έναντι των ανδρών 

39,1% (ή 658,8 χιλ. άτομα). 
Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στην 

ΕΕ-28 είναι 33,5% υπολειπόμενος του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ (38,4%) κατά 4,9 ποσ. μονάδες, 
ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

(33,4%) υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ (40,1%) κατά 6,8 ποσ. μονάδες. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής και ανά φύ-
λο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 

διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2012.  

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπε-
ρέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 4 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δεί-

κτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στη Σλοβακία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Κύπρος (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 1,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λετονία (κατά 
0,9 ποσ. μονάδες). 
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Γράφημα 2.403 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής και ανά φύλο των α-

τόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 22 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να 
καταγράφεται στη Φινλανδία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-

λουθούν: το Λουξεμβούργο (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), 
η Σλοβενία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κα-
τά 10,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 8,3 ποσ. μονά-
δες), η Γερμανία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 

(κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Ελλάδα (κατά 
6,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,0 ποσ. μονά-
δες), η Ουγγαρία (κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 

(κατά 5,5 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 4,5 ποσ. μονά-
δες), η Γαλλία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία 
(κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,2 ποσ. 
μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,0 ποσ. μονά-

δες), η Βουλγαρία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η Μάλτα 
(κατά 1,5 ποσ. μονάδες) και οριακά η Αυστρία (κατά 
0,8 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες) και 
η Εσθονία (κατά 0,03 ποσ. μονάδες). 

2.10.6.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ανά ηλικια-
κή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 27,9% των ΑμεΑ (ή 7.242,2 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 1 τομέα ζωής στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 
22,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πλη-
θυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), το 36,0% των ΑμεΑ (ή 

9.337,0 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
1 τομέα ζωής ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 64 ετών (έναντι ταυτόσημου ποσοστού 

35,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πλη-
θυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) και το 36,1% των ΑμεΑ (ή 
9.357,7 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

1 τομέα ζωής ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 42,2% της ίδιας 
ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.404 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ανά ηλικια-
κή ομάδα στην Ελλάδα το 2012.  

Το 2012, το 19,1% των ΑμεΑ (ή 115,8 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη η-
λικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-

στού 11,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα), το 36,0% των ΑμεΑ 
(ή 218,9 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 1 τομέα ζωής ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 27,9% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα) και το 44,9% των ΑμεΑ (ή 272,7 χιλ. άτομα) 
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που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ανή-

κουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & 
άνω (έναντι ποσοστού 61,1% της ίδιας ηλικιακής ομά-
δας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 
Γράφημα 2.405 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται σε 1 τομέα ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 
2012. 
Γράφημα 2.406 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ηλικιακή 
ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στα άτομα ηλικίας 
15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 35,5%. Τη συγκεκρι-

μένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στη νεότερη 
ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 44,4%, 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών η τιμή του 

δείκτη είναι 36,0% και στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω η τιμή του δείκτη είναι 30,4%. 
Αξίζει να σημειωθεί η σταδιακή μείωση της τιμής του 

συγκεκριμένου δείκτη από την ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 44 ετών, έως τη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-

ορίζονται σε 1 τομέα ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως 

προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το 
2012. 
Γράφημα 2.407 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ηλικιακή 
ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στα άτομα ηλικίας 
15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 36,0% τιμή υπερέ-

χουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 
ΕΕ-28 (35,5%) κατά 3,5 ποσ. μονάδες. Ωστόσο, ο δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 

15 έως & 44 ετών είναι 62,0% τιμή υπερέχουσα σημα-
ντικά κατά 17,6 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (44,4%), ο δείκτης πυκνότητας 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών είναι 
46,5% τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 10,5 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 

(36,0%), ενώ ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στην ηλικιακή 
ομάδα από 65 ετών & άνω (26,5%) είναι ο χαμηλότε-
ρος των ηλικιακών ομάδων τιμή υπερέχουσα οριακά 

κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (44,2%). Αξίζει να σημειωθεί επίσης η στα-
διακή μείωση -αν και εντονότερη της αντίστοιχης στην 

ΕΕ-28- της τιμής του συγκεκριμένου δείκτη από την η-
λικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών, έως τη γηραιό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατό-
μων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012.  

Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των  
ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(27,9%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
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Γράφημα 2.408 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την ηλικιακή ομάδα των α-
τόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 22η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

να είναι 19,1%, τιμή υπολειπόμενη κατά 8,9 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 
5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 39,0% είναι: η Δανία 

(42,4%), το Βέλγιο (40,7%), το Λουξεμβούργο (38,2%), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (37,8%) και η Σουηδία (35,6%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 
5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 16,3%, στα οποία περιλαμβά-

νονται: η Ρουμανία (11,6%), η Βουλγαρία (15,1%), η 
Μάλτα (16,9%), η Πορτογαλία (18,5%) και η Ελλάδα 
(19,1%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή 

(2,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 55 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28 (36,0%), ενώ στα υπόλοιπα 8 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

1 τομέα ζωής υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 18η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το πο-

σοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής να εί-
ναι 36,0%, τιμή ταυτόσημη με την αντίστοιχη τιμή του 

δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
45,5% είναι: η Ρουμανία (49,1%), η Σλοβακία (47,7%), 
η Φινλανδία (46,6%), η Σλοβενία (42,4%) και η Βουλ-

γαρία (42,0%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κα-
ταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τι-
μές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 29,9%, στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (25,7%), η Δανία 

(27,9%), η Σουηδία (30,1%), το Βέλγιο (32,6%) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (33,1%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,5 φορές), γεγονός που υπο-

δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων 
ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ε-
τών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 

(36,1%), ενώ στα υπόλοιπα 13 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28.  
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 2η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 

ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
να είναι 44,9%, τιμή υπερέχουσα κατά 8,8 ποσ. μονά-

δες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 44,5% είναι: η Ιταλία 
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(50,9%), η Ελλάδα (44,9%), η Βουλγαρία (42,7%), η 

Τσεχία (42,0%) και η Μάλτα (41,8%). Την ίδια χρονιά, 
και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 
τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 26,8% στα οποία περιλαμβάνονται: το Λουξεμ-

βούργο (21,9%), το Βέλγιο (26,8%), η Ολλανδία (26,9%), 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Φινλανδία (29,1%). Η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,7 φορές), 

γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-

αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 

από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.409 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής και ως προς το 
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 42,5% τιμή υπολει-

πόμενη του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (46,7%) κατά 4,2 ποσ. 

μονάδες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 11 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 το-
μέα ζωής να καταγράφεται στη Μάλτα (κατά 20,7 ποσ. 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 

φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 19,5 ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος 
(κατά 15,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 11,1 ποσ. 
μονάδες), η Πολωνία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Ρου-

μανία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 6,7 
ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), η 
Ουγγαρία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες) και η Ισπανία (κατά 
1,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-

τας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 
έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 

ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 το-

μέα ζωής σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη με-

γαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με-
ταξύ ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 1 τομέα ζωής να καταγράφεται στη Δανία 
(κατά 11,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Ολλανδία (κατά 
10,4 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 9,2 ποσ. μονά-
δες), η Φινλανδία και η Πορτογαλία (κατά 9,0 ποσ. μο-

νάδες), η Αυστρία (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 
(κατά 8,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 7,3 ποσ. μο-
νάδες), η Γερμανία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), το Λου-
ξεμβούργο (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-

λειο (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,4 ποσ. 
μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Εσθονία 
(κατά 1,2 ποσ. μονάδες), και οριακά η Βουλγαρία (κατά 
0,9 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-
δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 1 τομέα ζωής και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 

64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 35,4% τιμή 
υπολειπόμενη του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 

ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (36,7%) κατά 
1,3 ποσ. μονάδες. 

66,9 68,0 

53,3 

57,9 56,7 
59,4 

44,4 

57,6 

45,6 46,9 

56,2 54,8 55,1 

48,8 

38,7 

53,4 

45,9 
42,3 

46,7 
49,4 

39,4 

47,8 

38,0 

42,6 
46,1 

38,3 

38,2 

57,9 59,0 

69,9 

56,7 55,8 

50,2 

64,0 

50,3 

60,8 
58,1 

50,0 50,7 

46,9 

51,4 

59,5 

46,5 

50,6 
49,1 

42,5 

38,3 

47,3 

38,8 

46,0 

38,2 
35,7 

39,7 

32,7 

Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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Γράφημα 2.410 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής και ως προς το 

φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 12 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών 

και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 το-
μέα ζωής να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 15,9 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Λετονία (κατά 9,9 ποσ. μο-

νάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η Ουγ-
γαρία, η Αυστρία και η Πολωνία (κατά 5,5 ποσ. μονά-
δες), η Ελλάδα (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 

(κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 2,2 ποσ. μο-
νάδες), η Μάλτα (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Λιθουανία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) και η Τσεχία (κατά 
0,4 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-

τας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 το-

μέα ζωής σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη με-
γαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ με-
ταξύ ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 1 τομέα ζωής να καταγράφεται στο Λουξεμ-
βούργο (κατά 18,5 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Φινλαν-
δία (κατά 16,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 10,3 

ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η 
Σουηδία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 5,7 
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,4 ποσ. μονάδες), η Ι-
σπανία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,5 ποσ. 

μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), το Βέλ-
γιο (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κα-
τά 1,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η Γαλλία (κατά 0,9 

ποσ. μονάδες) και η Πορτογαλία (κατά 0,5 ποσ. μονά-
δες). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.411 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής και ως προς το 
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 65 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 

ζωής στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 27,9% τιμή 
υπολειπόμενη του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
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ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (34,6%) κατά 6,7 
ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυ-
κνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

1 τομέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής σε 3 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύ-

τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής να καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 
5,7 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 

των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 4,6 ποσ. 
μονάδες) και η Δανία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες). 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπολεί-
πεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 23 από 

τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής να καταγράφεται στην Ουγγαρία (κατά 13,6 ποσ. 

μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 
φύλων ακολουθούν: η Ελλάδα (κατά 12,9 ποσ. μονά-
δες), η Σλοβενία (κατά 12,7 ποσ. μονάδες), η Εσθονία 

(κατά 12,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 11,0 ποσ. 
μονάδες), η Ολλανδία (κατά 10,2 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία και 
η Ισπανία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η Φιν-

λανδία (κατά 8,6 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 8,4 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 7,1ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,0 
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,7 ποσ. 

μονάδες), η Λετονία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 1,7 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), 

και οριακά η Πολωνία (κατά 0,6 ποσ. μονάδες), η Αυ-
στρία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) και η Τσεχία (κατά 0,1 
ποσ. μονάδες). 

2.10.6.3 ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 38,6% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 
9.999,2 χιλ. άτομα) στην ΕΕ-28 είναι απόφοιτοι έως & 

την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
(έναντι ποσοστού 45,9% των αποφοίτων της συγκε-
κριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολι-
κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), το 42,7% των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
(ή 11.075,5 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Ανώτερης 
Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης – ISCED 3-4 (έναντι ποσοστού 38,7% των απο-
φοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής 

ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) 

και το 17,8% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής (ή 4.610,6 χιλ. άτομα) είναι από-
φοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 (έ-
ναντι ποσοστού 14,4% των αποφοίτων της συγκεκρι-

μένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολικό 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), ενώ το 1,0% των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

(ή 251,5 χιλ. άτομα) δεν απάντησαν (έναντι ποσοστού 
1,0% των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και 
ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.412 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Γράφημα 2.413 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 38,6% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 

397,2 χιλ. άτομα) στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι έως & 
την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
(έναντι ποσοστού 45,9% των αποφοίτων της συγκε-

κριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολι-
κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα) και το 28,4% των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
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(ή 172,4 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4 (έναντι ποσοστού 38,7% των απο-
φοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλά-

δα). Τη συγκεκριμένη χρονιά το 6,2% των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 37,7 
χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης – ISCED 5-6 (έναντι ποσοστού 14,4% των απο-
φοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλά-
δα), ενώ το 0,0% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 0,0 χιλ. άτομα) δεν απάντη-
σαν (έναντι ποσοστού 1,0% των αποφοίτων της συγκε-
κριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολι-
κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης των ατόμων, στην ΕΕ-28 το έτος 2012. 
Γράφημα 2.414 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως 

προς το επίπεδο εκπαίδευσης, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής στην ΕΕ-28 είναι 35,5%. Ωστόσο, ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 

τομέα ζωής στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 είναι 29,8%, ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους της Ανώτε-
ρης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης – ISCED 3-4 είναι 39,2%, ενώ ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στους α-

πόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
είναι 43,9%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς το επίπεδο 
εκπαίδευσης των ατόμων, στην Ελλάδα το έτος 2012.  

Γράφημα 2.415 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία ηλι-

κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 

ζωής στην Ελλάδα είναι 16,0%, τιμή υπερέχουσα ορι-
ακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(35,5%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους από-

φοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 31,6% τιμή υπε-
ρέχουσα κατά 1,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,8%), ενώ ο δείκτης πυκνό-

τητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 το-
μέα ζωής στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτερο-
βάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 

ISCED 3-4 είναι 52,1% τιμή υπερέχουσα σημαντικά κα-
τά 12,9 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 
στην ΕΕ-28 (39,2%), ενώ στους απόφοιτους της Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ο δείκτης πυκνότη-

τας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 
ζωής είναι 41,1% τιμή υπολειπόμενη κατά 2,8 ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(43,9%). 

 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στα άτομα ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση – ISCED 0-2 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (38,9%), ενώ στα υπόλοιπα 12 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των απο-

φοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπολεί-
πεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28.  
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Γράφημα 2.416 U: : Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης των α-
τόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής να είναι 
65,4%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 26,5ποσ. μο-
νάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συ-

γκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 75,9% είναι: η 

Πορτογαλία (89,5%), η Μάλτα (82,6%),η Ιταλία 
(71,7%), η Ισπανία (70,3%) και η Ελλάδα (65,4%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 18,7% στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Εσθονία (14,2%), η Γερμανία (15,4%), το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο (17,1%), η Λιθουανία (22,7%) και η Σλο-

βακία (23,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (4,1 φορές), γεγονός που υποδηλώ-
νει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-

μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθ-

μιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 
3-4 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 το-
μέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-

28 (43,1%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων της συγκε-
κριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 1 τομέα ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου 

ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση με-
ταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 

σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των αποφοίτων της 
βαθμίδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής είναι 28,4%, τιμή υπολειπόμενη ση-
μαντικά κατά 14,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 

της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υ-
ψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) και 
με μέση τιμή 63,5% είναι: η Σλοβακία (67,8%), η Ε-
σθονία (66,0%), η Τσεχία (64,9%), η Γερμανία (61,1%) 

και η Λιθουανία (57,8%). Την ίδια χρονιά, και στον α-
ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμη-
λότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

17,4% στα οποία περιλαμβάνονται: η Πορτογαλία 
(6,6%), η Μάλτα (13,9%), η Ισπανία (16,0%), η Ιταλία 
(22,0%) και η Ελλάδα (28,4%). Η τιμή του λόγου top5/ 
bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,7 φορές), γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 

ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(18,0%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων της συγκεκριμέ-
νης βαθμίδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 1 τομέα ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-
κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση μετα-

ξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, με το ποσοστό των αποφοίτων της βαθ-
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μίδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 

τομέα ζωής είναι 6,2%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά 
κατά 11,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότε-
ρες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 

τιμή 26,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο (31,3%), το 
Βέλγιο (18,2%), η Εσθονία (16,8%), η Σουηδία (16,4%) 
και η Γερμανία (15,7%). Την ίδια χρονιά, και στον α-

ντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμη-
λότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 4,5% 
στα οποία περιλαμβάνονται: η Μάλτα (3,5%), η Πολω-
νία (3,7%), η Πορτογαλία (3,9%), η Ρουμανία (5,3) και 

η Ελλάδα (6,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-

ναι ιδιαίτερα υψηλή (5,7 φορές), γεγονός που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους από-

φοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.417 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους έως & την Κατώ-
τερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους έως 
& την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 
0-2 στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα ο-

ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 46,9% υπερέ-
χοντας του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων αν-
δρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα 

ζωής στους αποφοίτους της συγκεκριμένης βαθμίδας 
(43,2%) κατά 3,7 ποσ. μονάδες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοι-
τους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
– ISCED 0-2 υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ σε 19 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 

μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής μετα-
ξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στο Λου-

ξεμβούργο (κατά 20,4 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-
σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:  η Γερ-
μανία (κατά 14,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 12,8 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), 

η Αυστρία και  η Ουγγαρία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), η 
Εσθονία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 
10,0 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 8,1 ποσ. μονά-

δες), η Ισπανία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κα-
τά 7,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,4 ποσ. μονά-

δες), η Φινλανδία (κατά 6,9 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-

νία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 6,0 
ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ολ-
λανδία και η Μάλτα (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), και ορια-
κά το Βέλγιο (κατά 0,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, 

ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 υπολείπεται 
του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 7,4 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά α-

πόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία (κατά 
5,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 3,2 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 2,4 

ποσ. μονάδες), και οριακά η Πολωνία (κατά 0,5 ποσ. 
μονάδες) και η Δανία (κατά 0,02 ποσ. μονάδες). 

 Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απο-
φοίτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ως προς 

το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  
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Γράφημα 2.418 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Κροατία και ως προς την κατανομή του φύλου την Πορτογαλία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους της 

Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στα 26 από τα 28 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, είναι 37,6% υπολειπόμενος του αντίστοιχου δεί-

κτη των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους αποφοίτους της 
συγκεκριμένης βαθμίδας (41,3%) κατά 3,7 ποσ. μονά-

δες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοι-

τους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 11 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 

δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στη Μάλτα (κατά 21,4 ποσ. μονάδες) και κα-

τά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Πορτογαλία (κατά 6,8 ποσ. μονάδες), η Εσθο-
νία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,3 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Λε-

τονία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 1,3 ποσ. 
μονάδες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,7 ποσ. μονά-
δες), η Βουλγαρία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία 
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) και η Ισπανία (κατά 0,1 ποσ. 

μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής ηλικίας από 15 ετών & άνω στους απόφοι-

τους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 υπολείπεται 
του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 

σε 15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και 

γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 
14,9 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-

σης των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 10,7 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία και η Σουηδία (κατά 9,8 
ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 9,0 ποσ. μονάδες), το 

Βέλγιο (κατά 8,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 8,8 
ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η 
Κύπρος και η Λιθουανία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η Ι-
ταλία (κατά 4,0 ποσ. μονάδα), η Δανία (κατά 2,0 ποσ. 

μονάδες), η Ελλάδα (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Σλοβα-
κία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), και οριακά το Ηνωμένο 
Βασίλειο (κατά 0,3 ποσ. μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απο-

φοίτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012.  
Το 2012, ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα 24 από τα 

28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, είναι 41,6% υπολειπόμενος του αντί-
στοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους 

αποφοίτους της συγκεκριμένης βαθμίδας (46,4%) κα-
τά 4,8 ποσ. μονάδες.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοι-
τους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 υπερέχει 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 11 από τα 

26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να 
καταγράφεται στην Ελλάδα (κατά 22,2 ποσ. μονάδες) 

και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: η Ουγγαρία (κατά 17,0 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 12,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 

12,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,3 ποσ. μονά-
δες), η Αυστρία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 
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(κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 5,8 ποσ. 

μονάδες), η Κύπρος (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Γερμα-

νία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες) και η Τσεχία (κατά 2,4 ποσ. 

μονάδες). 

Γράφημα 2.419 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ηλικίας 15 ετών & άνω στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης – ISCED 5-6 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους απόφοιτους της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 υπολείπεται 
του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 20,8 ποσ. 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 
φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 16,0 ποσ. μο-

νάδες), η Φινλανδία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), το Η-
νωμένο Βασίλειο (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
και το Βέλγιο (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κα-
τά 9,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 8,7 ποσ. μονάδες), 

η Ισπανία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 5,2 
ποσ. μονάδα), η Ολλανδία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η 
Ιταλία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες) και το Λουξεμβούργο 

(κατά 1.7 ποσ. μονάδες). 

2.10.6.4 ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την 
εργασιακή τους κατάσταση  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 56,1% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στην 

ΕΕ-28 (ή 14.549,1 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ε-
νεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 41,5% των ΑμεΑ ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 

τομέα ζωής στην ΕΕ-28 (ή 10.767,8 χιλ. άτομα) είναι 
συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 47,3% της αντίστοιχης 
εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), ενώ το 14,6% των ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 3.781,3 
χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενεργοί για άλλους -
εκτός της σύνταξης- λόγους (έναντι ποσοστού 20,3% 

της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας 

στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28).  

Γράφημα 2.420 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την εργασιακή τους κα-

τάσταση  στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, το 43,9% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
στην ΕΕ-28 (ή 11.387,6 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά 
ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 34,9% των ΑμεΑ ηλικίας 

15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής στην ΕΕ-28 (ή 9.048,8 χιλ. άτομα) είναι ερ-
γαζόμενοι (έναντι ποσοστού 22,7% της αντίστοιχης 

εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), και το 9,0% των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 2.338,8 
χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι ποσοστού 9,7% της 

αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την 
εργασιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα

 
το 2012. 
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Γράφημα 2.421 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την εργασιακή τους κα-
τάσταση  στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 62,7% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στην Ελ-

λάδα (ή 380,8 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενερ-
γοί. Πιο συγκεκριμένα, το 45,0% των ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής  ηλικίας 15 ετών 
& άνω στην Ελλάδα (ή 273,3 χιλ. άτομα) είναι συντα-

ξιούχοι (έναντι ποσοστού 58,9% της αντίστοιχης εργα-
σιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό των 
ΑμεΑ στην Ελλάδα), ενώ το 17,7% των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 107,5 χιλ. 

άτομα) είναι οικονομικά μη ενεργοί για άλλους -εκτός 
της σύνταξης- λόγους (έναντι ποσοστού 18,9% της α-
ντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον 

πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα).  
Την ίδια χρονιά, το 37,3% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
στην Ελλάδα (ή 226,5 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά ε-

νεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 24,0% των ΑμεΑ ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής στην Ελλάδα (ή 146,0 χιλ. άτομα) είναι ερ-
γαζόμενοι (έναντι ποσοστού 12,7% της αντίστοιχης 

εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα), και το 13,3% των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής (ή 80,5 

χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι ποσοστού 9,5% της 
αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την εργα-

σιακή κατάσταση  των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012, στα ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 35,5%. Ωστόσο, στους ερ-

γαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 54,7%, στους 
άνεργους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 32,9%, στους 

συνταξιούχους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 31,2%, 

ενώ στους οικονομικά μη ενεργούς –πλην συνταξιού-

χων- ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 11,0%. 
Γράφημα 2.422 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία ηλι-

κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως 
προς την εργασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ερ-
γασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ στην Ελλάδα το έτος 

2012.  
Γράφημα 2.423 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στα ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 

άνω ως προς την εργασιακή κατάσταση  των ατόμων, στην Ελλάδα το έτος 
2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στα ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλά-
δα ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 36,0%. Ωστόσο, 
στους εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 
69,3% τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 14,6 ποσ. μο-

νάδες του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (54,7%), 
στους άνεργους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 50,3% 

τιμή υπερέχουσα σημαντικότερα κατά 17,4 ποσ. μο-
νάδες του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (32,9%), ενώ 
στους συνταξιούχους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 

27,5% τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 3,7 ποσ. μο-
νάδες του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (31,2%),  και 
στους οικονομικά μη ενεργούς –πλην συνταξιούχων- ο 
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δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 1 τομέα ζωής είναι 10,8% τιμή υπολειπόμενη 
οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη 
στην ΕΕ-28 (11,0%). 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής ως προς την εργασιακή κατάσταση  

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Το 2012, σε 10 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
εργαζομένων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

1 τομέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (34,9%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμένης κατη-
γορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 

τομέα ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 21η θέση μεταξύ των 26 

κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των εργαζομένων ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής να είναι 
24,0%, τιμή υπολειπόμενη κατά 10,8 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κα-
ταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 46,6% είναι: το Λουξεμ-

βούργο (51,6%), η Γερμανία (47,6%), η Ολλανδία 
(45,8%), το Βέλγιο (44,2%), και η Σουηδία (43,9%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 22,1% στα οποία περιλαμβάνο-
νται: η Πολωνία και η Μάλτα (21,4%), η Ιταλία (21,8%), 
η Ισπανία (22,8%), και η Βουλγαρία (23,1%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,1 φορές), γεγο-

νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 
των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 11 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ανέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 1 τομέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου 

ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,0%), ενώ στα υπόλοιπα 15 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπολείπεται του αντί-

στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 3η 
θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία δια-

τίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των ανέργων 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
να είναι 13,3%, τιμή υπερέχουσα κατά 4,2 ποσ. μονά-
δες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη 

που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκε-
κριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 14,2% είναι: η 
Βουλγαρία (16,2%), η Ισπανία (15,9%), η Ελλάδα 

(13,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (13,2%), και η Κύπρος 
(13,0%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 

δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 3,6% στα οποία περι-
λαμβάνονται: το Λουξεμβούργο (2,0%), η Ρουμανία 
(2,6%), η Αυστρία (4,0%), η Μάλτα (4,5%), και η Γερμα-
νία (4,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-

διαίτερα υψηλή (4,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 
την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 

ΕΕ. 
Γράφημα 2.424 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής ως προς την εργασιακή κατάσταση  

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

51,6 

47,6 

45,8 

44,2 

43,9 

42,1 

40,3 

37,9 

36,5 

34,9 

34,9 

33,9 

33,7 

32,7 

32,5 

31,8 

29,2 

28,5 

28,2 

25,9 

25,1 

24,0 

23,1 

22,8 

21,8 

21,4 

21,4 

2,0 

4,7 

6,9 

6,1 

6,3 

7,3 

13,2 

4,0 

13,0 

5,6 

9,0 

5,2 

10,5 

7,1 

10,2 

8,9 

8,6 

12,1 

2,6 

10,5 

7,2 

13,3 

16,2 

15,9 

9,1 

4,5 

10,1 

28,8 

37,4 

27,8 

29,3 

37,7 

28,1 

35,2 

44,1 

31,7 

50,4 

41,5 

44,9 

41,2 

51,6 

42,5 

48,7 

49,2 

42,4 

55,4 

50,5 

57,7 

45,0 

55,6 

38,5 

50,7 

28,4 

49,0 

17,6 

10,3 

19,5 

20,4 

12,1 

22,5 

11,2 

14,0 

18,8 

9,0 

14,6 

16,0 

14,6 

8,6 

14,8 

10,6 

13,0 

17,0 

13,9 

13,1 

10,1 

17,7 

5,0 

22,8 

18,4 

45,8 

19,6 

Λουξεμβούργο 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Βέλγιο 

Σουηδία 

Δανία 

Ην. Βασίλειο 

Αυστρία 

Κύπρος 

Φινλανδία 

ΕΕ-26 

Εσθονία 

Γαλλία 

Σλοβενία 

Ουγγαρία 

Σλοβακία 

Λετονία 

Λιθουανία 

Ρουμανία 

Πορτογαλία 

Τσεχία 

Ελλάδα 

Βουλγαρία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Μάλτα 

Πολωνία 

εργαζόμενοι άνεργοι συνταξιούχοι οικονομικά ανενεργοί 



 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ 

 542 

 

Το 2012, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

συνταξιούχων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (41,5%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 26 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμένης 

κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 1 τομέα ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση μετα-
ξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, με το ποσοστό των συνταξιούχων ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής να εί-

ναι 45,0%, τιμή υπερέχουσα κατά 3,5 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμέ-

νου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 54,2% είναι: η Τσεχία 
(57,7%), η Βουλγαρία (55,6%), η Ρουμανία (55,4%), η 
Σλοβενία (51,6%), και η Ιταλία (50,7%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 28,5% στα οποία περιλαμβάνονται: η Ολ-
λανδία (27,8%), η Δανία (28,1%), η Μάλτα (28,4%), το 
Λουξεμβούργο (28,8%), και το Βέλγιο (29,3%). Η τιμή 

του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,9 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπερέχει του 

αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (14,6%), ενώ στα 

υπόλοιπα 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πο-
σοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής υπολεί-
πεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κα-

τανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 9η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 

των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής να είναι 17,7%, τιμή 
υπερέχουσα κατά 3,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 

τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 
5) με μέση τιμή 26,2% είναι: η Μάλτα (45,8%), η Ισπα-
νία (22,8%), η Δανία (22,5%), το Βέλγιο (20,4%), και η 
Πολωνία (19,6%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 8,6% στα ο-
ποία περιλαμβάνονται: η Βουλγαρία (5,0%), η Σλοβε-

νία (8,6%), η Φινλανδία (9,0%), η Τσεχία (10,1%), και η 
Γερμανία (10,3%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι υψηλή (3,0 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 
ετών & άνω και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.425 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω και ως προς το 
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω στα 26 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-

νται σχετικά στοιχεία, είναι 53,0% τιμή υπολειπόμενη 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους εργαζό-

μενους της συγκεκριμένης ηλικίας (56,4%). Τη συγκε-

κριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
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δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να 
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 26,6 ποσ. μονάδες) 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: η Σλοβακία (κατά 11,9 ποσ. μονάδες), η Ελ-

λάδα (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,7 ποσ. 
μονάδες), η Μάλτα (κατά 5,8ποσ. μονάδες), η Ουγγα-
ρία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,4 ποσ. 

μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), και η 
Ρουμανία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους εργαζόμε-

νους ηλικίας 15 έως & 44 ετών υπολείπεται του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 17 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-

γράφεται στην Τσεχία (κατά 18,3 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Ισπανία (κατά 11,5 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 
(κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Φινλανδία 
(κατά 8,7 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 8,4 ποσ. μο-

νάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 5,4 ποσ. μο-

νάδες), το Βέλγιο (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
και Ιταλία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 
3,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,9 ποσ. μονάδες), 
η Σουηδία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες) και οριακά η Βουλ-

γαρία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 1 τομέα ζωής στους ανέργους ηλικίας 15 ετών 

& άνω και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
το έτος 2012.  

Γράφημα 2.426 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους ανέργους ς ηλικίας 15 ετών & άνω και ως προς το 

φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Φιλανδία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής 
στους ανέργους ηλικίας 15 ετών & άνω στα 21 από τα 

28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, είναι 33,7% τιμή υπερέχουσα ελαφρά 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους άνεργους 

της συγκεκριμένης ηλικίας (31,9%) κατά 1,8 ποσ. μο-
νάδες.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 
τομέα ζωής στους ανέργους ηλικίας 15 ετών & άνω 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 13 από τα 22 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στην Αυστρία (κατά 36,5 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Πορτογαλία (κατά 14,5 ποσ. μονάδες), η Ουγ-
γαρία (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 

10,0 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 9,9 ποσ. μονά-

δες), η Ελλάδα (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 
6,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), 
η Λιθουανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 

4,2 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες) 
και το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,1 ποσ. μονάδες). Την 
ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής στους 

ανέργους ηλικίας 15 έως & 44 ετών υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 1 τομέα ζωής σε 8 από τα 26 κρά-

τη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
1 τομέα ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στο Βέλγιο (κατά 32,0 ποσ. μονάδες) και κατά 

φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Ιταλία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 6,9 
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), η  Ι-
σπανία και η Σλοβενία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), και ο-

ριακά η Λετονία (κατά 0,4 ποσ. μονάδες), και η Ολλαν-
δία (κατά 0,04 ποσ. μονάδες).  
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2.10.7 Ενδιάμεσος δείκτης σοβαρότητας της 

αναπηρίας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 

και τα οποία δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής (LD2-3) από τους 10 τομείς της κατηγοριοποίη-
σης ICF καθώς και η ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ 
της συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς το συνολικό 
τους πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.427 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής και ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ 
της συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς το συνολικό τους πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 28,8% (ή 21.025,2 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 

26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα)  δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής από τους 10 τομείς της κα-
τηγοριοποίησης ICF. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 17 

από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει 
του ποσοστού στην ΕΕ-28, ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 

26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό υπο-
λείπεται του ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 

14η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να είναι 
29,5% (η 497,3 χιλ. άτομα επί συνολικού πληθυσμού 

ΑμεΑ 1.686,6 χιλ. ατόμων) τιμή υπερέχουσα οριακά 
κατά 0,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότε-
ρες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 

τιμή 32,8% είναι: η Σλοβακία (34,0%), η Ισπανία 
(33,0%), το Λουξεμβούργο (32,5%), η Ολλανδία 
(32,4%) και η Λετονία (32,0%). Την ίδια χρονιά, και 

στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
24,1% στα οποία περιλαμβάνονται: η Βουλγαρία 
(22,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23,8%), η Ουγγαρία και 

το Βέλγιο (24,4%) και η Ρουμανία (25,3%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ισχυρή (1,4 φορές), γεγο-
νός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφο-
ροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.10.7.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2012, το 58,7% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 
στην ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
είναι γυναίκες ΑμεΑ (12.341,3 χιλ. άτομα), που υπερ-

τερούν των ανδρών ΑμεΑ (41,3% ή 8.683,9 χιλ. άτομα) 
κατά 3.657,4 χιλ. άτομα. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο 
των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στην ΕΕ-28 η αναλο-
γία των φύλων είναι οριακά μικρότερη, με το ποσο-

στό των γυναικών να είναι 58,4% (ή 42.640,3 χιλ. άτο-
μα) και των ανδρών 41,6 (ή 30.390,2 χιλ. άτομα). 
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερτερούν, αν 

και εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (62,9% ή 312,7 χιλ. 
άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (37,1% ή 184,6 χιλ. άτο-

μα) κατά 128,1 χιλ. άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 
σύνολο των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στην Ελλάδα  
η αναλογία των φύλων είναι επίσης ελαφρά μικρότε-
ρη, με το ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ (60,9% ή 

1.027,8 χιλ. άτομα) να υπερέχει έναντι των ανδρών 
39,1% (ή 658,8 χιλ. άτομα). 
Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 
στην ΕΕ-28 είναι 28,9% υπερέχοντας οριακά του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (28,6%) κατά 0,4 
ποσ. μονάδες, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας 

των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής (30,4%) υπερέχει του αντίστοιχου 
δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (28,0%) κατά 2,4 ποσ. μονά-
δες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

2
1

.0
2

5
,2

 

4
.5

4
0

,2
 

2
.4

4
2

,5
 

2
.1

8
5

,5
 

2
.1

5
9

,9
 

2
.0

7
1

,8
 

1
.6

4
1

,9
 

8
2

5
,8

 

7
7

5
,9

 

5
0

5
,6

 

4
9

7
,3

 

3
7

9
,5

 

3
6

2
,4

 

3
5

5
,9

 

3
4

5
,8

 

3
1

2
,5

 

3
0

1
,1

 

2
7

6
,7

 

2
6

5
,7

 

2
4

2
,6

 

1
8

1
,0

 

1
2

9
,9

 

9
4

,8
 

6
5

,9
 

3
2

,3
 

2
2

,2
 

1
0

,7
 

28,8 
30,7 

23,8 

29,5 

33,0 
30,4 

28,3 
25,3 

32,4 

24,4 

29,5 

24,4 

28,5 29,1 29,7 

22,8 
25,9 

34,0 

28,9 
31,6 30,9 32,0 

29,6 29,3 
31,0 

32,5 

25,4 

άτομα με αναπηρία που εμποδίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ποσοτιαία αναλογία των ΑμεΑ της κατηγορίας 



 

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 

545 

λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής και ανά 

φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2012. 

Γράφημα 2.428 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής και ανά φύλο των 
ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 

13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-

ορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο (κατά 9,5 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 

4,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η 
Κύπρος (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,4 
ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Δανία (κατά 2,2 ποσ. μο-

νάδες), η Φινλανδία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και ορια-
κά το Βέλγιο (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 
0,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 0,3 ποσ. μονάδες) 
και η Ολλανδία και η Ρουμανία (κατά 0,1 ποσ. μονά-

δες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναι-
κών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 το-
μείς ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 το-

μείς ζωής σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών 
και γυναικών να καταγράφεται στη Λετονία (κατά 7,3 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 5,7 ποσ. μο-

νάδες), η Αυστρία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία 
(κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,9 ποσ. μο-
νάδες), η Ουγγαρία (κατά 1,6 ποσ. μονάδες), η Λιθου-
ανία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβακία 

(κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα και η Βουλγαρία 
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 0,3 ποσ. μο-
νάδες), η Πορτογαλία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες) και η 

Εσθονία (κατά 0,02 ποσ. μονάδες). 

2.10.7.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανά ηλι-

κιακή ομάδα στην ΕΕ-28
 
το 2012.  

Γράφημα 2.429 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 19,3% των ΑμεΑ (ή 4.055,0 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεότερη 

ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 
22,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πλη-
θυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), το 35,0% των ΑμεΑ (ή 
7.364,7 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

2-3 τομείς ζωής ανήκουν στην ενδιάμεση ηλικιακή ο-
μάδα από 45 έως & 64 ετών (έναντι ταυτόσημου πο-
σοστού 35,5% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολι-

κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) και το 45,7% των 
ΑμεΑ (ή 9.605,5 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανήκουν στη γηραιότερη η-
λικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 
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42,2% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πλη-

θυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανά ηλι-

κιακή ομάδα στην Ελλάδα το 2012.  
Γράφημα 2.430 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 8,4% των ΑμεΑ (ή 42,0 χιλ. άτομα) ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη ηλικι-
ακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσοστού 

11,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πλη-
θυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα), το 27,6% των ΑμεΑ (ή 
137,2 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

2-3 τομείς ζωής ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 45 
έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 27,9% της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα) και το 64,0% των ΑμεΑ (ή 318,2 χιλ. άτομα) 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 
ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών 
& άνω (έναντι ποσοστού 61,1% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλά-

δα). 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην ΕΕ-28 το 
2012.  

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στα άτομα ηλικί-
ας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 28,8%. Τη συγκε-

κριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στη νεό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 
24,9%, στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών η 

τιμή του δείκτη είναι 28,4% και στη γηραιότερη ηλικι-
ακή ομάδα από 65 ετών & άνω η τιμή του δείκτη είναι 
31,2%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταδιακή αύξηση της τιμής 

του δείκτη των ΑμεΑ, που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής στην ΕΕ-28, από την ηλικιακή ομά-

δα από 15 έως & 44 ετών, έως τη γηραιότερη ηλικιακή 

ομάδα από 65 ετών & άνω είναι ελαφρά και με μικρή 
απόκλιση από τη συνολική τιμή του συγκεκριμένου 
δείκτη στην ΕΕ-28 (28,8%). 

 

Γράφημα 2.431 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ηλικι-

ακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως 
προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το 

2012. 
Γράφημα 2.432 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ηλικι-

ακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στα άτομα ηλικί-
ας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 29,5% τιμή υπε-
ρέχουσα οριακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην 

ΕΕ-28 (28,8%) κατά 0,7 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, 
ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στη νεότερη ηλικιακή ο-
μάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 22,5% τιμή υπολει-

πόμενη ελαφρά κατά 2,4 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 
τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (24,9%), ο δείκτης πυκνό-
τητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 

τομείς ζωής στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ε-
τών είναι 29,2% τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,8 ποσ. 
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μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 

(28,4%), ενώ ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στην ηλικια-
κή ομάδα από 65 ετών & άνω (30,9%) είναι ο υψηλό-
τερος των ηλικιακών ομάδων τιμή υπολειπόμενη ορι-

ακά κατά 0,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (31,2%). Αξίζει να σημειωθεί η επί-
σης σταδιακή ελαφρά αύξηση της τιμής του δείκτη 

των ΑμεΑ, που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 το-
μείς ζωής στην Ελλάδα από την ηλικιακή ομάδα από 
15 έως & 44 ετών, έως τη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα 
από 65 ετών & άνω.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την ηλικιακή ομάδα των 
ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 

Γράφημα 2.433 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την ηλικιακή ομάδα των 

ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 

(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, σε 10 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των  

ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(19,3%), ενώ στα υπόλοιπα 16 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κατανο-
μή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει 

την 24η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα ο-
ποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό της 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να είναι 
8,4%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 10,8 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 32,0% είναι: η 
Ολλανδία (35,8%), η Δανία (33,6%), το Λουξεμβούργο 
(30,6%), το Βέλγιο (30,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο 
(29,9%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγρά-

φονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του 
δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 7,9%, στα οποία περι-
λαμβάνονται: η Ρουμανία (4,8%), η Πορτογαλία (7,4%), 

η Ελλάδα (8,4%), η Ιταλία (8,5%) και η Βουλγαρία 
(10,4%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαί-
τερα υψηλή (4,1 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 18 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
από 55 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (35,0%), ενώ στα υπόλοιπα 8 από τα 

26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικια-
κής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 24η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής να είναι 27,6%, τιμή υπολειπόμενη κατά 7,4 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28.  
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 44,9% είναι: η 
Σλοβακία (54,5%), η Γαλλία (43,4%), η Κύπρος (43,3%), 
η Εσθονία (41,6%) και η Πολωνία (41,5%). Την ίδια 
χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-

μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 26,4%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ι-
ταλία (15,1%), η Τσεχία (27,3%), η Ελλάδα (27,6%), η 

Ισπανία (29,9%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (32,0%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (1,7 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
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κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-

κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ε-

τών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 το-
μείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 
ΕΕ-28 (45,7%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 26 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 το-
μείς ζωής υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην κα-
τανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 2η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να εί-

ναι 64,0%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 18,3 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28. 
Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 63,0% είναι:  η Ι-

ταλία (76,5%), η Ελλάδα (64,0%), η Πορτογαλία 

(60,4%), η Τσεχία (59,9%) και η Ρουμανία (54,5%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 29,7% στα οποία περιλαμβάνο-

νται: η Ολλανδία (23,2%), η Δανία (28,8%), το Βέλγιο 
(29,5%), η Σλοβακία (32,9%) και η Σουηδία (34,0%). Η 
τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,1 φο-

ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-
κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

 
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 2-3 τομείς ζωής και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.434 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής και ως προς 
το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Ρουμανία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στα 23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 25,6% τιμή 

υπερέχουσα του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (24,0%) κατά 1,6 
ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής σε 12 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 

ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής να καταγράφεται στο Λουξεμβούρ-
γο (κατά 11,4 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (κατά 9,5 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,0 

ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 7,2 ποσ. μονάδες), η 

Ιταλία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 4,6 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,7 
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), και 

οριακά η Ελλάδα (κατά 0,7 ποσ. μονάδες) και η Ολ-
λανδία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στην ηλικιακή 

ομάδα από 15 έως & 44 ετών υπολείπεται του αντί-
στοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 11 από τα 

23κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να 
καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Λετονία (κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία 
(κατά 5,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Σλοβενία 

(κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,4 ποσ. μο-
νάδες), η Ισπανία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 
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(κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 1,6 ποσ. 

μονάδες), η Εσθονία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Πορτογαλία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-

δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 2-3 τομείς ζωής και ως προς το φύλο, στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.435 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής και ως προς 
το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 

64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 28,4% τιμή 
ταυτόσημη του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (28,4%). 
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής σε 15 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής να καταγράφεται στο Λουξεμβούρ-

γο (κατά 16,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 
11,3 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,1 ποσ. μονάδες), η 

Δανία (κατά 4,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 4,2 
ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,9 ποσ. μονάδες), η 
Ισπανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 2,5 
ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η 

Γερμανία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 
1,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 1,0 ποσ. μονάδες), 
και οριακά η Σλοβακία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 0,4 ποσ. μονάδες) και η Πορ-
τογαλία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο 
δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή 
ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιο-

ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπολείπεται του αντίστοι-
χου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 11 από τα 26 κράτη-
μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να κα-

ταγράφεται στην Αυστρία (κατά 16,3 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-

θούν: η Λιθουανία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η Λετο-
νία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 5,8 ποσ. 
μονάδες), η Πολωνία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Τσε-
χία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και η Βουλγαρία 

(κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 1,8 ποσ. μονά-
δες), η Εσθονία (κατά 1,1 ποσ. μονάδες), και οριακά η 
Φινλανδία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 2-3 τομείς ζωής και ως προς το φύλο, στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 65 ετών 

& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 30,8% τιμή 

υπολειπόμενη οριακά του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ ζωής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς (31,8%) 
κατά 0,9 ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής σε 9 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύ-
τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 

ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής να καταγράφεται στη Σουηδία (κα-
τά 9,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλι-
σης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 4,3 ποσ. 

μονάδες), η Ελλάδα (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Ουγγα-
ρία και η Φινλανδία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η Γαλλία 
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(κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,5 ποσ. μο-

νάδες), και οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 0,4 

ποσ. μονάδες), και η Εσθονία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 

Γράφημα 2.436 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής και ως προς το 
φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπο-
λείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 
17 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ αν-

δρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
2-3 τομείς ζωής να καταγράφεται στην Πολωνία (κατά 
8,5 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 7,8 ποσ. μο-

νάδες), η Σλοβενία (κατά 7,5 ποσ. μονάδες), η Λετονία 
(κατά 7,2 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 5,8 
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η 
Ολλανδία και η Τσεχία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Αυ-

στρία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία και η Δανία 
(κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 1,1 ποσ. μο-
νάδες), και οριακά η Ιταλία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η 

Πορτογαλία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Μάλτα (κατά 
0,6 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 0,3 ποσ. μονά-
δες), και η Γερμανία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). 

2.10.7.3 ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 46,6% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 
9.803,2 χιλ. άτομα) στην ΕΕ-28 είναι απόφοιτοι έως & 

την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
(έναντι ποσοστού 45,9% των αποφοίτων της συγκε-
κριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολι-
κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). Τη συγκεκριμένη 

χρονιά, το 38,8% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 8.157,7 χιλ. άτομα) είναι 
απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Με-

ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (έναντι 
ποσοστού 38,7% των αποφοίτων της συγκεκριμένης 
βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυ-

σμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) και το 13,3% των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 
2.791,0 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης – ISCED 5-6 (έναντι ποσοστού 14,4% των 

αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-
28), ενώ το 1,3% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 273,3 χιλ. άτομα) δεν α-
πάντησαν (έναντι ποσοστού 1,0% των αποφοίτων της 
συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο 
συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 

Γράφημα 2.437 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Το 2012, το 77,8% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 
386,9 χιλ. άτομα) στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι έως & 
την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 

(έναντι ποσοστού 45,9% των αποφοίτων της συγκε-
κριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολι-
κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). Την ίδια χρονιά 
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το 16,0% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

2-3 τομείς ζωής (ή 79,4 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της 
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (έναντι ποσοστού 38,7% 
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλι-

κιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην 
Ελλάδα) και το 6,3% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περι-
ορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 31,1 χιλ. άτομα) είναι 

απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
(έναντι ποσοστού 14,4% των αποφοίτων της συγκε-
κριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολι-
κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα), ενώ το 0,0% των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής (ή 0,0 χιλ. άτομα) δεν απάντησαν (έναντι ποσο-
στού 1,0% των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμί-
δας και ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 

ΑμεΑ στην Ελλάδα). 
Γράφημα 2.438 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς το επί-
πεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην ΕΕ-28 το έτος 

2012. 
Γράφημα 2.439 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως 

προς το επίπεδο εκπαίδευσης, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  
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Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής στην ΕΕ-28 είναι 28,8%. Ωστόσο, ο δείκτης πυ-

κνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 είναι 29,2%, ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους της Ανώ-
τερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι 28,9%, ενώ ο δείκτης 

πυκνότητας ΑμεΑ ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στους 
απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-
6 είναι 26,6%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-

κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς το επί-
πεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην Ελλάδα το έτος 
2012.  

Γράφημα 2.440 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως 

προς το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών 

& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στην Ελλάδα είναι 29,5%, τιμή υπερέχουσα ορι-
ακά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 
(28,8%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους α-
πόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 30,7% τιμή 

υπερέχουσα κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής του δείκτη στην ΕΕ-28 (29,2%) και ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτερο-

βάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 3-4 είναι 24,0% τιμή υπολειπόμενη κατά 4,9 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 

(28,9%), ενώ στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης – ISCED 5-6 ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής εί-
ναι 33,9% τιμή υπερέχουσα κατά 7,3ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (26,6%). 
 
 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στα άτομα 
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ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  
Γράφημα 2.441 U: : Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανά επίπεδο εκπαίδευσης των 

ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία , ενώ για την Πορτο-

γαλία και τη Μάλτα διατίθενται στοιχεία μόνο για τους αποφοίτους έως & την Κα-

τώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοι-

χου ποσοστού στην ΕΕ-28 (47,2%), ενώ στα υπόλοιπα 
14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των 
αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 

υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 5η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 

ποσοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να εί-
ναι 77,8%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 30,5ποσ. 

μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-
μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συ-
γκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 84,4% είναι: η 
Πορτογαλία (92,2%), η Ιταλία (86,7%), η Μάλτα (85,0%), 

η Ισπανία (80,5%) και η Ελλάδα (77,8%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 22,4% στα οποία περιλαμβάνονται: η 

Γερμανία (16,7%), η Τσεχία (22,1%), η Εσθονία (23,4%), 
το Ηνωμένο Βασίλειο (24,3%) και η Σλοβακία (25,5%). 
Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψη-

λή (3,8 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 
σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκρι-
μένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 24 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία 
(δεν διατίθενται στοιχεία για την Πορτογαλία και τη 
Μάλτα), το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης 

Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 3-4 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (39,3%), ενώ στα υπόλοιπα 10 

από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των απο-
φοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπο-
λείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην 

κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 22η θέση μεταξύ των 24 κρατών-μελών 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το πο-

σοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 
16,0%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 23,3 ποσ. 
μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-

μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συ-
γκεκριμένου δείκτη (top 5) και με μέση τιμή 62,6% εί-
ναι: η Τσεχία (68,3%), η Σλοβακία (66,5%), η Γερμανία 
(66,4%), η Εσθονία (57,8%) και η Λετονία (53,9%). Την 

ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-
tom 5) με μέση τιμή 18,9% στα οποία περιλαμβάνο-

νται: η Ισπανία (9,3%), η Ιταλία (12,0%), η Ελλάδα 
(16,0%), το Βέλγιο (26,3%), και η Γαλλία (30,7%). Η τιμή 
του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,3 
φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-

ντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία (δεν διατίθενται 
στοιχεία για την Πορτογαλία και τη Μάλτα), το ποσο-
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στό των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 

ISCED 5-6 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (13,4%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από τα 
24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοίτων 

της συγκεκριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπολείπεται του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
20η θέση μεταξύ των 24 κρατών-μελών για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των απο-
φοίτων της βαθμίδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 6,3%, τιμή υπο-
λειπόμενη κατά 7,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 
υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) 

με μέση τιμή 23,6% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο 
(31,3%), το Βέλγιο (18,2%), η Εσθονία (16,8%), η Σου-
ηδία (16,4%) και η Γερμανία (15,7%). Την ίδια χρονιά, 

και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με 

τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση 
τιμή 3,9% στα οποία περιλαμβάνονται: η Μάλτα (3,5%), 
η Πολωνία (3,7%), η Πορτογαλία (3,9%), η Ρουμανία 
(5,3) και η Ελλάδα (6,2%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-

tom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (6,0 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-

τών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους α-
πόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο, στα κράτη-
μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.442 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους έως & την Κα-
τώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  
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Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους 
έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 29,1% 

υπολειπόμενος οριακά του αντίστοιχου δείκτη των 
συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους αποφοίτους της συ-
γκεκριμένης βαθμίδας (29,5%) κατά 0,4 ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους από-

φοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση – ISCED 0-2 υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται 
στη Σουηδία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνου-

σα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν:  το Ηνω-
μένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο (κατά 6,3 ποσ. μο-

νάδες), το Βέλγιο (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η Δανία (κα-
τά 3,9 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,7 ποσ. μονά-

δες), η Λιθουανία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία 
(κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,6 ποσ. 
μονάδες), και οριακά η Πορτογαλία (κατά 0,8 ποσ. μο-
νάδες), η Κύπρος (κατά 0,5 ποσ. μονάδες) και η Ρου-

μανία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες).  
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους 

έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των συ-
νομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 2-3 τομείς ζωής σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνό-
τητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγρά-

φεται στη Σλοβακία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες) και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Αυστρία (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 

9,9 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), η 
Τσεχία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 6,8 
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ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 6,3 ποσ. μονάδες), η 

Εσθονία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,0 
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,2 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα (κατά 1,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 1,0 
ποσ. μονάδες), και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,9 ποσ. 

μονάδες) και η Ισπανία (κατά 0,2 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους α-
ποφοίτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ως 

προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.443 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους της Ανώτερης 
Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους 
της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στα 24 από τα 28 
κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά 
στοιχεία, είναι 28,9% υπερέχοντας οριακά του αντί-
στοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους 
αποφοίτους της συγκεκριμένης βαθμίδας (28,8%) κα-
τά 0,1 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών 

& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμι-
ας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 

3-4 υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ σε 11 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ανδρών 

και γυναικών να καταγράφεται στο Λουξεμβούργο 
(κατά 10,9 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Κύπρος (κατά 
5,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η 

Σλοβακία (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 3,0 ποσ. 
μονάδες), η Φινλανδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η 

Σλοβενία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 2,3 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), 
και οριακά η Εσθονία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες). Την ίδια 
χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ηλικίας 
από 15 ετών & άνω στους απόφοιτους της Ανώτερης 
Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης – ISCED 3-4 υπολείπεται του αντίστοιχου δεί-

κτη των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 13 από τα 24 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στη Δανία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες) και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Ιταλία (κατά 7,7 ποσ. μονάδα), η Λετονία (κατά 4,7 

ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,3 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία και η Πολωνία (κατά 2,0 ποσ. μονάδες), η 
Ισπανία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 
1,5 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία και η Ελλάδα (κατά 1,4 

ποσ. μονάδες), και οριακά η Γερμανία (κατά 0,7 ποσ. 
μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 0,5ποσ. μονάδες) και το 
Βέλγιο (κατά 0,4 ποσ. μονάδες). 

 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους α-

ποφοίτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012.  

Το 2012, ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους απόφοιτους 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα 13 από 

τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, είναι 28,1% υπερέχοντας του αντί-
στοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους 

αποφοίτους της συγκεκριμένης βαθμίδας (25,0%) κα-
τά 3,1 ποσ. μονάδες.  
 

28,0 

32,3 31,5 

33,3 

36,7 

30,8 

34,9 
32,9 

31,9 31,8 

28,9 
27,0 

28,1 28,8 
27,9 

27,0 

30,6 

26,0 26,5 
25,4 24,7 

22,0 

23,1 

20,1 

19,6 

38,9 

35,8 
37,2 

32,6 

28,9 

32,6 

30,3 31,0 30,4 
29,5 

31,7 31,9 
30,6 

28,9 28,8 29,3 

22,9 

25,4 
24,6 24,0 23,3 

25,0 

21,1 

23,1 

19,3 

Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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Γράφημα 2.444 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ηλικίας 15 ετών & άνω στους απόφοιτους της Τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους από-

φοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 υπε-
ρέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 11 
από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών να καταγράφεται στη Δανία (κατά 20,8 ποσ. 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 

φύλων ακολουθούν: η Ρουμανία (κατά 14,6 ποσ. μο-
νάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 11,7 ποσ. μονάδες), η 
Φινλανδία (κατά 6,7 ποσ. μονάδες), η Γαλλία και η 
Γερμανία (κατά 5,3ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-

λειο (κατά 4,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 4,1 ποσ. 
μονάδες), η Εσθονία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Σλοβακία (κατά 0,9 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 
(κατά 0,8 ποσ. μονάδες) και το Βέλγιο (κατά 0,1 ποσ. 

μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους από-

φοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων 
ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής σε 10 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη 

μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής με-
ταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στη Λε-
τονία (κατά 20,9 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα 

σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία 
(κατά 16,0ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 12,6 ποσ. 
μονάδες), η Λιθουανία (κατά 10,8 ποσ. μονάδες), η 

Πολωνία (κατά 10,4 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 
4,7 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 1,3 ποσ. μονάδες) και η Σουηδία (κα-
τά 0,04 ποσ. μονάδα). 

2.10.7.4 ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την 
εργασιακή τους κατάσταση  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Γράφημα 2.445 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την εργασιακή τους 
κατάσταση  στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 68,8% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 

στην ΕΕ-28 (ή 14.469,9 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη 
ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 50,6% των ΑμεΑ ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής στην ΕΕ-28 (ή 10.641,2 χιλ. άτομα) είναι 

συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 47,3% της αντίστοιχης 
εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), ενώ το 18,2% των ΑμεΑ που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 3.828,7 
χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενεργοί για άλλους -
εκτός της σύνταξης- λόγους (έναντι ποσοστού 20,3% 
της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας 

στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 
Την ίδια χρονιά, το 31,2% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στην ΕΕ-28 (ή 6.555,3 χιλ. άτομα) είναι οικονομι-

κά ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 21,7% των ΑμεΑ η-
λικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής στην ΕΕ-28 (ή 4.554,9 χιλ. άτομα) εί-

ναι εργαζόμενοι (έναντι ποσοστού 22,7% της αντίστοι-
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χης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυ-

σμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), και το 9,5% των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 
2.000,4 χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι ποσοστού 
9,7% της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατη-

γορίας στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την 
εργασιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα

 
το 2012. 

Γράφημα 2.446 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την εργασιακή τους 

κατάσταση  στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 81,2% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στην 
Ελλάδα (ή 403,8 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ε-

νεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 62,4% των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής  ηλικίας 
15 ετών & άνω στην Ελλάδα (ή 310,5 χιλ. άτομα) είναι 
συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 58,9% της αντίστοιχης 

εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα), ενώ το 18,8% των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 93,3 
χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενεργοί για άλλους -

εκτός της σύνταξης- λόγους (έναντι ποσοστού 18,9% 
της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας 
στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα).  

Την ίδια χρονιά, το 18,8% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στην Ελλάδα (ή 93,5 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά 
ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 9,8% των ΑμεΑ ηλικίας 

15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής στην Ελλάδα (ή 48,8 χιλ. άτομα) είναι ερ-
γαζόμενοι (έναντι ποσοστού 12,7% της αντίστοιχης 

εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα), και το 9,0% των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής (ή 44,7 
χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι ποσοστού 9,5% της 

αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την ερ-

γασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 το έτος 

2012.  
Γράφημα 2.447 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως 

προς την εργασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, στα ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 28,8%. Ωστόσο, στους 
εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 25,5%, 
στους άνεργους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 

28,1%, στους συνταξιούχους ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής είναι 30,8%, ενώ στους οικονομικά μη ενεργούς 
–πλην συνταξιούχων- ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 
11,1%. 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-

κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ερ-
γασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ στην Ελλάδα το έτος 
2012. 

Γράφημα 2.448 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στα ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 
άνω ως προς την εργασιακή κατάσταση  των ατόμων, στην Ελλάδα το έτος 

2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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στους εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 
22,8% τιμή υπολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (27,5%), ενώ στους ά-
νεργους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 27,9% τιμή υ-
πολειπόμενη οριακά κατά 0,2 ποσ. μονάδες του αντί-
στοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (28,1%). Τη συγκεκριμένη 

χρονιά στους συνταξιούχους ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής είναι 31,2% τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,4 
ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 

(30,8%),  και στους οικονομικά μη ενεργούς –πλην συ-
νταξιούχων- ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής είναι 9,4% 
τιμή υπολειπόμενη ελαφρά κατά 1,7 ποσ. μονάδες του 

αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (11,1%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την εργασιακή κατάσταση  
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

 Το 2012, σε 9 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

εργαζομένων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28 (34,9%), ενώ στα υπόλοιπα 14 από τα 23 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμένης 
κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής υπολείπεται του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκε-

κριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση μετα-
ξύ των 23 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, με το ποσοστό των εργαζομένων ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να 

είναι 9,8%, τιμή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,9 
ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 
κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 33,1% 
είναι: η Ολλανδία (36,7%), το Λουξεμβούργο (36,0%), 
η Γερμανία (33,6%), η Δανία (29,8%), και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (29,3%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 9,5% στα ο-
ποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (6,4%), η Πορτογαλία 
(9,3%), η Ελλάδα (9,8%), η Πολωνία (10,4%)  και η Λι-

θουανία (11,5%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 εί-
ναι ιδιαίτερα υψηλή (3,5 φορές), γεγονός που υποδη-
λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 9 από τα 23 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των ανέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου 
ποσοστού στην ΕΕ-28 (9,0%), ενώ στα υπόλοιπα 15 

από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπολείπεται του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 
10η θέση μεταξύ των 23 κρατών-μελών για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των α-

νέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 
τομείς ζωής να είναι 9,0%, τιμή υπολειπόμενη οριακά 
κατά 0,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-

28. 
Γράφημα 2.449 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής ως προς την εργασιακή κατάσταση  

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία , ενώ δεν διατίθενται 

στοιχεία για τις κατηγορίες των οικονομικά ενεργών ΑμεΑ για  την Κύπρο, τη Μάλτα και 
τη Ρουμανία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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και η Σουηδία (13,0%), η Ολλανδία (12,7%), και η Ι-

σπανία (12,3%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 5,6% στα ο-
ποία περιλαμβάνονται: η Εσθονία (3,3%), η Ιταλία 

(5,3%), το Λουξεμβούργο (6,3%), η Λιθουανία και η 
Αυστρία (6,6%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι 
υψηλή (2,5 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύ-

παρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-
γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

συνταξιούχων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (50,6%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από τα 
26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμέ-

νης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπολείπεται του αντίστοι-
χου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το 

συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η θέση 
μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται 
σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των συνταξιούχων 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 

ζωής να είναι 62,3%, τιμή υπερέχουσα σημαντικά κατά 
11,8 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 
5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 

του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 68,1% 
είναι: η Τσεχία (73,8%), η Ιταλία (72,3%), η Ρουμανία 
(66,6%), η Πορτογαλία (65,6%), και η Ελλάδα (62,4%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 33,3% στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Ολλανδία (22,5%), η Δανία (29,9%), το Βέλγιο 
(35,7%), η Μάλτα (38,3%), και η Γαλλία (40,2%). Η τιμή 

του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,0 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-

ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 13 από τα 26 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπερέχει του 
αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (18,2%), ενώ στα 

υπόλοιπα 13 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το πο-
σοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής υπο-

λείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 13η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το πο-

σοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής να είναι 18,8%, 
τιμή υπερέχουσα οριακά κατά 0,6 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κα-

ταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 33,0% είναι: η Μάλτα 
(41,1%), το Βέλγιο (34,2%), η Κύπρος (33,1%), η Δανία 

(28,4%), και η Ισπανία (28,3%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
8,5% στα οποία περιλαμβάνονται: η Αυστρία (5,3%), η 

Τσεχία (6,3%), η Σουηδία (10,0%), η Φινλανδία (10,1%), 
και η Σλοβενία (10,8%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φορές), γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-
ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 2-3 τομείς ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 
ετών & άνω και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 

ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.450 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω και ως προς 

το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία , την Κροατία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Ρουμανία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω στα 
23 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 28,6% τιμή υπερέχου-

σα του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους ερ-
γαζόμενους της συγκεκριμένης ηλικίας (26,3%). Τη συ-

γκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των γυναι-
κών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 το-
μείς ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 
13 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών 

και γυναικών να καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(κατά 9,7 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά α-
πόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Λουξεμβούργο 

(κατά 9,6 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 4,9 ποσ. μο-
νάδες), η Εσθονία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Βουλγα-
ρία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 3,3 
ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ολ-

λανδία (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 2,3 
ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), το 

Βέλγιο (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 1,1 

ποσ. μονάδες) και η Σλοβακία (κατά 1.0 ποσ. μονάδες). 

Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως & 44 ετών 

υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 
10 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 

απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών 
και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κατά 11,8 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 

των φύλων ακολουθούν: η Ουγγαρία (κατά 9,8 ποσ. 
μονάδες), η Λετονία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Πορτο-
γαλία (κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,1 ποσ. 
μονάδες), η Σλοβενία (κατά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ελ-

λάδα (κατά 2,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 1,6 
ποσ. μονάδες), η Ιταλία και η Αυστρία (κατά 1,1 ποσ. 
μονάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 2-3 τομείς ζωής στους ανέργους ηλικίας 15 ε-
τών & άνω και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.451 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους ανέργους ς ηλικίας 15 ετών & άνω και ως προς το 

φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Φιλανδία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
ζωής στους ανέργους ηλικίας 15 ετών & άνω στα 19 

από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι 26,3% τιμή υπολειπόμενη 
του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής στους άνερ-

γους της συγκεκριμένης ηλικίας (30,1%) κατά 3,9 ποσ. 
μονάδες.  
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 

τομείς ζωής στους ανέργους ηλικίας 15 ετών & άνω 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 7 από τα 19 κράτη-

μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 

πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στη Σλοβακία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Ιταλία (κατά 9,7 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 
(κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η  Ισπανία (κατά 4,2 ποσ. μονά-
δες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,1 ποσ. μονάδες), η 

Ελλάδα (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 2,1 
ποσ. μονάδες) και η Δανία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες). Την 
ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής 

στους ανέργους ηλικίας 15 έως & 44 ετών υπολείπε-
ται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς ζωής σε 12 από 

τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
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του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-

ρίζονται σε 2-3 τομείς ζωής μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών να καταγράφεται στην Αυστρία (κατά 50,2 ποσ. 
μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 
φύλων ακολουθούν: η Γερμανία (κατά 25,4 ποσ. μονά-

δες), η Πορτογαλία (κατά 20,4 ποσ. μονάδες), η Ουγ-
γαρία (κατά 16,9 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 14,1 
ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), 

η Σουηδία (κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 
9,1 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 7,8 ποσ. μονάδες), η 
Λιθουανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και η Πολωνία (κα-
τά 1,7 ποσ. μονάδες). 

2.10.8 Υψηλός δείκτης σοβαρότητας της αναπηρίας 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται το πλήθος (σε 
χιλιάδες) των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 15-ετών & 
άνω που διαμένουν σε νοικοκυριά (private households) 
και τα οποία δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω (LD GE4) από τους 10 τομείς της κατηγορι-
οποίησης ICF καθώς και η ποσοστιαία κατανομή των 
ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς το συνο-

λικό τους πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
2012. 

Γράφημα 2.452 U: Πλήθος (σε χιλιάδες) των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ποσοστιαία κατανομή των 

ΑμεΑ της συγκεκριμένης κατηγορίας ως προς το συνολικό τους πληθυσμό στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 (*) το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 35,7% (ή 26.068,5 χιλ. άτομα) του συνολι-
κού πληθυσμού των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στα 
26 της ΕΕ-28 (73.030,6 χιλ. άτομα)  δήλωσαν ότι περιο-

ρίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω από τους 10 τομείς της 
κατηγοριοποίησης ICF. Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 8 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-

νται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπε-
ρέχει του ποσοστού στην ΕΕ-28, ενώ στα υπόλοιπα 18 
από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσο-

στό υπολείπεται του ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατα-
νομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κα-
τέχει την 9η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
να είναι 34,5% (η 582,0 χιλ. άτομα επί συνολικού πλη-
θυσμού ΑμεΑ 1.686,6 χιλ. ατόμων) τιμή υπολειπόμενη 

κατά 0,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-
28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλότε-
ρες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 
τιμή 43,2% είναι: η Ρουμανία (45,8%), το Ηνωμένο 

Βασίλειο (44,5%), η Ουγγαρία (44,2%), η Τσεχία 
(42,1%) και η Ιταλία (39,3%). Την ίδια χρονιά, και στον 
αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

23,1% στα οποία περιλαμβάνονται: η Σουηδία (21,0%), 
η Αυστρία (22,6%), το Λουξεμβούργο (22,7%), η Σλο-

βακία (24,2%) και η Φινλανδία (25,2%). Η τιμή του λό-
γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ισχυρή (1,9 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-

ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 

2.10.8.1 ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

Το 2012, το 61,5% των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στην ΕΕ-28, για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, 
είναι γυναίκες ΑμεΑ (16.029,4 χιλ. άτομα), που υπερ-

τερούν των ανδρών ΑμεΑ (38,5% ή 10.039,2 χιλ. άτο-
μα) κατά 5.990,2 χιλ. άτομα. Η συγκεκριμένη απόκλιση 
μεταξύ των φύλων είναι η υψηλότερη μεταξύ των 
τριών επιπέδων του δείκτη σοβαρότητας της αναπηρί-

ας στην ΕΕ-28. Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των ΑμεΑ 
ηλικίας 15-ετών & άνω στην ΕΕ-28 η αναλογία των φύ-
λων είναι μικρότερη, με το ποσοστό των γυναικών να 

είναι 58,4% (ή 42.640,3 χιλ. άτομα) και των ανδρών 
41,6 (ή 30.390,2 χιλ. άτομα). 
Την ίδια χρονιά, στην Ελλάδα επίσης υπερτερούν, αν 
και εντονότερα, οι γυναίκες ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (64,0% ή 372,2 
χιλ. άτομα) έναντι των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (36,0% ή 209,8 
χιλ. άτομα) κατά 162,4 χιλ. άτομα. Η συγκεκριμένη α-

πόκλιση μεταξύ των φύλων είναι η υψηλότερη μεταξύ 
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των τριών επιπέδων του δείκτη σοβαρότητας της ανα-

πηρίας στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύ-
νολο των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω στην Ελλάδα  η 
αναλογία των φύλων είναι επίσης μικρότερη, με το 
ποσοστό των γυναικών ΑμεΑ (60,9% ή 1.027,8 χιλ. ά-

τομα) να υπερέχει έναντι των ανδρών 39,1% (ή 658,8 
χιλ. άτομα). 
Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στην ΕΕ-28 είναι 37,6% υπερέχοντας του αντίστοιχου 

δείκτη των ανδρών ΑμεΑ (33,0%) κατά 4,6 ποσ. μονά-

δες, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης πυκνότητας των γυ-
ναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω (36,2%) υπερέχει του αντίστοιχου δεί-
κτη των ανδρών ΑμεΑ (31,8%) κατά 4,4 ποσ. μονάδες. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω και 

ανά φύλο των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία το 2012.  

Γράφημα 2.453 U: Κατανομή του μέσου δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ανά φύλο 
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

σε 23 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία 
διατίθενται σχετικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη από-
κλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω μεταξύ ανδρών 
και γυναικών να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 12,4 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: η Φινλανδία (κατά 11,6 ποσ. 

μονάδες), η Ολλανδία (κατά 10,1ποσ. μονάδες), η Γερ-
μανία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 7,5 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 7,3 ποσ. μονάδες), 
στη Λετονία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 

6,2 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο και η Αυστρία (κατά 6,1 
ποσ. μονάδες), η Σουηδία και η Ισπανία (κατά 5,2 ποσ. 
μονάδες), η Ιταλία (κατά 4,6 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα 

(κατά 4,4 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 3,6 ποσ. μονά-
δες), η Ρουμανία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Πορτογα-
λία και το Λουξεμβούργο (κατά 3,3 ποσ. μονάδες), η 
Πολωνία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 

2,6 ποσ. μονάδες), η Δανία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Εσθονία 
(κατά 0,04 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης 
πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπολείπεται του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω σε 3 από τα 

26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχε-

τικά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη 
πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
4 τομείς ζωής & άνω μεταξύ ανδρών και γυναικών να 
καταγράφεται στην Κύπρο (κατά 7,4 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,8 ποσ. μονάδες) 
και η Σλοβακία (κατά 1,2 ποσ. μονάδες). 

 

2.10.8.2 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανά 
ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 19,2% των ΑμεΑ (ή 5.010,0 χιλ. άτομα) ηλι-
κίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 4 τομείς ζωής & άνω στην ΕΕ-28 ανήκουν στη νεό-
τερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι πο-
σοστού 22,3% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολι-

κό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), το 35,4% των 
ΑμεΑ (ή 9.219,5 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανήκουν στην ενδιάμε-
ση ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών (έναντι ορι-

ακά ταυτόσημου ποσοστού 35,5% της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28) 
και το 45,4% των ΑμεΑ (ή 11.839,0 χιλ. άτομα) που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανή-

κουν στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & 
άνω (έναντι ποσοστού 42,2% της ίδιας ηλικιακής ομά-
δας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 
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Γράφημα 2.454 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω ανά ηλικιακή ομάδα στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανά 
ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το 2012.  
Γράφημα 2.455 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 5,0% των ΑμεΑ (ή 29,0 χιλ. άτομα) ηλικίας 
15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 
τομείς ζωής & άνω στην Ελλάδα ανήκουν στη νεότερη 

ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών (έναντι ποσο-
στού 11,1% της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα), το 19,6% των ΑμεΑ 
(ή 114,2 χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 4 τομείς ζωής & άνω ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 45 έως & 64 ετών (έναντι ποσοστού 27,9% της ί-
διας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 

ΑμεΑ στην Ελλάδα) και το 75,4% των ΑμεΑ (ή 438,8 
χιλ. άτομα) που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω ανήκουν στη γηραιότερη ηλικιακή 
ομάδα από 65 ετών & άνω (έναντι ποσοστού 61,1% 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό 
των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 

άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων, στην 

ΕΕ-28 το 2012.  
Γράφημα 2.456 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ 15-ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ηλικίας ως προς την ηλι-

κιακή ομάδα των ατόμων στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στα άτομα 
ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 είναι 35,7%. Τη συ-
γκεκριμένη χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών εί-
ναι 30,7%, στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα από 45 

έως & 64 ετών η τιμή του δείκτη είναι 35,6% και στη 
γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω η τι-
μή του δείκτη είναι 38,4%.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταδιακή αύξηση της τιμής 

του δείκτη των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 4 τομείς ζωής & άνω στην ΕΕ-28 από την ηλικιακή 
ομάδα από 15 έως & 44 ετών, έως τη γηραιότερη ηλι-
κιακή ομάδα από 65 ετών & άνω είναι ελαφρά και 

σχετικά με μικρή απόκλιση από τη συνολική τιμή του 
δείκτη στην ΕΕ-28 (28,8%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή 

του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 
άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα των ατόμων στην 
Ελλάδα το 2012.  

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στα άτομα 
ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα είναι 34,5% τιμή 

υπολειπόμενη ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη στην ΕΕ-28 (35,7%) κατά 1,2 ποσ. μονάδες. Την ί-
δια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στη νεότερη 

ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών είναι 15,5% τι-
μή υπολειπόμενη σημαντικά κατά 15,2 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (35,6%), ο 
δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στην ενδιάμεση ηλικι-
ακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών είναι 24,3% τιμή 
υπολειπόμενη σημαντικά κατά 11,3 ποσ. μονάδες της 

αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (35,6%), ενώ ο 
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δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-

ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στη γηραιότερη ηλικια-
κή ομάδα από 65 ετών & άνω (42,6%) είναι ο υψηλό-
τερος των ηλικιακών ομάδων με τιμή υπερέχουσα κα-
τά 4,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δείκτη 

στην ΕΕ-28 (38,4%). 
Γράφημα 2.457 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την η-

λικιακή ομάδα των ατόμων στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Αξίζει να σημειωθεί η επίσης σταδιακή ελαφρά αύξη-

ση της τιμής του δείκτη των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω από την ηλικια-
κή ομάδα από 15 έως & 44 ετών, έως τη γηραιότερη 
ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω.  

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα 

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2012. 
Το 2012, σε 8 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των  
ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 

ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 
(19,2%), ενώ στα υπόλοιπα 18 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28.  
Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-

λάδα κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω να είναι 5,0%, τιμή υπολειπόμενη σημα-
ντικά κατά 14,2 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγρά-
φουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση 

τιμή 32,9% είναι: η Σουηδία (36,9%), η Ολλανδία 
(35,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (33,0%), το Βέλγιο 
(31,6%) και η Δανία (26,7%). Την ίδια χρονιά, και στον 

αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χα-
μηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 
7,3%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ελλάδα (5,0%), η 
Ρουμανία (6,9%), η Λετονία (7,4%), η Πορτογαλία 

(8,5%) και η Βουλγαρία (8,6%). Η τιμή του λόγου top5/ 

bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (4,5 φορές), γεγονός 

που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ. 
Γράφημα 2.458 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 14 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 
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σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (35,4%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλι-
κιακής ομάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπολείπεται της τιμής 

στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση μεταξύ των 26 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-

χεία, με το ποσοστό της συγκεκριμένης ηλικιακής ο-
μάδας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 
τομείς ζωής & άνω να είναι 19,6%, τιμή υπολειπόμενη 
σημαντικά κατά 15,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-

μής του δείκτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με 
μέση τιμή 48,0% είναι: η Σλοβακία (53,8%), το Λουξεμ-
βούργο (49,7%), η Ολλανδία (46,1%), η Δανία (45,4%) 

και το Ηνωμένο Βασίλειο (45,0%). Την ίδια χρονιά, και 
στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις 
χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 

22,8%, στα οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (14,2%), 
η Ελλάδα (19,6%), η Λετονία (24,7%), η Τσεχία (25,9%) 
και η Σλοβενία (29,7%). Η τιμή του λόγου top5/ bot-
tom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,1 φορές), γεγονός που υποδη-

λώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως 
προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά, σε 16 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό 
των ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομάδα από 65 ε-
τών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω υπερέχει του αντίστοιχου ποσοστού στην 

ΕΕ-28 (45,4%), ενώ στα υπόλοιπα 10 από τα 26 κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής ομάδας 
στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω υπολείπεται της τιμής στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 2η θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στα ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να 
είναι 75,4%, τιμή υπερέχουσα ιδιαίτερα σημαντικά 
κατά 30,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του δεί-
κτη στην ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 

υψηλότερες τιμές του δείκτη (top 5) με μέση τιμή 
69,2% είναι:  η Ιταλία (75,6%), η Ελλάδα (75,4%), η Λε-
τονία (67,9%), η Τσεχία (65,0%) και η Ρουμανία (62,0%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 23,8% στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Ολλανδία (18,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο 

(21,0%), η Σουηδία (23,4%), το Λουξεμβούργο (27,7%) 
και η Δανία (27,9%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 
είναι υψηλή (2,9 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την 
ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συ-

γκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 
από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 4 τομείς ζωής & άνω και ως προς το φύλο, στα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.459 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ως 
προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα, την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της νεότερης ηλικιακής ομάδας από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω στα 25 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 31,9% τιμή 

υπερέχουσα του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 
της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (29,3%) κατά 

2,6 ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 

γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 44 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 

& άνω σε 14 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 4 τομείς ζωής & άνω να καταγράφεται στην Τσεχία 
(κατά 16,6 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
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απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σουηδία (κατά 

11,5 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 11,2 ποσ. μονά-
δες), η Φινλανδία (κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Ολλαν-
δία και η Πορτογαλία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 8,5 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 5,8 ποσ. 

μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,5 ποσ. μονάδες), η Ισπανία 
(κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 2,6 ποσ. μο-
νάδες), η Ουγγαρία (κατά 2,5 ποσ. μονάδες), η Κύπρος 

(κατά 1,3 ποσ. μονάδες) και η Γαλλία (κατά 1,2 ποσ. μο-
νάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυ-
ναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως & 

44 ετών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των αν-
δρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω σε 11 από τα 23κράτη-μέλη της ΕΕ, με 
τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ 

μεταξύ ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιο-

ρίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να καταγράφεται στην 

Ελλάδα (κατά 17,1 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Σλοβακία 
(κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 10,7 ποσ. 
μονάδες), η Ρουμανία (κατά 10,7 ποσ. μονάδες), η 

Βουλγαρία (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 4,0 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 
3,4 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 2,6 ποσ. μονάδες), η 

Ιταλία (κατά 1,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 1,7 
ποσ. μονάδες) και οριακά η Αυστρία (κατά 0,2 ποσ. μο-
νάδες). 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ενδιάμεση ηλικιακή ομά-
δα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ως προς το φύλο, στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.460 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ως 
προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την  Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ της ενδιάμεσης ηλικιακής ομάδας από 45 έως & 
64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 36,1% 
τιμή υπερέχουσα ελαφρά του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 

άνω (34,9%) κατά 1,3 ποσ. μονάδες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως & 64 
ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 

& άνω υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω σε 18 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-

λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ 
ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 4 τομείς ζωής & άνω να καταγράφεται στη Φινλαν-
δία (κατά 16,8 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 

απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 
10,7 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 9,8 ποσ. μονά-
δες), η Ολλανδία (κατά 8,3 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία 

(κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,9 ποσ. μο-
νάδες), η Γαλλία (κατά 3,7ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κα-

τά 3,3 ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 3,2 ποσ. μονά-

δες), το Λουξεμβούργο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 1,0 
ποσ. μονάδες), και οριακά το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Ισπανία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 
0,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία και η Ιταλία (κατά 0,3 
ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας 
των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως 

& 64 ετών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 
τομείς ζωής & άνω σε 9 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να καταγράφε-

ται στη Εσθονία (κατά 15,0 ποσ. μονάδες) και κατά 
φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η 
Κύπρος (κατά 13,5 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 3,5 
ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και η Βουλγαρία (κατά 3,2 

ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η 
Δανία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 1,0 
ποσ. μονάδες), και οριακά το Βέλγιο (κατά 0,8 ποσ. μο-

νάδες).  
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ στη γηραιότερη ηλικιακή ομά-
δα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ως προς το φύλο, στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.461 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω και ως 

προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ της γηραιότερης ηλικιακής ομάδας από 65 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 41,2% 
τιμή υπερέχουσα σημαντικά του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ ζωής της συγκεκριμένης ηλικιακής 
ομάδας που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 2-3 τομείς 
(33,6%) κατά 7,6 ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρο-
νιά ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ στην η-

λικιακή ομάδα από 65 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του 
αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω σε 22 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση 
του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω να καταγράφεται στη Σλοβενία (κατά 20,2 
ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης 
των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 16,2 ποσ. μο-
νάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 14,2 ποσ. μονάδες), η 

Ολλανδία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Εσθονία (κατά 
12,0 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 11,3 ποσ. μονά-
δες), η Γερμανία (κατά 11,1 ποσ. μονάδες), η Μάλτα 

(κατά 10,6 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,4 ποσ. 
μονάδες), η Ελλάδα (κατά 10,1 ποσ. μονάδες), η Ισπα-
νία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 9,1 ποσ. 
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Φιν-

λανδία (κατά 6,4 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 5,9 ποσ. 
μονάδες), η Γαλλία (κατά 5,0 ποσ. μονάδες), η Ρουμα-
νία (κατά 3,7 ποσ. μονάδες), η Πορτογαλία (κατά 3,5 
ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 3,3 ποσ. 

μονάδες), η Τσεχία (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Αυστρία 
(κατά 2,9 ποσ. μονάδες), και οριακά η Σλοβακία (κατά 
0,6 ποσ. μονάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότη-

τας των γυναικών ΑμεΑ στην ηλικιακή ομάδα από 65 
ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
4 τομείς ζωής & άνω σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη της 
ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότη-

τας ΑμεΑ μεταξύ ανδρών και γυναικών που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να κατα-
γράφεται στην Κύπρο (κατά 9,6 ποσ. μονάδες) και κατά 

φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων οριακά ακο-
λουθούν: η Δανία (κατά 0,8 ποσ. μονάδες), η Σουηδία 
(κατά 0,4 ποσ. μονάδες) και η Λιθουανία (κατά 0,05 
ποσ. μονάδες). 

2.10.8.3 ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανά ε-
πίπεδο εκπαίδευσης  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Γράφημα 2.462 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-
ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 

& άνω ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 52,7% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 
άνω (ή 13.738,6 χιλ. άτομα) στην ΕΕ-28 είναι απόφοι-

τοι έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
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Άνδρες            Γυναίκες Σύνολο 
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ISCED 0-2 (έναντι ποσοστού 45,9% των αποφοίτων της 

συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο 
συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), και το 
34,5% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 
τομείς ζωής & άνω (ή 9.001,7 χιλ. άτομα) είναι από-

φοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (έναντι ποσο-
στού 38,7% των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμί-

δας και ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28). Την ίδια χρονιά, το 11,9% των ΑμεΑ 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 
άνω (ή 3.093,3 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 (έναντι ποσοστού 
14,4% των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας 
και ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των 
ΑμεΑ στην ΕΕ-28), ενώ το 0,9% των ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (ή 
234,9 χιλ. άτομα) δεν απάντησαν (έναντι ποσοστού 
1,0% των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και 

ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ 
στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανά ε-
πίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 
το 2012.  

Γράφημα 2.463 U: Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων με αναπη-

ρία ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012, το 81,5% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 
άνω (ή 474,4 χιλ. άτομα) στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι 

έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – 
ISCED 0-2 (έναντι ποσοστού 45,9% των αποφοίτων της 
συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο 

συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). Την ίδια 
χρονιά το 13,6% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (ή 79,1 χιλ. άτομα) είναι 
απόφοιτοι της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Με-

ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 (έναντι 
ποσοστού 38,7% των αποφοίτων της συγκεκριμένης 
βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο συνολικό πληθυ-
σμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα) και το 4,9% των ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (ή 
28,5 χιλ. άτομα) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης – ISCED 5-6 (έναντι ποσοστού 14,4% των 

αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής 
ομάδας στο συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλά-
δα), ενώ το 0,0% των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω (ή 0,0 χιλ. άτομα) δεν 

απάντησαν (έναντι ποσοστού 1,0% των αποφοίτων της 
συγκεκριμένης βαθμίδας και ηλικιακής ομάδας στο 
συνολικό πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς το 
επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην ΕΕ-28 το έτος 

2012. 
Γράφημα 2.464 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  
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Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω στην ΕΕ-28 είναι 35,7%. Ωστόσο, ο δείκτης 
πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 

4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοιτους έως & την Κα-
τώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 είναι 
41,0%, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοι-
τους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι 31,9%, 
ενώ ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ο δείκτης πυκνότη-

τας ΑμεΑ στους απόφοιτους της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης – ISCED 5-6 είναι 29,5%. 
 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς το 
επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων, στην Ελλάδα το 

έτος 2012.  

Το 2012, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών 
& άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω στην Ελλάδα είναι 34,5%, τιμή υπερέχου-

σα ελαφρά της αντίστοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-
28 (35,7%). Ωστόσο, ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση – ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 37,7% 
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τιμή υπολειπόμενη κατά 3,3 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής του δείκτη στην ΕΕ-28 (41,0%) και ο δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοιτους της 
Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 είναι 23,9% τιμή υπολει-
πόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής 
του δείκτη στην ΕΕ-28 (31,9%), ενώ στους απόφοιτους 

της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 ο δείκτης 
πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
4 τομείς ζωής & άνω είναι 31,0% τιμή υπερέχουσα ε-
λαφρά κατά 1,5 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής του 

δείκτη στην ΕΕ-28 (29,5%). 
Γράφημα 2.465 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα το έτος 2012 

 
Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στα ά-
τομα ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων 
στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Το 2012, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
αποφοίτων έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (53,2%), ενώ στα υ-
πόλοιπα 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσο-
στό των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 
στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των 26 

κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω να είναι 81,5%, τιμή υπερέχουσα σημα-

ντικά κατά 28,3ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 
ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) με μέση 

τιμή 86,0% είναι: η Πορτογαλία (94,8%), η Ιταλία 
(91,0%), η Μάλτα (82,3%), η Ελλάδα (81,5%) και η Ισπα-
νία (80,5%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα κατα-

γράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές 

του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 28,9% στα οποία 
περιλαμβάνονται: η Γερμανία (25,0%), η Σουηδία 
(28,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (29,0%), η Σλοβακία 
(29,9%) και η Εσθονία (31,6%). Η τιμή του λόγου top5/ 

bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,0 φορές), γεγονός 
που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορο-
ποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ.  

Γράφημα 2.466 U: : Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία , ενώ για την Πορτο-

γαλία και τη Μάλτα διατίθενται στοιχεία μόνο για τους αποφοίτους έως & την Κα-
τώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 15 από τα 24 κράτη-μέλη 

της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία 
(δεν διατίθενται στοιχεία για την Πορτογαλία και τη 
Μάλτα), το ποσοστό των αποφοίτων της Ανώτερης 
Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης – ISCED 3-4 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (34,8%), ενώ στα υπό-

λοιπα 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό 
των αποφοίτων της συγκεκριμένης βαθμίδας στα 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού 

στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 22η θέση μεταξύ των 24 
κρατών-μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοι-
χεία, με το ποσοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω είναι 13,6%, τιμή υπολειπόμενη σημαντι-
κά κατά 21,3 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τιμής της 

ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις υψηλό-
τερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) και με 
μέση τιμή 58,0% είναι: η Σλοβακία (61,9%), η Τσεχία 
(59,8%), η Γερμανία (58,4%), η Σουηδία (56,8%) και η 

Εσθονία (53,1%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 
καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 16,8% στα 

οποία περιλαμβάνονται: η Ιταλία (7,1%), η Ισπανία 
(11,4%), η Ελλάδα (13,6%), η Κύπρος (6,2%), και η Γαλ-
λία (8,6%). Η τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ι-
διαίτερα υψηλή (3,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει 

την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το 
συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της 
ΕΕ. 
Το 2012, σε 9 από τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 

οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία (δεν διατίθενται 
στοιχεία για την Πορτογαλία και τη Μάλτα), το ποσο-
στό των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 

ISCED 5-6 στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του αντίστοιχου πο-
σοστού στην ΕΕ-28 (13,4%), ενώ στα υπόλοιπα 15 από 
τα 24 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό των αποφοί-
των της συγκεκριμένης βαθμίδας στα ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπο-
λείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 

κατέχει την 21η θέση μεταξύ των 24 κρατών-μελών 
για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το πο-
σοστό των αποφοίτων της βαθμίδας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

είναι 4,9%, τιμή υπολειπόμενη κατά 7,1 ποσ. μονάδες 
της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμέ-
νου δείκτη (top 5) με μέση τιμή 19,3% είναι: το Ηνω-

μένο Βασίλειο (28,7%), η Ολλανδία (18,5%), το Βέλγιο 
(17,2%), η Γερμανία (16,6%), και η Εσθονία (15,3%). 
Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 

5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη 
(bottom 5) με μέση τιμή 3,3% στα οποία περιλαμβά-
νονται: η Ιταλία (1,9%), η Ρουμανία (2,2%), η Πολωνία 
(2,3%), η Ελλάδα (4,9%) και η Σλοβενία (5,2%). Η τιμή 

του λόγου top5/ bot-tom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (5,8 
φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημα-
ντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 

δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

 
ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στους απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο, στα 

κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.467 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοιτους έως & την 
Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  
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Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 

περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοι-
τους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

– ISCED 0-2 στα 26 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για 
τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 42,6% τι-

μή που υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των συνομη-
λίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
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σε 4 τομείς ζωής & άνω στους αποφοίτους της συγκε-

κριμένης βαθμίδας (38,2%) κατά 4,5 ποσ. μονάδες.   
Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους 

απόφοιτους έως & την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση – ISCED 0-2 υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ σε 22 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στην Αυστρία (κατά 18,1 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Φινλανδία (κατά 16,5 ποσ. μονάδες), η Γερμα-
νία (κατά 15,5 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 14,3 
ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 13,7 ποσ. μονάδες), η 

Ολλανδία (κατά 13,2 ποσ. μονάδες), η Σλοβενία (κατά 
12,0 ποσ. μονάδες), η Τσεχία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), 
η Εσθονία (κατά 9,1 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο 

(κατά 8,8 ποσ. μονάδες), η Λιθουανία (κατά 6,9 ποσ. 
μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 6,0 ποσ. μονάδες), η 
Μάλτα (κατά 5,6 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 5,5 
ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 4,9 ποσ. μονάδες), η 

Πολωνία (κατά 4,3 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κατά 4,2 
ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 3,8 ποσ. μονάδες), η 

Πορτογαλία (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 

2,5 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 1,7 ποσ. μονάδες), και 
οριακά το Βέλγιο (κατά 0,5 ποσ. μονάδες). Την ίδια 
χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλι-
κίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοιτους έως & 
την Κατώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση – ISCED 0-2 
υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων 

ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 
τομείς ζωής & άνω σε 4 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στη Σλοβακία (κατά 15,1 ποσ. μονάδες) και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Κύπρος (κατά 14,3 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο 

Βασίλειο (κατά 11,3 ποσ. μονάδες), και, η Δανία (κατά 
3,7 ποσ. μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στους αποφοίτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας 
ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 

και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έ-
τος 2012.  

Γράφημα 2.468 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοιτους της Ανώ-

τερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κροατία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοι-
τους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Μεταδευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 στα 24 από τα 
28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχε-
τικά στοιχεία, είναι 33,5% υπερέχοντας του αντίστοιχου 

δείκτη των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απο-
φοίτους της συγκεκριμένης βαθμίδας (29,9%) κατά 3,6 
ποσ. μονάδες.   

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους 

απόφοιτους της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας ή/και Με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 3-4 υπερέχει 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 16 από τα 
24 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 
δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω ανδρών και γυναικών να 

καταγράφεται στην Ιταλία (κατά 11,7 ποσ. μονάδα), 
και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακο-
λουθούν: η Δανία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο 

(κατά 9,3 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 8,6 ποσ. μο-
νάδες), η Ολλανδία (κατά 8,0 ποσ. μονάδες), η Φιν-
λανδία (κατά 7,9 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 7,4 
ποσ. μονάδες), η Λιθουανία και η Σλοβενία (κατά 6,3 

ποσ. μονάδες), η Γαλλία (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), το 
Λουξεμβούργο (κατά 3,1 ποσ. μονάδες), η Ελλάδα (κα-
τά 3,0 ποσ. μονάδες), η Ισπανία και η Λετονία (κατά 1,8 

ποσ. μονάδες), η Βουλγαρία (κατά 1,5 ποσ. μονάδες) 
και η Τσεχία (κατά 1,0 ποσ. μονάδες. Την ίδια χρονιά, ο 
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δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ηλικίας από 
15 ετών & άνω στους απόφοιτους της Ανώτερης Δευ-
τεροβάθμιας ή/και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης – ISCED 3-4 υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη 

των συνομηλίκων ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-
ριορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω σε 8 από τα 24 
κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του 

δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών να καταγράφεται στην Εσθονία (κατά 6,1 ποσ. 
μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των 

φύλων ακολουθούν: η Αυστρία (κατά 3,4 ποσ. μονά-

δες), το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 2,8 ποσ. μονάδες), η 
Πολωνία (κατά 2,4 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία και η 
Ρουμανία (κατά 2,1 ποσ. μονάδες), η Κύπρος (κατά 1,4 
ποσ. μονάδες) και οριακά η Ουγγαρία (κατά 0,1 ποσ. 

μονάδες). 
Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δή-

λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στους αποφοίτους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – 
ISCED 5-6 και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-28 το έτος 2012.  

Γράφημα 2.469 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ηλικίας 15 ετών & άνω στους απόφοιτους της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 και ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία και την Κροατία, ενώ για την Ελλάδα δεν διατίθενται στοιχεία ως προς το φύλο των 

ατόμων 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
 

Το 2012, ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοι-

τους της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 στα 
13 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 30,3% υπερέχοντας ε-
λαφρά του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων αν-

δρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω στους αποφοίτους της συγκεκριμένης 
βαθμίδας (28,6%) κατά 1,7 ποσ. μονάδες.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότητας των 
γυναικών ΑμεΑ ηλικίας από 15 ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους 
απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 

υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ σε 
14 από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω μεταξύ αν-
δρών και γυναικών να καταγράφεται στην Τσεχία (κα-
τά 14,5 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά από-
κλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 11,1 

ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 10,3 ποσ. μονάδες), η 
Εσθονία (κατά 7,7 ποσ. μονάδες), το Ηνωμένο Βασί-
λειο (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 6,2 
ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 5,7 ποσ. μονάδες), η 

Σουηδία (κατά 5,3 ποσ. μονάδα), η Λιθουανία (κατά 5,0 
ποσ. μονάδες), η Ολλανδία (κατά 3,6 ποσ. μονάδες), η 
Γαλλία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Ισπανία (κατά 3,0 

ποσ. μονάδες), η Ρουμανία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες), 
και οριακά η Δανία (κατά 0,1 ποσ. μονάδες). Την ίδια 
χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών ΑμεΑ ηλι-

κίας από 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους απόφοιτους της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ISCED 5-6 υπολείπεται 
του αντίστοιχου δείκτη των συνομηλίκων ανδρών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω σε 7 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγα-
λύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
μεταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην 
Ουγγαρία (κατά 12,2 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα 
σειρά απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Βουλγα-

ρία (κατά 11,6 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 
7,9 ποσ. μονάδες), η Σλοβακία (κατά 7,1 ποσ. μονάδες), 
η Γερμανία (κατά 7,0 ποσ. μονάδες), η Ιταλία (κατά 2,0 

ποσ. μονάδες) και η Πολωνία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες).  

2.10.8.4 ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς 
την εργασιακή τους κατάσταση  στην ΕΕ-28

 
το 2012.  

Το 2012, το 78,0% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω 
που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 

άνω στην ΕΕ-28 (ή 20.341,6 χιλ. άτομα) είναι οικονομι-
κά μη ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 50,3% των ΑμεΑ 
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ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στην ΕΕ-28 (ή 13.112,5 
χιλ. άτομα) είναι συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 47,3% 
της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας 
στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), ενώ το 27,7% 

των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω (ή 7.229,1 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη 
ενεργοί για άλλους -εκτός της σύνταξης- λόγους (ένα-

ντι ποσοστού 20,3% της αντίστοιχης εργασιακής και 
ηλικιακής κατηγορίας στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην 
ΕΕ-28). 
Γράφημα 2.470 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που 

δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την εργασιακή 
τους κατάσταση  στην ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Την ίδια χρονιά, το 22,0% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & 
άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 

& άνω στην ΕΕ-28 (ή 5.726,9 χιλ. άτομα) είναι οικονο-
μικά ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 11,30% των ΑμεΑ 
ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 4 τομείς ζωής & άνω στην ΕΕ-28 (ή 2.948,1 χιλ. άτο-

μα) είναι εργαζόμενοι (έναντι ποσοστού 22,7% της α-
ντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28), και το 10,7% των 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω (ή 2.778,8 χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι πο-
σοστού 9,7% της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής 
κατηγορίας στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην ΕΕ-28). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς 

την εργασιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα
 
το 2012. 

Το 2012, το 90,7% των ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
στην Ελλάδα (ή 528,0 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη 

ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 70,4% των ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω  
ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλάδα (ή 410,0 χιλ. άτο-
μα) είναι συνταξιούχοι (έναντι ποσοστού 58,9% της 

αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας στον 
πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα), ενώ το 20,3% των 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 

& άνω (ή 118,0 χιλ. άτομα) είναι οικονομικά μη ενερ-
γοί για άλλους -εκτός της σύνταξης- λόγους (έναντι 

ποσοστού 18,9% της αντίστοιχης εργασιακής και ηλι-

κιακής κατηγορίας στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελ-
λάδα). Την ίδια χρονιά, το 9,3% των ΑμεΑ ηλικίας 15 
ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-
μείς ζωής & άνω στην Ελλάδα (ή 54,0 χιλ. άτομα) είναι 

οικονομικά ενεργοί. Πιο συγκεκριμένα, το 3,3% των 
ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στην Ελλάδα (ή 19,1 

χιλ. άτομα) είναι εργαζόμενοι (έναντι ποσοστού 12,7% 
της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικιακής κατηγορίας 
στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα), και το 6,0% 
των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω (ή 34,9 χιλ. άτομα) είναι άνεργοι (έναντι 
ποσοστού 9,5% της αντίστοιχης εργασιακής και ηλικι-
ακής κατηγορίας στον πληθυσμό των ΑμεΑ στην Ελλά-
δα). 

 
Γράφημα 2.471 U: Ποσοστιαία κατανομή των ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την εργασιακή 

τους κατάσταση  στην Ελλάδα το έτος 2012 
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Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την 
εργασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ στην ΕΕ-28 το έτος 

2012.  
Γράφημα 2.472 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία ηλι-
κίας 15-ετών & άνω που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

ως προς την εργασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ, στην ΕΕ-28 το 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012, στα ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω στην ΕΕ-28 ο 

δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω είναι 35,7%. Ωστόσο, 
στους εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 

είναι 17,8%, στους άνεργους ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω είναι 38,0%, στους συνταξιούχους ο δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω είναι 30,8%, ενώ στους 
οικονομικά μη ενεργούς –πλην συνταξιούχων- ο δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω είναι 20,9%. 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο δείκτης πυ-
κνότητας ΑμεΑ ηλικίας 15-ετών & άνω ως προς την ερ-
γασιακή κατάσταση  των ΑμεΑ στην Ελλάδα το έτος 

2012. 
Γράφημα 2.473 U: Κατανομή του δείκτη πυκνότητας  ατόμων με αναπηρία που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στα ΑμεΑ ηλικίας 15-

ετών & άνω ως προς την εργασιακή κατάσταση  των ατόμων, στην Ελλάδα 
το έτος 2012 
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Το 2012, στα ΑμεΑ ηλικίας 15 ετών & άνω στην Ελλά-
δα ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι πε-

ριορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω είναι 34,5%. Ω-
στόσο, στους εργαζόμενους ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω είναι 8,9% τιμή υπολειπόμενη κατά 8,9 

ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 
(17,8%), ενώ στους άνεργους ο δείκτης πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 

ζωής & άνω είναι 21,8% τιμή υπολειπόμενη σημαντικά 
κατά17,2 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη στην 
ΕΕ-28 (39,0%). Τη συγκεκριμένη χρονιά, στους συντα-
ξιούχους ο δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 

ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω είναι 41,3% 
τιμή υπερέχουσα ελαφρά κατά 3,3 ποσ. μονάδες του 
αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-28 (38,0%),  και στους οι-
κονομικά μη ενεργούς –πλην συνταξιούχων- ο δείκτης 

πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
4 τομείς ζωής & άνω είναι 11,9% τιμή υπολειπόμενη 
κατά 9,0 ποσ. μονάδες του αντίστοιχου δείκτη στην 

ΕΕ-28 (20,9%). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία 
κατανομή των ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 

σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την εργασιακή κατά-

σταση  των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το έτος 
2012.  

Το 2012, σε 11 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 

εργαζομένων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του αντίστοιχου ποσο-
στού στην ΕΕ-28 (11,3%), ενώ στα υπόλοιπα 12 από τα 

23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπολείπεται του αντί-
στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 

Γράφημα 2.474 U: Ποσοστιαία κατανομή των ατόμων με αναπηρία που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω ως προς την εργασιακή κατά-
σταση  των ατόμων στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012 

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιρλανδία και την Κροατία, ενώ δεν διατίθενται 

στοιχεία για τις κατηγορίες των οικονομικά ενεργών ΑμεΑ για  την Κύπρο, τη Μάλτα και 

την Ιταλία 

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 22η θέση μεταξύ των 23 κρατών-

μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των εργαζομένων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι 
περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να είναι 3,3%, 
τιμή υπολειπόμενη κατά 8,0 ποσ. μονάδες της αντί-

στοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κατα-
γράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 20,7% είναι: το Λουξεμ-

βούργο (24,5%), η Ολλανδία (22,5%), η Γερμανία 
(20,3%), η Σουηδία (18,7%), και η Αυστρία (17,6%). Την 
ίδια χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 
κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bot-

tom 5) με μέση τιμή 3,8% στα οποία περιλαμβάνονται: 
η Πορτογαλία (2,4%), η Ελλάδα (3,3%), η Πολωνία 
(4,3%)  η Βουλγαρία (4,6%), και η Ρουμανία (5,0%). Η 

τιμή του λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή 
(5,4 φορές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο 
δείκτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.  

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 6 από τα 23 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 
ποσοστό των ανέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του αντί-

στοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (10,7%), ενώ στα υπό-
λοιπα 17 από τα 23 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό 
της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπο-
λείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην 
κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα 
κατέχει την 15η θέση μεταξύ των 23 κρατών-μελών 

για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το πο-
σοστό των ανέργων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορί-
ζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να είναι 6,0%, τιμή υ-
πολειπόμενη κατά 4,7 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης 

τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν 
τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 
5) με μέση τιμή 21,1% είναι: το Ηνωμένο Βασίλειο 

(27,4%),  η Δανία (25,1%), η Φινλανδία (20,3%), η Ολ-
λανδία (18,6%), και η Σλοβενία (14,0%). Την ίδια χρο-
νιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 

με μέση τιμή 2,8% στα οποία περιλαμβάνονται: η Ρου-
μανία (0,5%), η Λετονία (2,1%),  η Αυστρία (3,0%), η Ε-
σθονία (3,7%), και η Λιθουανία (4,7%). Η τιμή του λό-

γου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (7,5 φορές), 
γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών δι-
αφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Το 2012, σε 17 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα 
οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το ποσοστό των 
συνταξιούχων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται 
σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέχει του αντίστοιχου πο-

σοστού στην ΕΕ-28 (50,3%), ενώ στα υπόλοιπα 9 από 
τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το ποσοστό της συγκεκρι-
μένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-

ρίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπολείπεται του α-

ντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. Στην κατανομή, ως 

προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα κατέχει την 5η 
θέση μεταξύ των 26 κρατών-μελών για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, με το ποσοστό των συντα-
ξιούχων ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 

τομείς ζωής & άνω να είναι 70,4%, τιμή υπερέχουσα 
σημαντικά κατά 20,1 ποσ. μονάδες της αντίστοιχης τι-
μής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που καταγράφουν τις 

υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη (top 5) 
με μέση τιμή 72,8% είναι: η Τσεχία (79,6%), η Ιταλία 
(71,9%), η Βουλγαρία (65,6%), η Ρουμανία (70,6%), και 
η Ελλάδα (70,4%). Την ίδια χρονιά, και στον αντίποδα 

καταγράφονται τα 5 κράτη-μέλη με τις χαμηλότερες 
τιμές του δείκτη (bottom 5) με μέση τιμή 27,3% στα 
οποία περιλαμβάνονται: η Ολλανδία (19,0%), η Δανία 
(28,1%), το Βέλγιο (29,3%), το Λουξεμβούργο (29,7%), 

και το Ηνωμένο Βασίλειο (40,2%). Η τιμή του λόγου 
top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι υψηλή (2,7 φορές), γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικών διαφοροποιήσε-

ων ως προς το συγκεκριμένο δείκτη μεταξύ των κρα-
τών-μελών της ΕΕ. 

Τη συγκεκριμένη χρονιά, σε 12 από τα 26 κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, το 

ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω υπερέ-
χει του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28 (27,7%), ενώ 

στα υπόλοιπα 14 από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 
ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας στα ΑμεΑ που 
δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω 
υπολείπεται του αντίστοιχου ποσοστού στην ΕΕ-28. 

Στην κατανομή, ως προς το συγκεκριμένο δείκτη, η Ελ-
λάδα κατέχει την 19η θέση μεταξύ των 26 κρατών-
μελών για τα οποία διατίθενται σχετικά στοιχεία, με το 
ποσοστό των οικονομικά μη ενεργών ΑμεΑ που δήλω-

σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω να είναι 
20,3%, τιμή υπολειπόμενη κατά 7,5 ποσ. μονάδες της 
αντίστοιχης τιμής της ΕΕ-28. Τα 5 κράτη-μέλη που κα-

ταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου 
δείκτη (top 5) με μέση τιμή 45,4% είναι: η Μάλτα 
(56,6%), το Βέλγιο (49,6%), η Γαλλία (42,6%), η Ολλαν-
δία (40,0%), και το Λουξεμβούργο (38,1%). Την ίδια 

χρονιά, και στον αντίποδα καταγράφονται τα 5 κράτη-
μέλη με τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη (bottom 5) 
με μέση τιμή 10,6% στα οποία περιλαμβάνονται: η 
Φινλανδία (0,0%), η Τσεχία (7,1%), η Αυστρία (9,7%), η 

Σλοβενία (17,8%), και η Βουλγαρία (18,6%). Η τιμή του 
λόγου top5/ bottom5 9F9F9F9 είναι ιδιαίτερα υψηλή (3,9 φο-
ρές), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντι-

κών διαφοροποιήσεων ως προς το συγκεκριμένο δεί-
κτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΦΥΛΟ 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-

κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-
νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους εργαζόμενους ηλι-
κίας 15 ετών & άνω και ως προς το φύλο, στα κράτη-

μέλη της ΕΕ-28 το έτος 2012. 
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Γράφημα 2.475 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω και ως 

προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την  Τσεχία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Κροατία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, ενώ για την Ελλάδα δεν διατίθεται ανάλυση του δείκτη 

ως προς το φύλο των ατόμων  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω στους εργαζόμενους ηλικίας 15 ετών & άνω στα 

20 από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία δια-
τίθενται σχετικά στοιχεία, είναι 18,3% τιμή υπερέχου-
σα οριακά του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 
άνω στους εργαζόμενους της συγκεκριμένης ηλικίας 
(17,3%). Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυκνότη-
τας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους εργαζόμενους ηλι-
κίας 15 ετών & άνω υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 
των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
4 τομείς ζωής & άνω σε 14 από τα 20 κράτη-μέλη της 

ΕΕ, με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότη-
τας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-

γράφεται στη Ρουμανία (κατά 11,2 ποσ. μονάδες), και 
κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: η Λιθουανία (κατά 10,5 ποσ. μονάδες), η Ισπα-
νία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Αυστρία (κατά 9,6 ποσ. 

μονάδες), η Σλοβενία (κατά 7,6 ποσ. μονάδες), η Ολ-
λανδία (κατά 6,6 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 5,5 
ποσ. μονάδες), η Φινλανδία (κατά 5,3 ποσ. μονάδες), η 

Δανία (κατά 4,7 ποσ. μονάδες), το Βέλγιο (κατά 3,1 ποσ. 
μονάδες), η Εσθονία (κατά 1,8 ποσ. μονάδες), και ορι-
ακά η Γαλλία (κατά 0,7 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κα-

τά 0,5 ποσ. μονάδες) και η Σουηδία (κατά 0,3 ποσ. μο-
νάδες). Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυ-
ναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 το-

μείς ζωής & άνω στους εργαζόμενους ηλικίας 15 έως 
& 44 ετών υπολείπεται του αντίστοιχου δείκτη των 
ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 
τομείς ζωής & άνω σε 6 από τα 20 κράτη-μέλη της ΕΕ, 

με τη μεγαλύτερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας 
ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς 
ζωής & άνω μεταξύ ανδρών και γυναικών να κατα-
γράφεται στη Σλοβακία (κατά 12,9 ποσ. μονάδες) και 

κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης των φύλων ακολου-
θούν: το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 4,2 ποσ. μονάδες), η 
Βουλγαρία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), η Γερμανία (κατά 

1,8 ποσ. μονάδες), το Λουξεμβούργο (κατά 1,4 ποσ. μο-
νάδες), και οριακά η Λετονία (κατά 0,5 ποσ. μονάδες). 

Στο ακόλουθο γράφημα αποτυπώνεται ο μέσος δεί-
κτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζο-

νται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους ανέργους ηλικίας 
15 ετών & άνω και ως προς το φύλο, στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ-28 το έτος 2012. 

Γράφημα 2.476 U: Μέσος δείκτης πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους ανέργους ηλικίας 15 ετών & άνω και ως προς 

το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το έτος 2012  

 
(*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Φιλανδία  

Πηγή: Eurostat (EHSIS) - Barriers to social integration   Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
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Το 2012 ο μέσος δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω στους ανέργους ηλικίας 15 ετών & άνω στα 17 
από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ-28 για τα οποία διατίθε-
νται σχετικά στοιχεία, είναι 40,0% τιμή υπερέχουσα 

του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ που δήλω-
σαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους 
άνεργους της συγκεκριμένης ηλικίας (37,9%) κατά 2,1 

ποσ. μονάδες. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο δείκτης πυ-
κνότητας των γυναικών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιο-
ρίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω στους ανέργους ηλι-
κίας 15 ετών & άνω υπερέχει του αντίστοιχου δείκτη 

των ανδρών ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 
10 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύτερη 
απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δήλωσαν 
ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω μεταξύ αν-

δρών και γυναικών να καταγράφεται στη Γερμανία 
(κατά 22,6 ποσ. μονάδες), και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: το Βέλγιο (κατά 

16,0 ποσ. μονάδες), η Σουηδία (κατά 13,2 ποσ. μονά-
δες), η Γαλλία (κατά 9,8 ποσ. μονάδες), η Ολλανδία 

(κατά 9,2 ποσ. μονάδες), η Λετονία (κατά 8,2 ποσ. μο-

νάδες), η Πορτογαλία (κατά 5,9 ποσ. μονάδες), η Δανία 
(κατά 5,2 ποσ. μονάδες), η Ουγγαρία (κατά 3,2 ποσ. μο-
νάδες) και η Βουλγαρία (κατά 1,4 ποσ. μονάδες). 
Την ίδια χρονιά, ο δείκτης πυκνότητας των γυναικών 

ΑμεΑ που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής 
& άνω στους ανέργους ηλικίας 15 έως & 44 ετών υπο-
λείπεται του αντίστοιχου δείκτη των ανδρών ΑμεΑ 

που δήλωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & 
άνω σε 7 από τα 17 κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη μεγαλύ-
τερη απόκλιση του δείκτη πυκνότητας ΑμεΑ που δή-
λωσαν ότι περιορίζονται σε 4 τομείς ζωής & άνω με-

ταξύ ανδρών και γυναικών να καταγράφεται στην Ελ-
λάδα (κατά 9,7 ποσ. μονάδες) και κατά φθίνουσα σειρά 
απόκλισης των φύλων ακολουθούν: η Τσεχία (κατά 
8,2 ποσ. μονάδες), η Πολωνία (κατά 8,1 ποσ. μονάδες), 

το Ηνωμένο Βασίλειο (κατά 6,2 ποσ. μονάδες), η Σλο-
βενία (κατά 3,4 ποσ. μονάδες), και οριακά η Λιθουανία 
(κατά 0,9 ποσ. μονάδες) και η  Ισπανία (κατά 0,7 ποσ. 

μονάδες). 
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 Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28  2.11

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 τι-
μή της ΕΕ-28 και της Ελλάδας στα άτομα με αναπηρία 
ηλικίας από 16 ετών & άνω και παράλληλα αποτυπώ-

νεται η απόκλιση (ή μη) των συγκεκριμένων τιμών με-

ταξύ 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 κρά-
τη-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% 21η 
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 ε-
πίπεδο (ISCED 3-4) η αναλογία των ατόμων με αναπη-
ρία εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη (14,9%), ενώ 
μόλις 1 στα 10 άτομα (12,3%) που έχουν ολοκληρώσει 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5-6) χαρακτηρίζε-
ται 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-

σμό/αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών και των 
τριών βασικών δεικτών (benchmarks) στο πλαίσιο των 
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στόχων για τη στρατηγική ΕΕ-2020 στον τομέα της εκ-

παίδευσης, καθώς και των αντίστοιχων λόγων του πο-

σοστού 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 α-

ναπηρία, καταγράφοντας σημαντικά χαμηλότερο μορ-
φωτικό επίπεδο, υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκα-
τάλειψης της εκπαίδευσης & κατάρτισης και υψηλό-

τερες 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 λόγων του πο-
σοστού των ΑμεΑ προς το ποσοστό των ΑχωρίςΑ ηλι-
κίας από 16 έως & 64 ετών, καθώς και ο ρυθμός μετα-

βολής των δεικτών και του λόγου top5 προς bottom5 
των περίοδο αναφοράς 2008-2013 για την οποία δια-
τίθενται 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 % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

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 % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

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. 
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 στο δείκτη απασχόλησης η χώρα καταγράφει την 

19η θέση στην ΕΕ-28 με το  ποσοστό των ατόμων με 

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 ε-
ντονότερη στην ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα των ατόμων 
με αναπηρία, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα και αιτία ση-
μαντικών διαφοροποιήσεων  μεταξύ των κρατών- με-

λών 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 28 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 28 κράτη 

4,4% 7,8 

 

      

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

στα 28 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 28 κράτη 

οριακά 

0,0% 
2,3 

 

      

αναλογία % 
ΑμεΑ/ΑχωρίςΑ 

1,11 0,69 0,15 : : 2,2 
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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%), 
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 μέτριο δείκτη των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 

15 έως & 64 ετών που απασχολούνται στον κλάδο 

υγεία & κοινωνικές υπηρεσίες (4,4%) που την κατα-
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%)
54

 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 
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 Η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγέλματος συμπεριλαμβάνεται 

στην προηγούμενη 
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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 
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 λό-
γων 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 –  σε υλική αποστέρηση - φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό  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 

δεικτών 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 

 σε νοικοκυριά 

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% ▲ 

σε νοικοκυριά  

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 
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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 
(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 
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ΚΡΟΑΤΙΑ
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 

ΕΛΛΑΔΑ
 

ΚΥΠΡΟΣ
 

ΜΑΛΤΑ
 

ΙΤΑΛΙΑ
 

ΙΣΠΑΝΙΑ
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 

ΓΑΛΛΙΑ
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 

ΑΥΣΤΡΙΑ
 

ΒΕΛΓΙΟ
 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 

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 

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 
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 εί-

ναι προφανές το ευάλωτο της κατηγορίας και οι ανι-
σότητες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και οι 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 εί-
ναι 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 
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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 μο-

νάδες αγοραστικής δύναμης PPS) στα 28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ το 2016. 

Γράφημα 2.477:   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 δύ-
ναμης PPS), και η οριζόντια αντιπροσωπεύει τη μέση 

τιμή (37,9%) του δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού απο-
κλεισμού 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) 
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 Συμπερασματικά 2.12

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

55
 (επτά από την κύρωση και ισχύ της από την ΕΕ

56
 

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

57
), 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 ε-

ξεταστούν κατά αντιπαραβολή με τα βασικά ευρήματα 
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

58
 και δεσμεύσεις, τα άτομα με αναπηρίες 

                                                                 
55

 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τέθηκε 
σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008 και αποτελεί το σημαντικότερο θεσμι-
κό κείμενο για τη θωράκιση του αγώνα του παγκόσμιου αναπη-
ρικού κινήματος 

56
 Η διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατό-
μων με Αναπηρία του ΟΗΕ από την ΕΕ ολοκληρώθηκε τον Ιανουά-
ριο του 2011 

57
 Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρία του ΟΗΕ στις 30 Ιουνίου του 2012  
58

 Με την έκφραση «διάφορες αυτές πράξεις και δεσμεύσεις» η 
πρόταση αναφέρεται στο Χάρτη του ΟΗΕ, στις Οικουμενικές Δια-
κηρύξεις Δικαιωμάτων, στα Διεθνή Σύμφωνα και στις Διεθνείς 
Συμβάσεις οι οποίες προηγούνται και μνημονεύονται στο προοί-
μιο 

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 κα-
θιστά εμφανές ότι τα επιδόματα αναπηρίας επανορ-
θώνουν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομικές ανισότη-
τες, ωστόσο δεν τις εξαλείφουν.  

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 
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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 α-
πασχόλησης (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
59

.  
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 έ-
κταση 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. 
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 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 
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