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Δηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο PROGRESS γηα ην 

έξγν κε ηίηιν «Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο” ην νπνίν πινπνηείηαη απφ ην 

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) θαη ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) 

Σν πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο δελ αληηθαηνπηξίδεη θαη‟ αλάγθε ηε γλψκε ή ηε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ επζχλεηαη γηα ηε ρξήζε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ησλ 

Πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζεΖ παξνχζα έθδνζε έρεη ζπληαρζεί γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν  «Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο» (ζηελ Διιάδα). 

Σν έξγν, μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 θαη ήηαλ δηάξθεηαο ελφο έηνπο.   

Δξεπλεηηθή νκάδα ηνπ έξγνπ ΔΚΚΔ 

- Γ. Μπαινχξδνο (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο - ΔΚΚΔ) 

-Β. Γαιαηά (Δμσηεξηθή πλεξγάηεο) 

-Ν. Γξπδάθε (Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο) 

- Ρ. Κηληή (Δμσηεξηθή πλεξγάηεο)  

- Α. Μνπξίθε (ΔΚΚΔ) 

- Ν. αξξήο (ΔΚΚΔ) 

- Ν. ππξνπνχινπ (ΔΚΚΔ) 

- Α. Σξακνπληάλεο (ΔΚΚΔ) 

- Κ. Σζαληίια (Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο) 

- Μ. Υξπζάθεο (ΔΚΚΔ) 

 

Απφ ηνλ ΟΑΔΓ ζπλεξγάζηεθαλ νη εμήο 

-Μαθξή Θενδψξα (Γηεπζχληξηα Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ ησλ ΚΠΑ) 

 

-Κνπξέηα Νέιιε (Γηεζλείο ρέζεηο) 

 

-Κνιηφπνπινο Ζιίαο (Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ) 

 

-Υαηδεγηάλλε Κνλδπιία (Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ) 

 

Καηάινγνο πγγξαθέσλ:  

Οη Μ. Υξπζάθεο, Ρ. Κηληή θαη Κ. Σζαληίια έρνπλ ζπγγξάςεη ηα Κεθάιαηα 1-4: 
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- Μεζνδνινγηθφ πιαίζην πνζνηηθήο έξεπλαο πεδίνπ 

- Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

- Υαξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο – αλεξγίαο 

- Δκπεηξηθά επξήκαηα γηα ηηο δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο: Ζ πεξίπησζε ησλ 

Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

 

Ο Ν. αξξήο έρεη ζπγγξάςεη ην Κεθάιαην 5:  

- Απνηίκεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα κε έκθαζε 

ζηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 

Ο Ν. Γξπδάθεο έρεη ζπγγξάςεη ην Κεθάιαην 6:  

  - Οηθνλνκεηξηθή εμεηδίθεπζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εππαζψλ 

θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ απαζρφιεζε 

Οη Ν. ππξνπνχινπ θαη Α. Σξακνπληάλεο ζπλεξγάζηεθαλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ Κεθαιαίνπ 7: 

- Οκαδηθά εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο 

  

Ζ Α. Μνπξίθε έρεη ζπγγξάςεη ην Κεθάιαην 8: 

- Καιέο πξαθηηθέο γηα ηζφηηκε πξφζβαζε  ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 

H έθδνζε έρεη σο ζηφρν λα απνηππψζεη νξηζκέλεο βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ δηαθξίζεσλ ζε εζληθφ 

αιιά θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε έκθαζε ζηελ εθηίκεζε ζρεηηθψλ πηλάθσλ, δεηθηψλ θαη 

ππνδεηγκάησλ γηα ηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ έθδνζε πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 8 θεθάιαηα. Μεηά ηελ εηζαγσγή αθνινπζεί ην πξψην θεθάιαην, 

κε ηίηιν «Μεζνδνινγηθφ πιαίζην πνζνηηθήο έξεπλαο πεδίνπ», φπνπ επηρεηξείηαη κηα πεξηγξαθή 

αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη αθνινπζεί εηδηθφηεξε πεξηγξαθή    γηα ην δείγκα 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο   (ΔΚΟ) θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπηρεηξείηαη 

επίζεο πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο.   ην Κεθάιαην 2, πεξηγξάθνληαη ηα 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ελψ ζην επφκελν θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο – αλεξγίαο. Αθνινπζεί ην θεθάιαην κε ηα εκπεηξηθά επξήκαηα γηα ηηο 

δηαθξίζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

ην πέκπην θεθάιαην, κε ηίηιν «Απνηίκεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ζηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο», δηελεξγείηαη κηα αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηφζν ηεο επξσπατθήο φζν θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο.   

 

ην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν «Πνιηηηθέο θαη θαιέο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ», παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη κηα ζεηξά πνιηηηθψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 
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πξνζηαζία ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο. ην πιαίζην απηφ, παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιάδα, άιια Δπξσπατθά θξάηε θαζψο θαη απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

ην έθην θεθάιαην, αθνξά ηελ «Οηθνλνκεηξηθή εμεηδίθεπζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ απαζρφιεζε. ην επφκελν θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δηελέξγεηα Οκαδηθά εζηηαζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε Αζήλα 

θαη Θεζζαινλίθε. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην αθνξά «Καιέο πξαθηηθέο γηα ηζφηηκε πξφζβαζε  ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο».  

  

Αζήλα  Γεθέκβξηνο 2012   

 

Γηνλχζεο Μπαινχξδνο  

Γηεπζπληήο Δξεπλψλ  

Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ
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1.  Μεζνδνινγηθφ πιαίζην πνζνηηθήο έξεπλαο πεδίνπ  

 

 

1.1.  Γεληθά 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα κέιε ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ (ΔΚΟ) ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, δηεμήρζε πνζνηηθή έξεπλα πεδίνπ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα. Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε κέιε ΔΚΟ, ηα νπνία εμππεξεηνχληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο 

Κέληξα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), αιιά θαη ζε κία νκάδα ειέγρνπ, απνηεινχκελε απφ άηνκα ηα νπνία δελ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 1280 αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε ΔΚΟ αλά 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε πξνζσπηθέο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο (γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, βι. ελφηεηα 1.1.4 παξαθάησ). πλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο θαη ζε 

κία νκάδα ειέγρνπ, απνηεινχκελε απφ 306 άηνκα πνπ δνπλ ή θαη εξγάδνληαη ζην λνκφ Αηηηθήο.  

 

1.2.  Γεηγκαηνιεςία 

 

1.2.1.  Γείγκα ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο   (ΔΚΟ) 

Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), ν ΟΑΔΓ, σο 

ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ ηήξεζε Μεηξψνπ   θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο 

(ΔΚΟ) ζηελ Διιάδα, απέζηεηιε ιίζηεο αηφκσλ - κειψλ ΔΚΟ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα θαηά 

ηφπνπο ΚΠΑ. Με βάζε απηέο ηηο ιίζηεο έγηλε αλαινγηθή πξνζαξκνγή θαη δεηήζεθε ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ θάζε ΚΠΑ. Σν αξρηθφ δείγκα-ζηφρνο ήηαλ 2020 

ζπκκεηέρνληεο – κέιε ΔΚΟ, δηακνηξαζκέλνη αλαινγηθά ζηα θαηά ηφπνπο ΚΠΑ ζε φιε ηε ρψξα. 

Χζηφζν ν ηειηθφο αξηζκφο ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλήιζε ζηηο 1280 ζε 35 λνκνχο 

ηεο ρψξαο (βι. Πίλαθεο 1 θαη 2 γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά λνκφ θαη αλά Πεξηθέξεηα). 

Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 63.4%, ην νπνίν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Αο 

ζεκεησζεί φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κε αληαπφθξηζεο εληνπίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ λνκνχ 

Αηηηθήο, φπνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ΚΠΑ έθηαζαλ ην 100%.  

Ζ ηειηθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ  πνζνηηθή έξεπλα,  σο κέιε  

ΔΚΟ,  αλά λνκφ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1. πνπ αθνινπζεί.  
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       Πίλαθαο 1. 1. Καηαλνκή δείγκαηνο Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ (ΔΚΟ),  αλά λνκφ. 

Ννκφο 

πκκεηέρνληεο ζηε 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

(Αριθμός αηόμων) 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

(%) 

Αηηηθήο 288 22,5 22,5 

Θεζζαινλίθεο 195 15,2 37,7 

Καβάιαο 64 5,0 42,7 

Κπθιάδσλ 55 4,3 47,0 

Ζκαζίαο 50 3,9 50,9 

Ρνδφπεο 50 3,9 54,8 

Βνησηίαο 46 3,6 58,4 

Σξηθάισλ 36 2,8 61,3 

Μαγλεζίαο 31 2,4 63,7 

Έβξνπ 30 2,3 66,0 

Αραταο 30 2,3 68,4 

Ξάλζεο 30 2,3 70,7 

Αηησιναθαξλαλίαο 30 2,3 73,0 

Ησαλλίλσλ 30 2,3 75,4 

Αξθαδίαο 30 2,3 77,7 

Κνδάλεο 27 2,1 79,8 

Πηεξίαο 25 2,0 81,8 

Κνξηλζίαο 25 2,0 83,8 

Κηιθίο 23 1,8 85,5 

Λαθσλίαο 20 1,6 87,1 

Ζιείαο 20 1,6 88,7 

Γξάκαο 20 1,6 90,2 

Κεθαινληάο 20 1,6 91,8 

Θεζπξσηίαο 17 1,3 93,1 

Δχβνηα 15 1,2 94,3 

Υαλίσλ  11 0,9 95,2 

Λεπθάδνο 10 0,8 95,9 

εξξψλ 10 0,8 96,7 

Υαιθηδηθήο 10 0,8 97,5 

Μεζζελίαο 7 0,5 98,0 

Ζξαθιείνπ  5 0,4 98,4 

Καζηνξηάο 5 0,4 98,8 

Γξεβελψλ 5 0,4 99,2 

Φσθίδνο 5 0,4 99,6 

Λαζηζίνπ  5 0,4 100,0 

χλνιν 1280 100,0  
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Πίλαθαο 1.2. Καηαλνκή δείγκαηνο ΔΚΟ αλά Πεξηθέξεηα. 

 

Πεξηθέξεηα 
πκκεηέρνληεο ζηε 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

Πνζνζηφ 

(%) 

Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

(%) 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 313 24,5 24,5 

Αηηηθήο 288 22,5 47,0 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 194 15,2 62,1 

Πεινπνλλήζνπ 82 6,4 68,5 

Γπηηθήο Διιάδνο 80 6,3 74,8 

Θεζζαιίαο 67 5,2 80,0 

ηεξεάο Διιάδνο 66 5,2 85,2 

Ννηίνπ Αηγαίνπ 55 4,3 89,5 

Ζπείξνπ 47 3,7 93,1 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 37 2,9 96,0 

Ηνλίσλ Νήζσλ 30 2,3 98,4 

Κξήηεο 21 1,6 100,0 

χλνιν 1280 100,0  

 

1.2.2. Οκάδα ειέγρνπ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ζπγθξίζεσλ θξίζεθε ζθφπηκε ε ιήςε ζπλεληεχμεσλ απφ κία νκάδα 

ειέγρνπ, ηελ νπνία επφπηεπζε ην ΔΚΚΔ σο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε. Σν δείγκα-ζηφρνο ππνινγίζηεθε αξρηθά ζηα 300 άηνκα πνπ δνπλ ή θαη 

εξγάδνληαη ζην λνκφ Αηηηθήο θαη πνπ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα ΔΚΟ. Χζηφζν, ν ζηφρνο απηφο 

μεπεξάζηεθε θαηά ηη θη έηζη ην ηειηθφ δείγκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ αλήιζε ζηα 306 άηνκα. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα έγηλε ζε εζεινληηθή θαη επθαηξηαθή βάζε, ελψ γηα ηε δεηγκαηνιεςία 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ε κέζνδνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο, ειέγρνληαο σζηφζν γηα ζπιινγή 

ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ.   

 

1.3.  Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη έιεγρνο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεηγκάησλ 

ην δείγκα ησλ αηφκσλ απφ ηηο  ΔΚΟ πεξηιακβάλνληαη 616 άλδξεο (48.1%) θαη 651 γπλαίθεο 

(50.9%)
1
, ειηθίαο απφ 16 έσο 70 εηψλ (Μ = 38.20 έηε, ΣΑ = 10.62

2
). Σελ νκάδα ειέγρνπ 

απνηέιεζαλ 149 άλδξεο (48.9%) θαη 156 γπλαίθεο (51.1.%), κε ειηθηαθφ εχξνο ηα 18 – 72 

έηε (Μ = 33.30 έηε, ΣΑ = 9.97).  

Γηαζηαπξψλνληαο ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ (νκάδα 

ΔΚΟ – νκάδα ειέγρνπ), δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο (βι. Πίλαθα 1.3). 

                                                 
1
 Αο ζεκεησζεί φηη δελ έρεη θαηαγξαθεί ην θχιν ηνπ ζπλεληεπμηαδνκέλνπ ζε 13 πεξηπηψζεηο ζηελ νκάδα ΔΚΟ 

θαη ζε 1 πεξίπησζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 
2
 Αο ζεκεησζεί φηη δελ έρεη θαηαγξαθεί ε ειηθία ηνπ ζπλεληεπμηαδνκέλνπ ζε 56 πεξηπηψζεηο ζηελ νκάδα ΔΚΟ 

θαη ζε 9 πεξηπηψζεηο ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 



11 

 

Πίλαθαο 1.3. Γηαζηαχξσζε θχινπ κε νκάδα (ΔΚΟ – ειέγρνπ). 

 

  ΟΜΑΓΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

χλνιν 
  

Οκάδα Διέγρνπ 

Δπάισηεο  

Κνηλσληθά  

Οκάδεο (ΔΚΟ) 

Φχιν 
Άλδξαο 149 616 765 

Γπλαίθα 156 651 807 

χλνιν 305 1267 1572 

Ν = 1572, ρ
2
 = .005, p = .942 

 

Πίλαθαο 1.4. Γηαζηαχξσζε ειηθίαο (ειηθηαθέο νκάδεο) κε νκάδα (ειέγρνπ – ΔΚΟ). 

 

  ΟΜΑΓΑ 

χλνιν 

  
Οκάδα 

ειέγρνπ 

Δπάισηε 

Κνηλσληθή 

Οκάδα (ΔΚΟ) 

Ζιηθηαθέο 

Οκάδεο 

έσο 25 εηψλ 52 144 196 

26-35 εηψλ 157 411 568 

36-40 εηψλ 27 172 199 

41-45 εηψλ 27 168 195 

46-50 εηψλ 14 154 168 

51 εηψλ & άλσ 18 175 193 

χλνιν 295 1224 1519 

Ν = 1519, ρ
2 
= 64.85, p < .001 

 

 

Πξνθεηκέλνπ δε λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, δηελεξγήζεθε t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. Σν 

απνηέιεζκα ηνπ t-test έδεημε φηη ε κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (Μ = 

33.30  έηε, ΣΑ = 9.97) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο ΔΚΟ 

(Μ = 38.20 έηε, ΣΑ = 10.62) ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, t (1517) = -7.20, p < .001. Γηα 

λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ απηή ε δηαθνξά, πξνρσξήζακε ζε δηαζηαχξσζε ηεο νκάδαο 

(ειέγρνπ – ΔΚΟ) κε ηελ ειηθία, αθνχ πξψηα νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ειηθηαθέο 

νκάδεο (βι. Πίλαθα 1.4). Ζ δηαζηαχξσζε απηή έδεημε φηη πξάγκαηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, πξάγκα σζηφζν ην 

νπνίν πηζαλά νθείιεηαη ζηελ αξηζκεηηθή δηαθνξά ησλ δεηγκάησλ. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ 

Πίλαθα 4 θαίλεηαη φηη ε αλαινγία νκάδαο ειέγρνπ θαη νκάδαο ΔΚΟ αλά ειηθηαθή νκάδα 

θπκαίλεηαη απφ 1/10 έσο πεξίπνπ 4/10. Σν δεδνκέλν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαινγία 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα ΔΚΟ (2.4/10), καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηηο πεξαηηέξσ 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα δχν δείγκαηα. 
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1.4.  Πεξηγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ πνζνηηθήο έξεπλαο 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε σο εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

πξνζσπηθψλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, πεξηειάκβαλε ηξηψλ εηδψλ εξσηήζεηο: (α) 

θιεηζηνχ ηχπνπ, (β) εξσηήζεηο κε θιίκαθεο αμηνιφγεζεο, θαη (γ) έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

αλνηρηψλ εξσηήζεσλ (βι. Παξάξηεκα Η).  

Σν ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη λα επηηξέςεη  ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο  ΔΚΟ θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Γηα λα απνηππψζεη φζν ην δπλαηφ αθξηβέζηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο 

πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηέιαβε  

ηηο εμήο βαζηθέο ελφηεηεο :  

Α. Γεκνγξαθηθά/ Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Β. Φαξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο-αλεξγίαο 

Γ. Γηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ενόηηηα Α  πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ άμνλεο: 

1. Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

i. Δππαζήο ή Δπάισηε Κνηλσληθή Οκάδα (ΔΚΟ) ζηελ νπνία αλήθεη ν/ε εξσηψκελνο/-ε  

ii. Φχιν 

iii. Ζιηθία 

iv. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

v. Αξηζκφο ηέθλσλ 

vi. εμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο  

2. Μαθξνρξφληα αζζέλεηα (πάλσ απφ 12 κήλεο) ή αλαπεξία  

3. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην λνηθνθπξηφ:  

i. Aξηζκφο κειψλ λνηθνθπξηνχ. 

ii. Aξηζκφο ζπγθαηνίθσλ πνπ εξγάδνληαη  

4. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε:  

i. Δίζηε καζεηήο ή ζπνπδαζηήο; 

- Αλ είζηε καζεηήο ή ζπνπδαζηήο, εξγάδεζηε παξάιιεια; 

ii. Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

iii. Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο ή θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζεο. 

iv. Γλψζε Διιεληθψλ  

v. Γλψζε Αγγιηθψλ 

vi. Υξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

5. Άιιεο πιεξνθνξίεο:  

i. Έρεηε ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα; 

ii. Δίζηε Υξηζηηαλφο/-ή; 

iii. Έρεηε άδεηα νδήγεζεο; 

ηελ ελφηεηα Β νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηξέρνπζα 

αζρνιία ηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δήισλαλ άλεξγνη ή κε ελεξγνί, νη πιεξνθνξίεο 

αθνξνχζαλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε εξγαζίαο ηνπο, ελψ θαινχληαλ λα απαληήζνπλ θαη ζρεηηθά 

κε ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ  ενόηηηα Β δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 
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1. Πνηα είλαη ε θχξηα αζρνιία ζαο ηελ ηξέρνπζα εβδνκάδα;  

2. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ εξγαζία πνπ αζθείηε ζήκεξα ή, αλ δελ εξγάδεζηε ζήκεξα, 

ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

3. ε πνηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο εξγάδεζηε ζήκεξα ή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

4. Πνην είλαη ην επάγγεικα πνπ αζθείηε ζήκεξα ή αζθνχζαηε ζηελ ηειεπηαία εξγαζία 

ζαο; 

5. Κιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδεζηε ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζίαο ζαο. 

6. Δίζηε αζθαιηζκέλνο ζε θάπνην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε ζεκεξηλή ή ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

7. Πφζεο ψξεο εξγάδεζηε θάζε κέξα ή θάζε εβδνκάδα ζηε ζεκεξηλή ή ζηελ ηειεπηαία 

εξγαζία ζαο; 

8. Πιεξψλεζηε ππεξσξίεο ζηε ζεκεξηλή ή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

9. Πνηεο είλαη ζπλνιηθά νη θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο ζαο απφ εξγαζία ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο (ζε επξψ); 

10. Ση είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε έρεηε ζήκεξα ή είραηε ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

11.  Πφζνπο εξγνδφηεο έρεηε αιιάμεη έσο ζήκεξα; 

12. Πφζα ρξφληα ζπλνιηθά έρεηε εξγαζηεί έσο ζήκεξα; 

13. Πηζηεχεηε φηη ε δνπιεηά πνπ έρεηε ζήκεξα ή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπνπδέο ζαο; 

14. Πψο αμηνινγείηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο απέλαληί ζαο ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

15. Αλ εξγάδεζηε, θνβάζηε κήπσο ράζεηε ηελ εξγαζία ζαο; 

16. Πφζν επραξηζηεκέλνο είζηε απφ ηελ εξγαζία ζαο ζήκεξα ή ήζαζηε ζηελ ηειεπηαία 

εξγαζία ζαο; 

17. Αλ δελ εξγάδεζηε ζήκεξα θαη ςάρλεηε γηα δνπιεηά, γηα πφζν δηάζηεκα είζηε άλεξγνο; 

18. Αλ δειψλεηε άλεξγνο, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δε βξίζθεηε εξγαζία; 

Σέινο, ζηελ Δλφηεηα Γ δηεξεπλήζεθαλ νη ππνθεηκεληθά πξνζιακβαλφκελεο δηαθξίζεηο, ηφζν 

γεληθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη εμαηνκηθεπκέλα σο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ησλ 

δηαθξίζεσλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα.  

Έηζη, ε ενόηηηα Γ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο άμνλεο: 

1. Γηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γεληθά: 

i. ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη; 

ii. Πφζν ζπρλά εθδειψλνληαη; 

2. Δηδηθφηεξα ζέκαηα δηαθξίζεσλ αλαθνξηθά κε: 

- Σηο πξνζιήςεηο ζε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο, 

- Σε ζρέζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

- Σηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα 

επηρείξεζε, 

- Σελ αμηνπνίεζε ή/ θαη πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην κηαο 

επηρείξεζεο, 

- Σηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

- Σηο απνιχζεηο. 

3. Γηαθξίζεηο θαηά ησλ κειψλ Δππαζψλ Κνηλσληθά Οκάδσλ (ΔΚΟ): 

i. Πνηα ή πνηεο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο;  
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ii. Τθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ νη ΔΚΟ 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ; 

4. Πξνζσπηθή εκπεηξία δηαθξίζεσλ: 

i. Γηαθξίζεηο θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ζε ζέζε εξγαζίαο. 

ii. Λφγνη δηάθξηζεο (θχιν, ειηθία, θαηαγσγή, θιπ). 

iii. Καηαζηάζεηο δηαθξίζεσλ. 

iv. πρλφηεηα δηαθξίζεσλ. 

v. Τπεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο. 

vi. Σξφπνο αληίδξαζεο ζηηο πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο. 

vii. Αληίδξαζε ζπλαδέιθσλ ζηελ πθηζηάκελε δηάθξηζε. 

viii. πλνιηθή εθηίκεζε γηα ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε. 
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2. Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

 

Σν ηειηθφ δείγκα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζπκπεξηέιαβε 1280 εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 

ζπκπιεξψζεθαλ – απαληήζεθαλ απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο/εππαζείο θνηλσληθά 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (ΔΚΟ). Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο νκαδνπνηήζεθε, ελ ηέιεη, ζε νρηψ 

(8) Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο (ΔΚΟ), νη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ νπνίσλ ζην 

αληίζηνηρν δείγκα ησλ ΔΚΟ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1.  

πσο δηαπηζηψλεηαη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο θαη πξφζθπγεο (31,6%), θαη αθνινπζνχλ ηα  Άηνκα κε Αλαπεξία (16,2%), 

θαη νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα (13,6%) (βι. 

Πίλαθα 2.1.).  

Πίλαθαο 2.1. Γείγκα Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ  (ΔΚΟ): πρλφηεηεο εκθάληζεο (Ν, 

%) 

 

 

ζνλ αθνξά ην θχιν, ην δείγκα ηζνθαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηνπο άλδξεο (48,1%) θαη ζηηο 

γπλαίθεο (50,9%). ρεηηθά κε ηηο ειηθίεο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα, ε κέζε ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ ηνπ δείγκαηνο είλαη ηα 

38,2 έηε θαη ε δηάκεζνο ηα 37 έηε. ηνπο άλδξεο ε κέζε ειηθία είλαη ηα 38,34 έηε θαη ζηηο 

γπλαίθεο ηα 38 έηε (βι. Πίλαθαο 2.2., 2.3.).  

Πίλαθαο 2.2. Φχιν ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  ΔΚΟ 

Φχιν  πρλφηεηα % 

Άλδξαο  616 48.1 

Γπλαίθα 651 50.9 

Missing  13 1 

χλνιν  1280 100 

 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ην έλα ηξίην ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(33,6%) έρεη ειηθία αλάκεζα ζηα 26-35 έηε. Με πεξαηηέξσ αλάιπζε, παξαηεξνχκε πσο ην 

πνζνζηφ ησλ αλδξψλ (34,3%) θαη ησλ γπλαηθψλ (32,9%) ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 

αληηπξνζσπεχεηαη ηζφπνζα (βι. Πίλαθα 2.3., 2.,4.).   

Δππαζείο ή Δπάισηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο (ΔΚΟ) πρλφηεηα % 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 174 13,6 

Άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) 207 16,2 

Ρνκά 106 8,3 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη, Άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 69 5,4 

Μεηαλάζηεο, Παιηλλνζηνχληεο & Πξφζθπγεο  404 31,6 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 51 4 

Απνθπιαθηζζέληεο, Αλήιηθνη παξαβάηεο, Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 61 4,8 

Λνηπέο θαηεγνξίεο ΔΚΟ 141 11 

Αδηεπθξίληζηε ΔΚΟ 67 5,2 

χλνιν 1280 100 



16 

 

 

Πίλαθαο 2.3. Ζιηθία ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  ΔΚΟ. 

Ζιηθία  πρλφηεηα % 

Έσο 25 εηψλ 144 11,3 

26-35 εηψλ 411 32,1 

36-40 εηψλ 172 13,4 

41-45 εηψλ 168 13,1 

46-50 εηψλ 154 12 

51 εηψλ & άλσ 175 13,7 

Missing  56 4,4 

χλνιν  1280 100 

M.O= 38.2, T.A.=10.619 

Πίλαθαο 2.4. Γηαζηαχξσζε ειηθίαο ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν. 

Ζιηθία (%) Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Έσο 25 εηψλ 11,6 12 11,8 

26-35 εηψλ 34,3 32,9 33,6 

36-40 εηψλ 13,5 14,7 14,1 

41-45 εηψλ 13,3 13,9 13,6 

46-50 εηψλ 11,8 13,4 12,6 

51 εηψλ & άλσ 15,5 13,1 14,3 

χλνιν  100 100 100 

N: 1220,  x
2
= 2,492, p=0,778 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ  ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ δηαπηζηψλεηαη  φηη  νη κηζνί (49,9%) 

ησλ εξσηψκελσλ είλαη έγγακνη, ελψ άγακνη δειψλεη ην 37,7% ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη πσο ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα 

ζηα δχν θχια, θαη ζπγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη απαληψληεο πνπ δηαβηνχλ ρεξεία ή δηαδχγην 

είλαη γπλαίθεο (βι. Πίλαθα 2.5.).  

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ νη πεξηζζφηεξνη ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ δχν παηδηά 

(35,3%), θαη αθνινπζνχλ εθείλνη πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ παηδηά (27,2%). ε ζρέζε κε ην 

θχιν θαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο εκθαλίδνληαη λα δειψλνπλ πσο έρνπλ γίλεη γνλείο, ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ άηεθλσλ αλδξψλ (34,2%) είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ γπλαηθψλ 

(βι. Πίλαθα 2.6.).    

Πίλαθαο 2.5. Γηαζηαχξσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  

ΔΚΟ κε θχιν 

Πνηά είλαη ε 

νηθνγελεηαθή ζαο 

θαηάζηαζε; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Άγακνο/ε  43,3 32,5 37,7 

Έγγακνο/ε  51,6 48,2 49,9 

Υήξνο/α  0,8 3,9 2,4 

Γηαδεπγκέλνο/ε 4,3 15,4 10 

χλνιν  100 100 100 

N: 1253,  x
2
= 61,574, p<0,05 
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Πίλαθαο 2.6. Γηαζηαχξσζε αξηζκφο παηδηψλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε 

θχιν 

Πφζα παηδηά έρεηε; 

(%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

0 34,2 21,1 27,2 

1 16,6 21,9 19,4 

2 32,8 37,5 35,3 

3 9 11,6 10,4 

4 4,7 4,8 4,8 

>4 2,7 3 2,9 

χλνιν  100 100 100 

N: 1046,  x
2
= 23,532, p<0,05 

Σν έλα ηξίην ησλ απαληψλησλ ηνπ δείγκαηνο (31,8%) αλαθέξεη πσο ην λνηθνθπξηφ ηνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέιε, θαη ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 21,7% απηνί πνπ 

δειψλνπλ  φηη αλήθνπλ ζε ηξηκειή λνηθνθπξηά. ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη φζνλ αθνξά ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, παξνπζηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν 

πσο νη άλδξεο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο λνηθνθπξηψλ (βι. Πίλαθαο 

2.7.).  

Αμηνζεκείσην είλαη πσο ηζνθαηαλέκνληαη νη δειψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ «κφλνλ έλαο απφ ηνπο ζπγθάηνηθνπο εξγάδεηαη» (43,5%) θαη «θαλέλαο άιινο 

απφ ηνπο ζπγθαηνίθνπο» δελ εξγάδεηαη (42,8%). Απφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ απνθαιχπηεηαη πσο νη άλδξεο θαηά βάζε είλαη απηνί πνπ ζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά ην 

λνηθνθπξηφ ηνπο (βι. Πίλαθαο 2.8.).  

 

Πίλαθαο 2.7. Γηαζηαχξσζε αξηζκφο κειψλ λνηθνθπξηνχ ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  

ΔΚΟ κε θχιν 

Πφζα κέιε έρεη ην 

λνηθνθπξηφ ζαο; 

(%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

0 1,1 1,2 1,1 

1 10,8 7,7 9,2 

2 12,6 18,5 15,7 

3 23,2 20,3 21,7 

4 33,3 30,3 31,8 

5 10,5 13,5 12 

6 4,5 4,6 4,6 

>6 4 4 4 

χλνιν  100 100 100 

N: 1162,  x
2
= 13,565, p=0,059 
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Πίλαθαο 2.8. Γηαζηαχξσζε αξηζκφο εξγαδφκελσλ ζπγθάηνηθσλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

Αλ δείηε κε άιινπο 

πφζνη απφ ηνπο 

ζπγθαηνίθνπο ζαο 

εξγάδνληαη; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

0 46,2 39,7 42,8 

1 39 47,6 43,5 

2 11,9 10,9 11,4 

>2 2,9 1,9 2,4 

χλνιν  100 100 100 

N: 925,  x
2
= 7,469, p=0,058 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εξσηεζέληεο ηνπ δείγκαηνο θαηέρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα 

(74%), κε ηηο πεξηζζφηεξεο εξσηεζέληεο γπλαίθεο λα είλαη απηέο πνπ δειψλνπλ ειιεληθήο 

ππεθνφηεηαο (80,3%) (βι. Πίλαθαο 2.9.). 

 

Πίλαθαο 2.9. Γηαζηαχξσζε θαηνρή ειιεληθήο ππεθνφηεηαο ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα 

ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

Έρεηε ηελ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Ναη 67,4 80,3 74 

ρη  32,6 19,7 26 

χλνιν  100 100 100 

N: 1253,  x
2
= 26,882, p<0,05 

 

Οη πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα δελ είλαη καζεηέο ή ζπνπδαζηέο 

(96,8%) (βι. Πίλαθαο 2.10.), ελψ κφιηο ην 0,7% απηψλ εξγάδεηαη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο 

ηνπ (βι. Πίλαθαο 2.11.).  

 

Πίλαθαο 2.10. Γηαζηαχξσζε ηδηφηεηαο καζεηή/ζπνπδαζηή ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα 

ησλ  ΔΚΟ (λαη/φρη)  κε θχιν. 

Δίζηε καζεηήο ή 

ζπνπδαζηήο; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Ναη 2,6 3,7 3,2 

ρη  97,4 96,3 96,8 

χλνιν  100 100 100 

N: 1203,  x
2
= 1,340, p=0,247 
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Πίλαθαο 2.11. Γηαζηαχξσζε ηδηφηεηαο εξγαδφκελνπ καζεηή/ζπνπδαζηή ζπκκεηερφλησλ 

ζην Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

Αλ είζηε καζεηήο ή 

εξγάδεζηε 

παξάιιεια; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Ναη 0,5 1 0,7 

ρη  2 2,8 2,4 

Γελ αθνξά 97,4 96,3 96,8 

χλνιν  100 100 100 

N: 1203,  x2= 1,518, p=0,468 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ Πίλαθαο 2.12. δηαπηζηψλεηαη πσο ην 32,2% ησλ αηφκσλ δειψλνπλ 

απφθνηηνη Δληαίνπ ή Δπαγγεικαηηθή Λπθείνπ, ην 21,3% ησλ απαληψλησλ θαηέρεη 

κεηαιπθεηαθή κφξθσζε, θαη ην 14,4% δειψλνπλ απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ην θχιν παξαηεξνχκε πσο νη άλδξεο έρνπλ πξνβάδηζκα κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ: 18,3%, Γπκλάζην: 22,2%), ελψ νη 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά 

Λχθεην (26,7%), θαη θάπνηα Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζή (12%).  

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθαο 2.13. νη πεξηζζφηεξνη απαληψληεο (69,2%) αλαθέξνπλ πσο δελ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ή θάπνην άιιν είδνο επηκφξθσζεο, θαη κφλνλ 

ην 30,8% απαληά ζεηηθά ζηελ εξψηεζε. Ζ επηπιένλ αλάιπζε καο απνθαιχπηεη πσο νη 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο επηδίδνληαη θαηά δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ (40,1%).  

Πίλαθαο 2.12. Γηαζηαχξσζε επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  

ΔΚΟ κε θχιν 

Πνην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο έρεηε 

νινθιεξψζεη; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Γελ έρσ πάεη 

θαζφινπ ζρνιείν 

6,3 8,1 7,2 

Έρσ πάεη κεξηθέο 

ηάμεηο Γεκνηηθνχ 

3,5 3,8 3,6 

Γεκνηηθφ  18,3 10,8 14,4 

Γπκλάζην  22,2 16,1 19,1 

Δληαίν Λχθεην  19,8 26,7 23,3 

ΔΠΑΛ/ΣΔΔ 10,9 8,9 9,9 

ΗΔΚ 4 4,8 4,4 

Αλψηεξε ζρνιή  1,8 1,7 1,8 

ΣΔΗ 4,9 5,5 5,2 

ΑΔΗ 7,7 12 9,9 

Μεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

0,7 1,6 1,1 

χλνιν  100 100 100 

N: 1247,  x
2
= 36,334, p<0,05 
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Πίλαθαο 2.13. Γηαζηαχξσζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

Έρεηε 

παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα 

θαηάξηηζεο ή 

θάπνην είδνο 

επηκφξθσζεο; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Ναη 21 40,1 30,8 

ρη  79 59,9 69,2 

χλνιν  100 100 100 

N: 1214,  x
2
= 51,614, p<0,05 

 

Σν 49,2% δειψλεη πσο γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα «θαιά θαη πνιχ θαιά», ην 33,9% ηνπ 

δείγκαηνο γλσξίδεη «άξηζηα» ηα ειιεληθά, ελψ «κέηξηα» δειψλεη φηη γλσξίδνπλ ην 15% ηνπ 

δείγκαηνο (βι. Πίλαθαο 2.14.). Οη κηζνί θαη πιένλ εξσηεζέληεο ηνπ δείγκαηνο (56,7%) 

αλαθέξνπλ πσο δελ γλσξίδνπλ «θαζφινπ ή ιίγν» ηα Αγγιηθά, ελψ «κέηξηα» ηα γλσξίδεη ην 

19% ηνπ δείγκαηνο (βι. Πίλαθαο 2.15.).  

 

Πίλαθαο 2.14. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ γλψζεο ειιεληθψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 
ε πνην βαζκφ 

γλσξίδεηε ηα Διιεληθά; 

(%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Καζφινπ ή ιίγν 2,3 1,4 1,9 

Μέηξηα 15,1 14,8 15 

Καιά  29,4 21 25,1 

Πνιχ θαιά 26,6 21,6 24,1 

Άξηζηα 26,5 41,1 33,9 

χλνιν  100 100 100 

N: 1241,  x
2
= 32,771, p<0,05 

ρεδφλ νη κηζνί ησλ απαληψλησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο (47,4%) αλαθέξνπλ πσο δελ 

γλσξίδνπλ «θαζφινπ ή ιίγν» ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαη αθνινπζεί ην 23% 

ησλ απαληψλησλ πνπ αλαθέξεη πσο  γλσξίδεη ζε «κέηξην» βαζκφ (βι. Πίλαθαο 2.16.). Χο 

πξνο ην θχιν ε αλάιπζε καο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε πσο, πεξηζζφηεξνη ησλ αλδξψλ 

θπκαίλνληαη ζηελ θιίκαθα κεηαμχ ηνπ «θαζφινπ» - «πνιχ θαιά», ελψ πεξηζζφηεξεο ησλ 

γπλαίθσλ δειψλνπλ πσο γλσξίδνπλ «άξηζηα» ηε γιψζζα (41,1%) (βι. Πίλαθαο 2.14.). Σν 

ίδην παξαηεξνχκε φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Οη γπλαίθεο απαληνχλ πσο έρνπλ θαιχηεξε γλψζε απηψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο (βι. Πίλαθαο 2.15, Πίλαθαο 2.16). 

 

Πίλαθαο 2.15. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ γλψζεο αγγιηθψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

ε πνην βαζκφ Φχιν  
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N: 1239,  x
2
= 22,936, p<0,05 

Πίλαθαο 2.16. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ γλψζεο ρξήζε Ζ/Τ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 
ε πνην βαζκφ 

γλσξίδεηε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Καζφινπ ή ιίγν 53 42,2 47,4 

Μέηξηα 21,7 24,3 23 

Καιά  13,5 13,7 13,6 

Πνιχ θαιά 7,2 14,5 11 

Άξηζηα 4,6 5,3 5 

χλνιν  100 100 100 

N: 1250,  x
2
= 23,797, p<0,05 

Οη πεξηζζφηεξνη επί ηνπ δείγκαηνο (62,2%) ζεκεηψλνπλ πσο θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο, κε 

ηνπο άλδξεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηνρή δηπιψκαηνο νδήγεζεο (76,7%) 

(βι. Πίλαθαο 2.17.). 

Πίλαθαο 2.17. Γηαζηαχξσζε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

Έρεηε άδεηα 

νδήγεζεο; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Ναη 76,7 48,4 62,2 

ρη  23,3 51,6 37,8 

χλνιν  100 100 100 

N: 1253,  x
2
= 107,007, p<0,05 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο δειψλνπλ Υξηζηηαλνί (78,8%). Με 

βάζε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ παξαηεξνχκε πσο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο δειψλνπλ 

Υξηζηηαλέο (87,1%), θαη νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο δειψλνπλ πσο δελ είλαη Υξηζηηαλνί (26,5%) 

(βι. Πίλαθαο 2.18.). 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.18. Γηαζηαχξσζε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα 

ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

Δίζηε Υξηζηηαλφο; Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

γλσξίδεηε ηα Αγγιηθά; 

(%) 

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Καζφινπ ή ιίγν 62,5 51,1 56,7 

Μέηξηα 17,7 20,1 19 

Καιά  10,8 12,1 11,5 

Πνιχ θαιά 6,1 11,9 9,1 

Άξηζηα 2,8 4,7 3,8 

χλνιν  100 100 100 
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(%) 

Υξηζηηαλνί   70,1 87,1 78,8 

ρη Υξηζηηαλνί   26,5 11,2 18,6 

Γελ απαληψ 3,5 1,7 2,6 

χλνιν  100 100 100 

N: 1244,  x
2
= 54,154, p<0,05 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ (76%) αλαθέξνπλ πσο δηαηεξνχλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άηνκα 

ηνπ άιινπ θχινπ (βι. Πίλαθαο 2.19.), ελψ ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ δελ θαζνξίδεη νπζηαζηηθή 

δηαθνξά ζηελ επηινγή ζπληξφθνπ.  

Πίλαθαο 2.19. Γηαζηαχξσζε ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γείγκα ησλ  

ΔΚΟ κε θχιν 
Οη ζεμνπαιηθέο ζαο 

πξνηηκήζεηο είλαη: (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Με άηνκα ηνπ άιινπ 

θχινπ 

76,2 75,9 76 

Με άηνκα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ 

1,4 3,4 2,4 

Με άηνκα θαη ησλ δχν 

θχισλ 

0,9 0,3 0,6 

Γελ απαληψ 21,4 20,4 20,9 

χλνιν  100 100 100 

N: 1143,  x
2
= 6,094, p<0,05 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2.20. παξαηεξείηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη επί ηνπ δείγκαηνο (77,8%) 

δελ αλαθέξνπλ θακία καθξνρξφληα αζζέλεηα ή αλαπεξία, ελψ ην 20,8% απαληά ζηελ 

εξψηεζε ζεηηθά. Καη εδψ ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ δελ δηαθνξνπνηεί ηελ απάληεζε (βι. 

Πίλαθαο 2.20.). 

Πίλαθαο 2.20. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο καθξνρξφληαο αζζέλεηαο  ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

Γείγκα ησλ  ΔΚΟ κε θχιν 

 Μαθξνρξφληα 

αζζέλεηα (πάλσ απφ 

12κελεο) ή 

αλαπεξία; (%) 

Φχιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  χλνιν  

Ναη 21 20,7 20,8 

ρη  77,6 77,9 77,8 

Γελ απαληψ 1,3 1,4 1,4 

χλνιν  100 100 100 

N: 1228,  x
2
= 0,037, p=0,982 

 

3. Υαξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο – αλεξγίαο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο θχινπ αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απαζρφιεζεο - αλεξγίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαζηαπξψζεηο ησλ ηηκψλ θάζε κεηαβιεηήο 
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απηήο ηεο ελφηεηαο κε ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αο ζεκεησζεί φηη ζηηο δηαζηαπξψζεηο δε 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θελέο απαληήζεηο (missing values), αιιά νχηε θαη νη απαληήζεηο «δελ 

αθνξά» θαη γη‟απηφ ην ιφγν ην Ν πνηθίιιεη ζε θάζε εξψηεζε. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο αλαθέξνληαη 

είηε ζηελ εξγαζία πνπ αζθνχζαλ νη εξσηψκελνη ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

είηε – ζηελ πεξίπησζε πνπ δήισλαλ άλεξγνη – ζηελ ηειεπηαία ζέζε εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ δειψλνπλ άλεξγνη θαη ζε αλαδήηεζε 

εξγαζίαο, ελψ κφλν έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6% δειψλεη φηη εξγάδεηαη θαη κφιηο 0,7% 

δειψλεη φηη ζπνπδάδεη ή φηη πεγαίλεη ζρνιείν (βι. Πίλαθα 3.1.). Απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ 

Πίλαθα 3.1. παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα πνζνζηά ησλ κε ελεξγψλ. πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο δειψλνπλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε-ελεξγέο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, ελψ δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

δηαθνξέο ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 

Πίλαθαο 3.1. Γηαζηαχξσζε θχξηαο αζρνιίαο κε θχιν 

Πνηα είλαη ε θχξηα αζρνιία ζαο ηελ ηξέρνπζα 

εβδνκάδα; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Δξγαδφκελνο/-ε 6,9 5,3 6,1 

Άλεξγνο/ε (δελ εξγάδεηαη αιιά ςάρλεη δνπιεηά) 90,8 87,7 89,2 

Με ελεξγφο/-ε 1,8 6,1 4 

Μαζεηήο/-ηξηα - πνπδαζηήο/-ηξηα 0,5 0,9 0,7 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1254, ρ
2
 = 16.86, p = .001 

 

 

Πίλαθαο 3.2. Γηαζηαχξσζε ζέζεο ζηελ εξγαζία κε θχιν 

Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ εξγαζία πνπ αζθείηε ζήκεξα 

ή, αλ δελ εξγάδεζηε ζήκεξα, ζηελ ηειεπηαία εξγαζία 

ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Μηζζσηφο/ Ζκεξνκίζζηνο/ Χξνκίζζηνο 88,2 86,6 87,4 

Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο κηζζσηνχο 5,4 5,6 5,5 

Απηναπαζρνινχκελνο κε κηζζσηνχο 1,5 0,6 1,1 

Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 3 3,3 3,1 

Μαζεηεπφκελνο κε ακνηβή 2 3,9 2,9 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1027, ρ
2
 = 5.08, p = .280 

 

 

Μηζζσηνί, εκεξνκίζζηνη ή σξνκίζζηνη δειψλνπλ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (87%) 

αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπο ζηε ζεκεξηλή ή ηελ ηειεπηαία εξγαζία ηνπο (βι. Πίλαθα 3.2.). 

Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ δειψλεη απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο κηζζσηνχο (5,5%), ελψ έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% δειψλεη βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Μηθξφηεξα είλαη 

ηα πνζνζηά εθείλσλ πνπ δήισζαλ καζεηεπφκελνη κε ακνηβή (3,9%) θαη 

απηναπαζρνινχκελνη κε κηζζσηνχο (1,1%), ελψ δελ παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θχινπ ζηε ζέζε εξγαζίαο.  
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία ηνπο εξγαζία, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(82,3%). Μηθξφηεξα πνζνζηά δήισζαλ φηη εξγάδνληαη ή εξγάδνληαλ ζην δεκφζην (15,5) θαη 

ην κε-θεξδνζθνπηθφ ηνκέα (2,2%). πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 3.3., δελ 

παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα εξγαζίαο. 

 

Πίλαθαο 3.3. Γηαζηαχξσζε ηνκέα εξγαζίαο κε θχιν 

ε πνην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο εξγάδεζηε ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία ζαο εξγαζία; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

ην δεκφζην ηνκέα 14 17,1 15,5 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 84,3 80,2 82,3 

ην κε-θεξδνζθνπηθφ ηνκέα 1,6 2,8 2,2 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1058, ρ
2
 = 3.66, p = .160 

 

 

ρεδφλ ην 50% ησλ κειψλ ΔΚΟ ζπγθεληξψλεηαη ζε πέληε επαγγεικαηηθέο νκάδεο: 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νξπρείσλ, θαηαζθεπψλ, κεηαπνίεζεο θαη κεηαθνξψλ (10,4%), πσιεηέο 

(10,2%), ηερλίηεο αλέγεξζεο θαη απνπεξάησζεο θηηξίσλ (10,1%), θαζαξηζηέο θαη βνεζνί 

(10,1%), απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (7,1%). Παξαηεξείηαη 

δειαδή ζπγθέληξσζε ησλ κειψλ ΔΚΟ ζε επαγγέικαηα ρακειψλ πξνζφλησλ, πξάγκα πνπ 

κάιινλ ππνγξακκίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ πθίζηαληαη φρη κφλν ζηελ εξγαζία, 

αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί ε πςειφηεξε 

ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ ζηα παξαδνζηαθά γπλαηθεία επαγγέικαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά θαη ε πςειφηεξε ζπγθέληξσζε αλδξψλ ζηα ηερληθά επαγγέικαηα 

(βι. Πίλαθα 3.4.). 
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Πίλαθαο 3.4. Γηαζηαχξσζε επαγγέικαηνο κε θχιν 

Ν = 869, ρ
2
 = 243.33, p < .001 

 

 

 

Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνινχληαη ή απαζρνινχληαλ ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ηνπο ηα κέιε 

ΔΚΟ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξνη ηνπ 50% ζπγθεληξψλνληαη 

ζηνπο εμήο πέληε θιάδνπο: θαηαζθεπέο θηηξίσλ (13,3%), ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ (12,5%), δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα - 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε (11%), δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο (8,5%), ρνλδξηθφ 

                                                 
3
 Δπαγγέικαηα κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 8. πγθεθξηκέλα: Δπαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο (Ν = 7), 

Δπαγγεικαηίεο επηρεηξήζεσλ θαη δηνίθεζεο (Ν = 7), ρεηξνηέρλεο θαη ηππνγξάθνη (Ν = 7), Βνεζνί επαγγεικαηηψλ ηνπ 

λνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνκέα θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα (Ν = 6), Απαζρνινχκελνη ζηελ 

παξνρή αηνκηθήο θξνληίδαο (Ν = 6), πλαξκνινγεηέο (Ν = 4), Γηεπζπληέο μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, επηρεηξήζεσλ 

ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη άιισλ ππεξεζηψλ (Ν = 3), Σερληθνί ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο (Ν = 3), Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη (Ν = 3), Υεηξηζηέο ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ (Ν = 3), Γηνηθεηηθνί θαη εκπνξηθνί δηεπζπληέο (Ν = 2), Πιαλφδηνη 

πσιεηέο (Ν = 2), Άιια κέιε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (Ν = 1), Γεσξγνί, θηελνηξφθνη, αιηείο, θπλεγνί θαη ζπιιέθηεο 

ζεξακάησλ γηα ηδία θαηαλάισζε (Ν = 1). 

Πνην είλαη ην επάγγεικα πνπ αζθείηε ζήκεξα ή αζθνχζαηε ζηελ 

ηειεπηαία ζαο εξγαζία; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο νξπρείσλ, θαηαζθεπψλ, κεηαπνίεζεο θαη κεηαθνξψλ  12,4 8,1 10,4 

Πσιεηέο  8 12,7 10,2 

Σερλίηεο αλέγεξζεο θαη απνπεξάησζεο θηηξίσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ειεθηξνιφγσλ  

19,1 0,5 10,1 

Καζαξηζηέο θαη βνεζνί  3,3 17,5 10,1 

Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ  4 10,5 7,1 

Τπάιιεινη γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη ρεηξηζηέο κεραλψλ κε πιεθηξνιφγην  3,5 9,6 6,4 

πιιέθηεο απνξξηκκάησλ θαη άιινη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο  5,8 3,3 4,6 

Τπάιιεινη εμππεξέηεζεο πειαηψλ  1,6 6,7 4 

Άιινη ππάιιεινη γξαθείνπ  3,1 5,3 4,1 

Σερλίηεο κεηάιισλ, κεραλεκάησλ θαη αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα  6,2 0,2 3,3 

Δθπαηδεπηηθνί  2 4,3 3,1 

Σερλίηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, επεμεξγαζίαο μχινπ, εηδψλ έλδπζεο θαη 

αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα  

2,9 2,2 2,5 

Οδεγνί κέζσλ κεηαθνξάο θαη ρεηξηζηέο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ  4,7 0,2 2,5 

Βνεζνί παξαζθεπήο θαγεηψλ  2,7 2,4 2,5 

Αλεηδίθεπηνη εξγάηεο γεσξγίαο, δαζνθνκίαο θαη αιηείαο  2,9 1,7 2,3 

Τπάιιεινη θαηαγξαθήο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιηθψλ  3,1 ,5 1,8 

Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο  2 1,4 1,7 

Δπαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θιάδνπ  1,1 1,7 1,4 

Βνεζνί επαγγεικαηηψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηνίθεζεο  0,2 2,4 1,3 

Αζθνχληεο επηζηεκνληθά επαγγέικαηα θαη κεραληθνί  1,6 0,7 1,2 

Σερληθνί ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη κεραληθήο  1,8 0,2 1 

Σερληθνί ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο  0,7 1 0,8 

Ζιεθηξνιφγνη θαη ειεθηξνληθνί  1,6 0,2 0,9 

Άιια επαγγέικαηα
3
 6 6,7 6,3 

χλνιν 100 100 100 
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εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ (5,4%). Οη ελ ιφγσ 

θιάδνη είλαη αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη - 

δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ εξγαδφηαλ ηελ πεξίνδν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο – κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ έραζαλ 

ηε δνπιεηά ηνπο ιφγσ ηεο θξίζεο. Καη εδψ εληνπίδνληαη δηαθνξέο θχισλ, κε πςειφηεξε 

ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ ζε θιάδνπο, φπσο ε εθπαίδεπζε (4,8% έλαληη 2,4% ησλ αλδξψλ), ηα 

θαηαιχκαηα (4% έλαληη 1,4%) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ 

πξνζσπηθνχ (4,3% έλαληη ,5%). Αληίζηνηρα, παξαηεξνχληαη πςειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο 

ησλ αλδξψλ ζε θιάδνπο φπσο νη θαηαζθεπέο θηηξίσλ (23,7% έλαληη 1,6% ησλ γπλαηθψλ), ε 

θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (2,4% έλαληη ,3%) θαη νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο 

κέζσ αγσγψλ (2,4% έλαληη ,3%). 
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Πίλαθαο 3.5. Γηαζηαχξσζε θιάδνπ εξγαζίαο κε θχιν 

Ν = 792, ρ
2
 = 205.26, p < .001 

                                                 
4
 Κιάδνη κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 4, π.ρ. Υαξηνπνηία θαη θαηαζθεπή ράξηηλσλ πξντφλησλ (Ν = 3), Καηαζθεπή 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (Ν = 2), θιπ. 

Κιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καηαζθεπέο θηηξίσλ 23,7 1,6 13,3 

Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ 

11,2 13,9 12,5 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα. Τπνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 9,8 12,3 11 

Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 7,7 9,4 8,5 

Υνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ 

5,3 5,6 5,4 

Βηνκεραλία ηξνθίκσλ 3,6 5,6 4,5 

Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 3,3 3,7 3,5 

Δθπαίδεπζε 2,4 4,8 3,5 

Καηαιχκαηα 1,4 4 2,7 

Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1,4 3,2 2,3 

Γξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ 0,5 4,3 2,3 

Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 0,5 4 2,1 

Γξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο παξνρή θαηαιχκαηνο 0,2 3,2 1,6 

Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

0,2 2,7 1,4 

Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 

εμνπιηζκνχ 

2,4 ,3 1,4 

Υεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 2,4 ,3 1,4 

Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο ,5 2,4 1,4 

Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2,4 0 1,3 

Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο ,5 1,9 1,1 

Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 1,4 0,5 1 

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ 0,5 1,6 1 

Παξαγσγή άιισλ κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ 1,2 0,5 0,9 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην. Δπηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ 

1,7 0 0,9 

Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ 

έπηπια. Καηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 

1,2 0,3 0,8 

Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πξνζηαζίαο θαη έξεπλαο 0,7 0,8 0,8 

Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 1,2 0 0,6 

Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

0 1,3 0,6 

Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο 0,7 0,3 0,5 

Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 0,2 0,8 0,5 

Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 1 0 0,5 

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 0,2 0,8 0,5 

Σειεπηθνηλσλίεο 0,5 0,5 0,5 

Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ. Σερληθέο δνθηκέο 

θαη αλαιχζεηο 

0,2 0,8 0,5 

Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 0 1,1 0,5 

Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 0 1,1 0,5 

Άιινο θιάδνο4 9,8 6,4 8,2 

χλνιν 100 100 100 
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πσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.6., ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ΔΚΟ δήισζαλ 

φηη ήηαλ αζθαιηζκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο (78%). Αο ζεκεησζεί φηη απηφ αθνξά 

είηε ζηε δνπιεηά πνπ έθαλαλ ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο είηε ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ηνπο. Χζηφζν, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 22% δήισζε 

φηη απαζρνινχληαλ ζε αλαζθάιηζηε εξγαζία, ελψ δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 

Πίλαθαο 3.6.  Γηαζηαχξσζε θνηλσληθήο αζθάιηζεο (λαη/φρη) κε θχιν 

Δίζηε αζθαιηζκέλνο/-ε ζε θάπνην ηακείν 

αζθάιηζεο ζηε ζεκεξηλή ή ηελ ηειεπηαία εξγαζία 

ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη 78,9 77 78 

ρη 21,1 23 22 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1130, ρ
2
 =.57, p = .450 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο 

αλά εκέξα (Πίλαθαο 3.7.1.) θαη αλά εβδνκάδα (Πίλαθαο 3.7.2.). πσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ε πιεηνςεθία δήισζε 5-8 ψξεο εξγαζίαο ηελ εκέξα (πεξίπνπ 67%) θαη 

21-40 ψξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα (ζρεδφλ 54%). Οη γπλαίθεο δήισζαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ κεξηθά απαζρνινχκελεο (έσο 4 ψξεο ηελ εκέξα: 12,5% έλαληη 5% 

ζηνπο άλδξεο - έσο 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα: 15,5% έλαληη 7,4%), αιιά θαη 

απαζρνινχκελεο άλσ ησλ 61 σξψλ ηελ εβδνκάδα (21% έλαληη 10%). Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη απηφ απνηειεί ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο: νη γπλαίθεο, 

επηθνξηηζκέλεο αθφκε θαη ζήκεξα κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ελ γέλεη, πξνζθεχγνπλ ζπρλφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζηε ιχζε ηεο εκη-

απαζρφιεζεο. Απφ ηελ άιιε, ζπρλά αλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ πνιιέο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ ην ζεζκνζεηεκέλν 8σξν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν ηειεπηαίν ελδερνκέλσο ηζρχεη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ απνηεινχλ ην κνλαδηθφ εξγαδφκελν ηνπ λνηθνθπξηνχ (π.ρ. 

γπλαίθεο-αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ). 

 

Πίλαθαο 3.7.1. Γηαζηαχξσζε σξψλ εξγαζίαο αλά εκέξα κε θχιν 

Πφζεο ψξεο εξγάδεζηε θάζε εβδνκάδα ζηε 

ζεκεξηλή ή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Έσο θαη 4 ψξεο 5 12,5 8,7 

5-8 ψξεο 71,6 61,6 66,6 

9-12 ψξεο 17,5 9,9 13,7 

13 ψξεο θαη άλσ 6 8 11 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1001, ρ
2
 = 54.05, p < .001 
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Πίλαθαο 3.7.2.  Γηαζηαχξσζε σξψλ εξγαζίαο αλά εβδνκάδα κε θχιν 

Πφζεο ψξεο εξγάδεζηε θάζε κέξα ζηε ζεκεξηλή ή 

ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Έσο θαη 20 ψξεο 7,4 15,5 11,5 

21-40 ψξεο 58,2 49,1 53,5 

41-60 ψξεο 23,4 14 18,6 

61 ψξεο θαη άλσ 11,1 21,4 16,4 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 781, ρ
2
 = 36.32, p < .001 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.8., πνιχ πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ κειψλ 

ΔΚΟ πνπ δειψζαλ φηη δελ ακνίβνληαλ γηα ηηο ππεξσξίεο ζηελ εξγαζία ηνπο (75%). 

Σν πνζνζηφ είλαη πςειφηεξν ζηηο γπλαίθεο (80%) ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (71%).  

 

Πίλαθαο 3.8. Γηαζηαχξσζε ακνηβήο ππεξσξηψλ (λαη/φρη) κε θχιν. 

Πιεξψλεζηε ππεξσξίεο ζηε ζεκεξηλή ή 

πιεξσλφζαζηαλ ππεξσξίεο ζηελ ηειεπηαία ζαο 

εξγαζία; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη 29,2 19,8 24,8 

ρη 70,8 80,2 75,2 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1009, ρ
2
 = 11.98, p = .001 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο θαζαξέο απνδνρέο απφ εξγαζία, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 37% δήισζε φηη ιάκβαλε 701-1000 επξψ ην κήλα, ελψ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ (πεξίπνπ 34%) δήισζε ακνηβέο 401-700 επξψ (βι. Πίλαθα 3.9.). Πεξίπνπ 2 

ζηνπο 10 δήισζαλ ακνηβέο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 400 επξψ, θαη 1 ζηνπο 10 απάληεζε 

φηη ιάκβαλε πεξηζζφηεξα ησλ 1000 επξψ ην κήλα απφ ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο. Ζ 

δηαζηαχξσζε ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ απνδνρψλ κε ην θχιν ησλ κειψλ ΔΚΟ έδεημε 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαηεξείηαη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα 

απνιαβψλ (έσο 400 θαη απφ 401-700 επξψ), ελψ παξαηεξείηαη αληηζηξνθή ζηα 

αλψηεξα ζηξψκαηα, κε ηνπο άλδξεο λα δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ακνηβέο πνπ 

μεπεξλνχλ ηα 700 επξψ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ησλ 

Πηλάθσλ 3.7.1. θαη 3.7.2. πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη 

γπλαίθεο εξγάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο. 
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Πίλαθαο 3.9. Γηαζηαχξσζε θαζαξψλ κεληαίσλ απνδνρψλ κε θχιν 

Πνηέο είλαη ζπλνιηθά νη θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 

ζαο απφ εξγαζία ζήκεξα ή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία 

ζαο (επξψ); (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Έσο 400 επξψ 10,5 28,5 19 

401-700 επξψ 30,7 36,9 33,6 

701-1000 επξψ 44,8 28,5 37,1 

Άλσ ησλ 1000 επξψ 14,1 6 10,2 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 957, ρ
2
 = 75.74, p < .001 

 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη εξγαδφηαλ ζε ζέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

είηε κφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ (πεξίπνπ 32%) είηε επνρηαθή (πεξίπνπ 19%, βι. 

Πίλαθα 3.10.) είηε έξγνπ (9%). ε ρακειφηεξα πνζνζηά θπκαίλεηαη ε κεξηθή 

απαζρφιεζε, είηε πξφθεηηαη γηα ζέζεηο κφληκεο ή ανξίζηνπ ρξφλνπ (4,4%) είηε γηα 

επνρηαθέο (8%) είηε έξγνπ (πεξίπνπ 6%). Παξαηεξείηαη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε 

γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ησλ αλδξψλ ζηηο ζέζεηο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, εχξεκα αλακελφκελν ζχκθσλα θαη κε ηα φζα ζπδεηήζεθαλ 

παξαπάλσ. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 12% δήισζε φηη εξγαδφηαλ 

ρσξίο θακία ζχκβαζε εξγαζίαο, πνζνζηφ πνπ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα δχν θχια. Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη πνζνζηφ πνπ 

αλέξρεηαη ζην 9,4% δήισζε φηη δελ έρεη εξγαζηεί πνηέ. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 

πςειφηεξν ζηηο γπλαίθεο (ζε πνζνζηφ 15% έλαληη 4% ησλ αλδξψλ). 

 

Πίλαθαο 3.10. Γηαζηαχξσζε εξγαζηαθήο ζρέζεο κε θχιν. 

Ση είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε έρεηε ζήκεξα ή είραηε 

ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Μφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο 38,7 26,8 32,7 

Μφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο 2,1 6,7 4,4 

Έξγνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο 10,8 7,2 9 

Έξγνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο 4,5 7,2 5,8 

Δπνρηαθή πιήξνπο απαζρφιεζεο 22 15,8 18,9 

Δπνρηαθή κεξηθήο απαζρφιεζεο 6,4 9,8 8,1 

Κακία ζχκβαζε εξγαζίαο 11,9 11,5 11,7 

Γελ έρσ εξγαζηεί πνηέ σο ζήκεξα 3,8 15,1 9,4 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1165, ρ
2
 = 84.53, p < .001 

 

Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.11. δείρλνπλ φηη ζρεδφλ 1 ζηνπο 2 

εξσηψκελνπο (48%) έρεη αιιάμεη πεξηζζφηεξνπο απφ δχν εξγνδφηεο ζηελ εξγαζηαθή 

ηνπ πνξεία, πνζνζηφ πνπ είλαη πςειφηεξν ζηνπο άλδξεο (55%) ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο (40%). Έλα 19% δήισζε φηη έρεη αιιάμεη δχν εξγνδφηεο, ελψ έλαλ 

εξγνδφηε δήισζε ην 16%. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη πςειφηεξε 

ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (ζε πνζνζηφ 19% έλαληη 18% θαη 

18% έλαληη 13% αληίζηνηρα). Μηθξφηεξε κεξίδα ησλ εξσηψκελσλ δήισζε είηε φηη 



31 

 

είλαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε (5%) είηε φηη θάλεη δηθή ηνπ δνπιεηά (4%), κε ηνπο άλδξεο 

λα ππεξηεξνχλ ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηδίαο επηρείξεζεο (4% 

έλαληη 3%). Παξαηεξείηαη έλα 9% πνπ δειψλεη φηη δελ έρεη εξγαζηεί πνηέ, κε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε γπλαηθψλ (15% έλαληη 4%, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.10. παξαπάλσ). 
 

Πίλαθαο 3.11. Γηαζηαχξσζε αξηζκνχ εξγνδνηψλ κε θχιν 

Πφζνπο εξγνδφηεο έρεηε αιιάμεη έσο ζήκεξα; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Δίκαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε 5,4 5,1 5,3 

Έλαλ εξγνδφηε 13,2 18,2 15,7 

Γχν εξγνδφηεο 17,9 19,3 18,6 

Πεξηζζφηεξνπο απφ δχν εξγνδφηεο 55,4 39,9 47,6 

Κάλσ δηθή κνπ δνπιεηά 4,2 3 3,6 

Γελ έρσ εξγαζηεί πνηέ σο ζήκεξα 3,9 14,5 9,3 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1198, ρ
2
 = 58.03, p < .001 

 

 
Πίλαθαο 3.12. Γηαζηαχξσζε ρξφλσλ εξγαζίαο κε θχιν 

Πφζα ρξφληα ζπλνιηθά έρεηε εξγαζηεί έσο ζήκεξα; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Έσο 5 ρξφληα 24,3 43,3 33,3 

6-10 ρξφληα 23,9 24,8 24,3 

11-20 ρξφληα 37,8 25,4 31,9 

Πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα 14,1 6,5 10,5 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1032, ρ
2
 = 54.52, p < .001 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.12. πξνθχπηεη φηη ην 33% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη έρεη εξγαζηεί 

ζπλνιηθά έσο 5 ρξφληα, κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε 

κε ηνπο άλδξεο (43% έλαληη 24%). Σν 24% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

απάληεζε φηη έρεη εξγαζηεί ζπλνιηθά απφ 6 έσο 10 ρξφληα, ρσξίο λα παξαηεξείηαη 

ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα δχν θχια (24% ησλ αλδξψλ έλαληη 25% ησλ 

γπλαηθψλ). Απφ 11 έσο 20 ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο δειψλεη ην 32%, κε ηνπο 

άλδξεο λα ππεξηεξνχλ εκθαλίδνληαο πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 38% (έλαληη 25% ησλ 

γπλαηθψλ). Σέινο, εξγαζηαθή εκπεηξία άλσ ησλ 20 ρξφλσλ δήισζε έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10%, ην νπνίν εκθαλίδεηαη πςειφηεξν ζηνπο άλδξεο (14%) έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ (πεξί ηνπ 7%). Αο ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ΔΚΟ 

είλαη ηα 38 έηε (Μ = 38,2, ΣΑ = 10,62), γεγνλφο πνπ εξκελεχεη ην ζρεηηθά ρακειφ 

πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία εξγαζηαθήο εκπεηξίαο άλσ ησλ 20 ρξφλσλ. 

 

Σφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο δήισζαλ θαηά 

πιεηνςεθία φηη ε δνπιεηά ηνπο αληαπνθξηλφηαλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, ζε πνζνζηφ πνπ 

αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην 55% πσο ζπδεηήζεθε θαη παξαπάλσ, ηα κέιε ΔΚΟ πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπγθεληξψλνληαη θαηά θφξνλ ζε 

επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ζρεηηθά ρακειά ηππηθά πξνζφληα (βι. Πίλαθα 3.4.). Ο 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν επξεκάησλ ππνγξακκίδεη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κειψλ 

ΔΚΟ απφ ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε θαη θαηάξηηζε, ν 

νπνίνο ζπληειεί ζηε ζπλέρηζε ηνπ θαχινπ θχθινπ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο 

ζπγθξάηεζεο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθά θαη 
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νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Χζηφζν, έλα επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 36% 

απάληεζε αξλεηηθά ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε. Πξφθεηηαη ελδερνκέλσο γηα άηνκα κε 

πςειή εθπαίδεπζε πνπ πηζαλά πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ή πιήηηνληαη απφ ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή 

χθεζε θαη δελ θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ εξγαζία πνπ λα αληηζηνηρεί ζηα πξνζφληα ηνπο. 

 

Πίλαθαο 3.13. Γηαζηαχξσζε αληαπφθξηζεο εξγαζίαο – ζπνπδψλ κε θχιν 

Πηζηεχεηε φηη ε δνπιεηά πνπ έρεηε ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζπνπδέο ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη 55,9 53,7 54,8 

ρη 35,1 37,3 36,2 

ΓΞ/ΓΑ 9 9 9 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1056, ρ
2
 =.58, p = .749 

 

 

Πίλαθαο 3.14. Γηαζηαχξσζε αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο ζπλαδέιθσλ κε θχιν 

Πψο αμηνινγείηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ 

ζαο απέλαληί ζαο ζήκεξα ή ζηελ ηειεπηαία εξγαζία 

ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Πνιχ θαιή 39 40,8 39,9 

Καιή 39,9 33,3 36,7 

Οχηε θαιή νχηε θαθή 16,1 20,5 18,2 

Καθή 3,2 2,6 2,9 

Πνιχ θαθή 1,8 2,8 2,3 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1056, ρ
2
 = 7.76, p = .101 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσησκέλσλ δειψλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλαδέιθσλ απέλαληί ηνπ/ηεο είλαη πνιχ θαιή (40%) ή θαιή (37%) (βι. Πίλαθα 

3.14.). Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18% ζεσξεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ 

νχηε θαιή νχηε θαθή, ελψ μεπεξλά ην 5% ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ θξίλνπλ σο θαθή 

ή πνιχ θαθή ηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο απέλαληί ηνπο. Χζηφζν, δε 

ζεκεηψλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλά θχιν.  

 

Πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 80% δειψλεη φηη θνβάηαη κήπσο ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ. Αο 

ζεκεησζεί φηη ε εξψηεζε απηή αθνξά κφλνλ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ δήισζαλ 

εξγαδφκελνη θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Σν ηδηαίηεξα πςειφ 

απηφ πνζνζηφ, πνπ δε δείρλεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε αλά θχιν, ζπλδέεηαη πξνθαλψο 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ο θφβνο ηεο απφιπζεο 

θαη ηεο αλεξγίαο είλαη κεγάινο αθφκε θαη αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ θαηέρνπλ κηα 

ζέζε εξγαζίαο, θαζψο ε ξεπζηφηεηα ηεο πεξηξξένπζαο θαηάζηαζεο εληείλεη ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα. 

 

Πίλαθαο 3.15. Γηαζηαχξσζε θφβνπ απψιεηαο εξγαζίαο κε θχιν 
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Αλ εξγάδεζηε, θνβάζηε κήπσο ράζεηε ηελ εξγαζία 

ζαο; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη 81,6 84,4 82,9 

ρη 18,4 15,6 17,1 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 70, ρ
2
 =.10, p = .757 

 

Πάξα πνιχ (22%) θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (31%) απφ ηελ εξγαζία δειψλνπλ θαηά 

πιεηνςεθία νη εξσηψκελνη. Έλαο ζηνπο ηξεηο (35%) δειψλεη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο, 

ελψ πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 12% δειψλεη κηθξή ή θαζφινπ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. 

Οη δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ 

Πίλαθα 3.16. 

 

Πίλαθαο 3.16. Γηαζηαχξσζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία κε θχιν 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ηελ εξγαζία ζαο 

ζήκεξα ή ήζαζηαλ ζηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία; 

(%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Πάξα πνιχ 22,6 21,1 21,9 

Πνιχ 32 30,4 31,2 

Μέηξηα 34,1 35,3 34,7 

Λίγν 6 6,7 6,4 

Καζφινπ 5,3 6,5 5,9 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1070, ρ
2
 = 1.41, p = .843 

   

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.17. Γηαζηαχξσζε ρξφλνπ αλεξγίαο κε θχιν 

Αλ δελ εξγάδεζηε ζήκεξα θαη ςάρλεηε γηα δνπιεηά, 

γηα πφζν δηάζηεκα είζηε άλεξγνο/-ε; (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

1-3 κήλεο 17 13,2 15,1 

4-6 κήλεο 16,1 8,1 12,1 

7-12 κήλεο 15,6 13,2 14,4 

Πεξηζζφηεξνπο απφ 12 κήλεο 51,4 65,6 58,4 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1099, ρ
2
 = 27.87, p < .001 

 

πσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

άλεξγνη θαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα (βι. Πίλαθα 3.1.). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.17., ην 58% ησλ αλέξγσλ κειψλ ΔΚΟ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

ήηαλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο πεξηζζφηεξνπο απφ 12 κήλεο, κε ηηο γπλαίθεο λα 

μεπεξλνχλ ην 65% (έλαληη 51% ησλ αλδξψλ). Μηθξφηεξα πνζνζηά δήισζαλ ρξφλν 
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αλεξγίαο κεηαμχ 7 θαη 12 κελψλ (ζπλνιηθά 14%, 16% ησλ αλδξψλ, 13% ησλ 

γπλαηθψλ) θαη κεηαμχ 4 θαη 6 κελψλ (ζπλνιηθά 12%, 16% ησλ αλδξψλ, 8% ησλ 

γπλαηθψλ). Δπίζεο έλα 15% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ςάρλεη γηα δνπιεηά απφ έλαλ 

έσο 3 κήλεο, κε ηνπο άλδξεο λα μεπεξλνχλ θαηά ηη ηηο γπλαίθεο (17% έλαληη 13%). 

 

Οη εξσηψκελνη πνπ δήισζαλ άλεξγνη θαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ θαη λα ηεξαξρήζνπλ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δε βξίζθνπλ εξγαζία. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 

3.18.1., σο πξψηνο ηεξαξρηθά ιφγνο πξνέθπςε θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ε 

έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο (82%), ηφζν αλάκεζα ζηνπο άλδξεο (85%) φζν θαη 

αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο (79%).  

 

Πίλαθαο 3.18.1. Γηαζηαχξσζε ηεξαξρηθά πξψηνπ ιφγνπ κε εχξεζεο εξγαζίαο κε 

θχιν 

Αλ δειψλεηε άλεξγνο/-ε, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δε 

βξίζθεηε εξγαζία; Ηεξαξρηθά πξψηνο ιφγνο (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Γελ ππάξρνπλ δνπιεηέο 84,5 78,6 81,5 

Δίκαη ζχκα δηαθξίζεσλ 5,3 7,2 6,3 

Ζ εηδηθφηεηά κνπ δελ έρεη δήηεζε 4,8 3,4 4,1 

Παξαθνινπζψ ζεκηλάξην θαηάξηηζεο 0 0,5 0,3 

Γελ ππάξρεη επαξθήο βνήζεηα απφ ηνλ ΟΑΔΓ 0,4 1,1 0,7 

Άιινο ιφγνο 5 9,2 7,1 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 1127, ρ
2
 = 16.19, p = .006 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.18.2., πην ζπρλά αλαθεξφκελνο σο δεχηεξνο 

ηεξαξρηθά ιφγνο κε εχξεζεο εξγαζίαο πξνέθπςε ε εκπεηξία δηαθξίζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, 34% ησλ εξσησκέλσλ δήισζαλ φηη δε βξίζθνπλ δνπιεηά επεηδή είλαη 

ζχκαηα δηαθξίζεσλ, πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 39% γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ αγγίδεη ην 

30% αλάκεζα ζηνπο άλδξεο. 

 

Πίλαθαο 3.18.2. Γηαζηαχξσζε ηεξαξρηθά δεχηεξνπ ιφγνπ κε εχξεζεο εξγαζίαο 

κε θχιν 

Αλ δειψλεηε άλεξγνο/-ε, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δε 

βξίζθεηε εξγαζία; Ηεξαξρηθά δεχηεξνο ιφγνο (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Γελ ππάξρνπλ δνπιεηέο 10,8 10,9 10,8 

Δίκαη ζχκα δηαθξίζεσλ 29,7 39,1 34,4 

Ζ εηδηθφηεηά κνπ δελ έρεη δήηεζε 31 21,2 26,1 

Παξαθνινπζψ ζεκηλάξην θαηάξηηζεο 1,9 2,6 2,2 

Γελ ππάξρεη επαξθήο βνήζεηα απφ ηνλ ΟΑΔΓ 12,7 9,6 11,1 

Άιινο ιφγνο 13,9 16,7 15,3 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 314, ρ
2
 = 6.12, p = .295 
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Σέινο, πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 33% δήισζε ζπρλφηεξα σο ηεξαξρηθά ηξίην ιφγν κε 

εχξεζεο εξγαζίαο ηελ αλεπαξθή παξνρή βνήζεηαο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ (βι. 

Πίλαθα 3.18.3.). 

 

 

Πίλαθαο 3.18.3. Γηαζηαχξσζε ηεξαξρηθά ηξίηνπ ιφγνπ κε εχξεζεο εξγαζίαο κε 

θχιν 

Αλ δειψλεηε άλεξγνο/-ε, πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δε 

βξίζθεηε εξγαζία; Ηεξαξρηθά ηξίηνο ιφγνο (%) Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Γελ ππάξρνπλ δνπιεηέο 10,5 17 14,1 

Δίκαη ζχκα δηαθξίζεσλ 15,8 6,4 10,6 

Ζ εηδηθφηεηά κνπ δελ έρεη δήηεζε 21,1 17 18,8 

Παξαθνινπζψ ζεκηλάξην θαηάξηηζεο 2,6 4,3 3,5 

Γελ ππάξρεη επαξθήο βνήζεηα απφ ηνλ ΟΑΔΓ 31,6 34 32,9 

Άιινο ιφγνο 18,4 21,3 20 

χλνιν 100 100 100 

Ν = 85, ρ
2
 = 2.85, p = .724 
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4. Δκπεηξηθά επξήκαηα γηα ηηο δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο: Ζ 

πεξίπησζε ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά εκπεηξηθά επξήκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο πνπ 

δηεμήγαγε ην ΔΚΚΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, φπσο απηέο πξνζιακβάλνληαη ή/θαη βηψλνληαη απφ άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο ή εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ γίλεηαη εηδηθφηεξε 

αλαθνξά ζην βαζκφ ηεο έληαζεο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αηφκσλ 

απφ ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο (ΔΚΟ), πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ηνπ ΔΚΚΔ. ηε ζπλέρεηα, ζηε δεχηεξε ελφηεηα, επηρεηξείηαη  

κηα ζπλεθηηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο γηα ηηο 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, 

φπσο απηέο πξνζιακβάλνληαη κελ απφ ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο, αθνξνχλ φκσο ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ αλήθνπλ ή φρη ζηηο ΔΚΟ. 

Αθνινπζεί, ζηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κηα εκπεξηζηαησκέλε 

αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηηο 

δηαθξίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ηα ίδηα άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο επάισηεο ή εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (ΔΚΟ), 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο (απηνεθηηκήζεηο). Σέινο, ζηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ γίλεηαη εηδηθφηεξε αλαθνξά ζε θαηλφκελα 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο, κε απνδέθηεο ηα ππνθείκελα ηνπ 

δείγκαηνο πνπ αλήθνπλ επίζεο ζηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ 

επξεκάησλ αθνξά ηφζν ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ, φζν θαη ηηο αληίζηνηρεο 

δηαζηαπξψζεηο θαηά θχιν, νκάδεο ειηθηψλ θαη επηκέξνπο θαηεγνξίεο επάισησλ 

θνηλσληθά νκάδσλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο γηα ηηο ΔΚΟ κε εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο 

ζην ίδην εξσηεκαηνιφγην ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ φπσο απνθαζίζηεθε 

απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, δελ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ.    

 

4.1 Βαζκφο έληαζεο θαη ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο 

Ζ έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη αθνξά ζηελ δηαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ επηινγή 

ηνπ επαγγέικαηνο, ζηελ πξφζιεςε, ηνπνζέηεζε θαη πξναγσγή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

εξγαζίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε  ηεξαξρηθφ επίπεδν, ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, ζε αμηνπξεπείο φξνπο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ελ ηέιεη, ζε 

ίζε ακνηβή γηα ίδηα εξγαζία.  
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ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν αθφινπζνο 

επηρεηξεζηαθφο νξηζκφο: «Οη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθξηηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κηαο νκάδαο Φ -εξγαδνκέλσλ ή αλέξγσλ- ζε 

ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή/θαη ηελ ίδηα επαγγεικαηηθή 

εμεηδίθεπζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ».  

πσο αλαθέξζεθε, νκάδα ζηφρν ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο απεηέιεζαλ άηνκα 

πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ σο άηνκα αλήθνληα ζηηο 

επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (ΔΚΟ), ηα νπνία εθιήζεζαλ λα 

απαληήζνπλ ζε δχν εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην πψο νη ίδηνη εθηηκνχλ: α) ηελ 

έληαζε θαη β) ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα ελ ιφγσ 

άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πξνβαίλνπλ 

ζε εθηίκεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε ππνθεηκεληθή θαη φρη αληηθεηκεληθή βάζε. πσο δειαδή 

πξνζιακβάλνπλ νη ίδηνη ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, θαζψο θαη ηηο πξνζιακβάλνπζεο πνπ έρνπλ 

απφ ηελ επξχηεξε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 44,9% ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο (ΔΚΟ), θαη έιαβαλ κέξνο ζηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, εθηηκνχλ 

φηη ππάξρνπλ ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Αλ δε ζπλππνινγηζζεί θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ 

απαληνχλ φηη πθίζηαληαη ζε κέηξην βαζκφ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ 

(21,2%), ηφηε ν ζπλνιηθφο βαζκφο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο εθηηκάηαη φηη θηλείηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα. 

πγθεθξηκέλα, 75% ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηηο ΔΚΟ απάληεζαλ φηη πθίζηαληαη 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε κέηξην, κεγάιν ή πνιχ 

κεγάιν βαζκφ.  

Πίλαθαο 4.1.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ χπαξμεο πξνβιεκάησλ δηαθξίζεσλ κε 

θχιν 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζήκεξα ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καζφινπ  14 7,1 10,5 

ε κηθξφ βαζκφ  17,6 11,2 14,4 

ε κέηξην βαζκφ  22,7 19,7 21,2 

ε κεγάιν βαζκφ  28,3 36,9 32,7 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

8,1 16,2 12,2 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

9,2 8,8 9 

χλνιν  100 100 100 

N: 1230,  x
2
= 47,831, p<0,05 

 

εκεηψλεηαη δε φηη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη αθφκε κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ νη νπνίνη απάληεζαλ θαηά 70,9% φηη πθίζηαληαη πξνβιήκαηα 
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δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη 

επηπιένλ ζε έλα πνζνζηφ 25,4% φηη πθίζηαληαη αληίζηνηρα  πξνβιήκαηα ζε κέηξην 

βαζκφ. (βι. Πίλαθα 4.1.1.)
5
    

Αληίζεηα, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο θαηά 

νκάδεο ειηθηψλ δελ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ έληαζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηηο ΔΚΟ (βι. Πίλαθα 4.1.2.). ρεδφλ ζε 

φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ πνπ εθηηκνχλ φηη ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν 

βαζκφ, θπκαίλνληαη κε ζρεηηθά κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο γχξσ απφ ηνλ αληίζηνηρν 

κέζν φξν γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ. ζνλ αθνξά ηηο επί κέξνπο 

θαηεγνξίεο ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ (ΔΚΟ) πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ 

έξεπλα πεδίνπ, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 4.1.3.  δηαπηζηψλεηαη 

φηη θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη Μεηαλάζηεο – παιηλλνζηνχληεο – πξφζθπγεο 

θαη νη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη – άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο εθηηκνχλ ζε 

ρακειά ζρεηηθά πνζνζηά (γχξσ ζην 27%) φηη πθίζηαληαη πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζε 

κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο.  

Πίλαθαο 4.1.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ χπαξμεο πξνβιεκάησλ δηαθξίζεσλ κε 

ειηθία 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζήκεξα ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  7,2 10,2 13,8 9,8 9,3 12.4 10,5 

ε κηθξφ 

βαζκφ  

15,8 14,5 13,8 15,2 14 15.3 14,7 

ε κέηξην 

βαζκφ  

23 22,2 19,8 24,4 18 18.8 21,2 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

24,5 33,4 32,9 31,1 40 31.2 32,5 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

11,5 13,5 12 11 10,7 11.8 12,1 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

18 6,2 7,8 8,5 8 10.6 9 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1191,  x
2
= 30,534, p=0,205 

Αληίζεηα, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο Απνθπιαθηζζέληεο – αλήιηθνπο παξαβάηεο 

– πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ θπκαίλνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα (65%) θαη 

αθνινπζνχλ νη Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (59,2%), ηα ΑκεΑ (57,8%), νη 

                                                 
5
 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, κπνξεί λα απνδνζεί ελδερνκέλσο ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ε νπνία πιήηηεηαη ηδηαίηεξα απφ 

ηελ θξίζε. 
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Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα (55,6%) θαη νη 

Ρνκά (52%).  

Σα ελ ιφγσ πνζνζηά εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ελδερνκέλσο λα ζπζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΔΚΟ, 

γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο γεληθφηεξεο πξνζιακβάλνπζεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα 

ην ελ ιφγσ θαηλφκελν. (βι. Πίλαθα 4.1.3.)  

 

Πίλαθαο 4.1.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ χπαξμεο πξνβιεκάησλ δηαθξίζεσλ κε 

ΔΚΟ 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε πσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζήκεξα ζηελ  

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο (%) 
 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

6,5 13 18,3 43,8 11,8 6,5 100 

ΑκεΑ 2,5 11,8 24 43,6 14,2 3,9 100 

Ρνκά 12,5 6,7 10,6 34,6 17,3 18,3 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

8,8 30,9 25 22,1 4,4 8,8 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

21,6 18,5 24,1 20,8 6,6 8,4 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

4,1 6,1 24,5 44,9 14,3 6,7 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

1,7 10 16,7 36,7 28,3 6,7 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 3,6 13,1 19,7 35 13,1 15,3 1000 

ρη ΔΚΟ 0,8 2 25,4 53,3 17,6 0,8 100 

χλνιν  9,1 12,5 22 36,2 12,7 7,5 100 

N: 1429,  x
2
= 311,019, p<0,05 

Πέξαλ ηνπ βαζκνχ έληαζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ΔΚΚΔ-ΟΑΔΓ. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, ην 46,3% ησλ εξσηεζέλησλ απφ ηηο ΔΚΟ πηζηεχνπλ 
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φηη εθδειψλνληαη ζπρλά ή πνιχ ζπρλά θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο, ελψ αλ πξνζηεζνχλ θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη αληίζηνηρα θαηλφκελα 

εθδειψλνληαη ζρεηηθά κέηξηα ζπρλά (17,6%), ην θαηλφκελν εκθαλίδεη αξθεηά πςειή 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο πνπ αγγίδεη ζπλνιηθά ην 64% . (βι. Πίλαθα 4.2.1.) 

εκεηψλεηαη φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ 

εθηηκνχλ φηη εθδειψλνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (ζπρλά – πνιχ ζπρλά: 52,2%) 

απφ φηη νη άλδξεο (40,1%) θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 

(βι. Πίλαθα 4.2.1.) Αληίζηνηρα, δηαπηζηψλνληαη κηθξέο ζρεηηθά δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, κε ηνπο λεφηεξνπο, έσο 25 εηψλ, 

λα δειψλνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ (37,5%) φηη ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα 

εθδειψλνληαη ζπρλά ή πνιχ ζπρλά, ηε ζηηγκή πνπ ηα άηνκα 45-50 εηψλ εθηηκνχλ φηη 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα, (52%) ελψ νη 

ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο εθηηκνχλ φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο (ζπρλά – πνιχ 

ζπρλά) ησλ ελ ιφγσ δηαθξίζεσλ θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν.  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εθηηκήζεσλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, εκθαλίδνληαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ΔΚΟ πνπ αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο πνπ 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ 

επηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 4.2.3. δηαπηζηψλεηαη φηη νη Μεηαλάζηεο – 

παιηλλνζηνχληεο – πξφζθπγεο θαζψο θαη νη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη εθηηκνχλ ζε 

κηθξά ζρεηηθά πνζνζηά (γχξσ ζην 30%) φηη εθδειψλνληαη ζπρλά – πνιχ ζπρλά 

θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Αληίζεηα, ηα άηνκα απφ ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ, εθηηκνχλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο φηη 

εθδειψλνληαη ζπρλά – πνιχ ζπρλά ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα ζηελ Διιεληθή 

θνηλσλία. (Απνθπιαθηζζέληεο θ.α.: 70,7%, ΑκεΑ: 58,6%, Μαθξνρξφληα άλεξγνη: 

57,8%, Ρνκά: 53%, Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ: 52%).  

Πίλαθαο 4.2.1. Γηαζηαχξσζε ζπρλφηεηαο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ κε 

θχιν 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, πφζν ζπρλά εθδειψλνληαη θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο, ζήκεξα (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

 Πνηέ ή ζπάληα 14,7 7,9 11,2 

Ληγφηεξν ζπρλά 17,6 11 14,2 

ρεηηθά – κέηξηα 

ζπρλά 

16,9 18,2 17,6 

πρλά  24,7 28,2 26,5 

Πνιχ ζπρλά 15,4 24 19,8 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

10,7 10,6 10,7 

χλνιν  100 100 100 

N: 1211,  x
2
= 34,978, p<0,05 

Πίλαθαο 4.2.2. Γηαζηαχξσζε ζπρλφηεηαο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ κε 

ειηθία 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, πφζν ζπρλά εθδειψλνληαη θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 
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εξγαζίαο, ζήκεξα (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

 Πνηέ ή 

ζπάληα 

8,8 11,6 15,7 11 8,9 10,7 11,3 

Ληγφηεξν 

ζπρλά 

21,3 13,6 13,9 14 9,6 14,2 14,2 

ρεηηθά – 

κέηξηα ζπρλά 

13,2 18,7 19,3 19,5 16,4 17,8 17,8 

πρλά  19,1 26,3 24,1 28,7 30,1 29 26,3 

Πνιχ ζπρλά 18,4 22 17,5 17,1 22,6 18,3 19,8 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

19,1 7,8 9,6 9,8 12,3 10,1 10,5 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1177,  x
2
= 34,408, p=0,099 

Πίλαθαο 4.2.3. Γηαζηαχξσζε ζπρλφηεηαο εθδήισζεο θαηλνκέλσλ δηαθξίζεσλ κε 

ΔΚΟ 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, πφζν ζπρλά εθδειψλνληαη θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο, ζήκεξα (%) 

 Πνηέ ε 

ζπάληα 

Ληγφηεξν 

ζπρλά 

ρεηηθά 

– 

κέηξηα 

ζπρλά 

πρλά Πνιχ 

ζπρλά 

Γελ 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

5,4 10,8 16,3 34,9 22,9 9,6 100 

ΑκεΑ 4,9 11,8 18,7 32 26,6 5,9 100 

Ρνκά 12,7 3,9 9,8 26,5 26,5 20,6 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, άηνκα 

κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

16,2 35,3 13,2 25 5,9 4,4 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

21,9 19,1 19,6 18 10,7 10,7 100 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

4 8 26 26 26 100 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο, 

πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

1,7 10,3 10,3 36,2 34,5 6,9 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 2,2 12,6 19,3 28,9 20 17 100 

ρη ΔΚΟ 1,6 4,9 24,5 32,2 34,7 2 100 

χλνιν  9,7 12,9 18,7 27,5 21,9 9,2 100 

N: 1410,  x
2
= 292,390,  p<0,05 

 

 

4.2   Μνξθέο  δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηα επξήκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο αλάινγα κε ηηο 

επηκέξνπο κνξθέο θαη δηαζηάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δηαθξίζεσλ, πξνθχπηνπλ 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ησλ δηαθξίζεσλ δηαπηζηψλεηαη θαηαξρήλ  φηη 

πεξίπνπ νη κηζέο γπλαίθεο απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ (ζε πνζνζηφ 49%) εθηηκνχλ φηη 

πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ δαθξχζεηο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζιήςεηο ζε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ θπκαίλεηαη ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξα 

επίπεδα θαη θηάλεη ζην 35,7% (βι. Πίλαθα 4.3.1.). απνηέιεζκα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ λα θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη 

πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλα 

πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 42,6%. Αλ δε ζην πνζνζηφ απηφ πξνζηεζεί θαη εθείλν 

φζσλ πηζηεχνπλ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζε 

κέηξην βαζκφ (23,2%) ηφηε ζπλνιηθά ην 65% ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ πηζηεχνπλ φηη 

νη ελ ιφγσ δηαθξίζεηο είλαη παξνχζεο θαη εθδειψλνληαη κε εκθαλή ηξφπν ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο.  

 

Πίλαθαο 4.3.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο κε 

θχιν 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζε 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καζφινπ  11,9 5,4 8,6 

ε κηθξφ βαζκφ  17 9,5 13,2 

ε κέηξην βαζκφ  22,1 24,2 23,2 

ε κεγάιν βαζκφ  25,1 35,9 30,6 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

10,6 13,1 11,9 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

13,4 11,9 12,6 

χλνιν  100 100 100 

N: 1230,  x
2
= 42,656, p<0,05 

 

Αληίζηνηρα, απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ επξεκάησλ θαηά νκάδεο 

ειηθηψλ πξνθχπηεη φηη κε εμαίξεζε ηε λεφηεξε ειηθηαθή νκάδα (έσο 25 εηψλ) θαη ηελ 

νκάδα ησλ αηφκσλ 36-40 εηψλ πνπ πηζηεχνπλ ζε κηθξφηεξα ζρεηηθά πνζνζηά φηη 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο (ζε πνζνζηφ 33,6% θαη 37,7% αληίζηνηρα), ζε φιεο ηηο 

άιιεο πεξηπηψζεηο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη αλεβαζκέλα θαη πξνζεγγίδνπλ ή 

θηλνχληαη γχξσ απφ ηνλ κέζν φξν (βι. Πίλαθα 4.3.2.).  
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Πίλαθαο 4.3.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο κε 

ειηθία 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζε 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  8 8 9 9,7 8,1 9,9 8,6 

ε κηθξφ 

βαζκφ  

19,7 13,2 13,2 12,1 7,4 14 13,2 

ε κέηξην 

βαζκφ  

20,4 22,4 29,3 25,5 26,8 16,9 23,3 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

26,3 29,4 25,7 32,1 35,6 34,3 30,4 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

7,3 14,9 12 10,9 8,7 12,2 11,9 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

18,2 12,2 10,8 9,7 13,4 12,8 12,6 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1192,  x
2
= 33,286, p=0,124 

 

ζνλ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ησλ ΔΚΟ γηα ην αλ 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζιήςεηο, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πην απαηζηφδνμε εηθφλα ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

αλαδεηθλχνπλ νη απαληήζεηο ησλ Απνθπιαθηζζέλησλ θαη πξψελ ρξεζηψλ, πνπ ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (71,6%) εθηηκνχλ φηη πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο 

δηαθξίζεηο πξφζιεςεο. Αθνινπζνχλ νη αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ησλ Μαθξνρξφληα 

αλέξγσλ (55,9%), ησλ ΑκεΑ (50,4%), ησλ Αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

(50%), θαη ησλ Ρνκά πνπ επίζεο αλαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν 

βαζκφ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο κε αθεηεξία ηηο πξνζιήςεηο ζε 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. Αληίζεηα νη Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο θαη ε 

νκάδα ησλ Διιήλσλ Μνπζνπικάλσλ εκθαλίδνπλ κηα πην αηζηφδνμε απνηίκεζε  γηα 

απηφλ ηνλ ηνκέα (βι. Πίλαθα 4.3.3.). 

 

 

 

Πίλαθαο 4.3.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο κε 

ΔΚΟ 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο ζε 
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θελέο ζέζεηο εξγαζίαο (%) 

 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

2,4 7,7 22,6 45,2 10,7 11,3 100 

ΑκεΑ 2 9,3 26,5 37,3 19,1 5,9 100 

Ρνκά 10,9 7,9 13,9 34,7 13,9 18,8 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

17,6 30,9 22,1 16,2 5,9 7,4 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

17,3 19,6 23,9 17,6 5,8 15,8 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

6 6 34 44 6 4 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

0 3,3 15 38,3 33,3 10 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 1,5 11,1 22,2 34,8 13,3 17 100 

ρη ΔΚΟ 1,6 4,5 16 48,8 26,2 2,9 100 

χλνιν  7,6 11,9 21,8 33,5 14,2 10,9 100 

N: 1428,  x
2
= 348,341, p<0,05 

Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζπρλά 

δηακνξθψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ θαη κε ηζφηηκν ηξφπν κεηά ηελ πξφζιεςε. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ, ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο νη 

δηαθξίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη παξνχζεο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ (38,9% ησλ απαληήζεσλ). 

Αλ δε ζπλππνινγηζζνχλ θαη απηνί πνπ απαληνχλ φηη πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο 

δηαθξίζεηο ζε κέηξην ηφηε νη δηαθξίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

κεηά ηελ πξφζιεςε επηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαληαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ην 62,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ (βι. Πίλαθα 4.4.1.). φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

πθίζηαληαη αμηνζεκείσηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην θχιν, ηε ζηηγκή πνπ νη 

γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ απαληνχλ θαηά 43,3% φηη πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή 

πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο θπκαίλεηαη ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξα επίπεδα θαη 

θηάλεη ζην 34,2% (βι. Πίλαθα 4.4.1.). 
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Πίλαθαο 4.4.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο 

φξνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε θχιν 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο, ζε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καζφινπ  14,2 8 11 

ε κηθξφ βαζκφ  13,5 10,1 11,8 

ε κέηξην βαζκφ  23,7 23,4 23,5 

ε κεγάιν βαζκφ  25,7 31,8 28,8 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

8,5 11,5 10 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

14,4 15,3 14,8 

χλνιν  100 100 100 

N: 1215,  x
2
= 20,651, p=0,01 

Αληίζεηα, ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δελ θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ΔΚΟ πνπ απάληεζαλ ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο (βι. Πίλαθα 4.4.2.). 

Πίλαθαο 4.4.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο 

φξνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ειηθία 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο, ζε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  11,8 10,8 10,4 12,2 8,1 13,7 11,1 

ε κηθξφ 

βαζκφ  

16,2 12,6 14 11 7,4 9,5 11,9 

ε κέηξην 

βαζκφ  

25 21,4 28 26,8 25,7 19 23,7 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

22,8 27,4 29,3 27,4 34,5 32,7 18,8 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

6,6 12,6 4,9 11,6 9,5 10,7 10 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

17,6 15,3 13,4 11 14,9 14,3 14,5 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1178,  x
2
= 29,916, p=0,227 

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνληαη φζνλ αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ ζην εξψηεκα γηα ηηο δηαθξίζεηο σο πξνο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αλάινγα κε ηελ επηκέξνπο θαηεγνξία ΔΚΟ ζηελ 
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νπνία αλήθνπλ ηα ππνθείκελα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

πεξίπησζε πξφζιεςεο ή νκάδα Απνθπιαθηζζέλησλ, πξψελ ρξεζηψλ εθηηκνχλ φηη 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (70,5%) φηη πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν 

βαζκφ δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο εηδηθά φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο θαη 

ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη αθνινπζνχλ νη Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

(56%), νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

(48,8%), ηα ΑκεΑ (46,3%, θαη νη Ρνκά (40,4%). εκεηψλεηαη φηη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη εθηηκήζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ γηα ην αλ πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ 

κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο θπκαίλνληαη ζε επίζεο πνιχ 

πςειά επίπεδα (63,7%), παξαπιήζηα κε εθείλα ησλ πιένλ επηβαξπκέλσλ ΔΚΟ (βι. 

Πίλαθα 4.4.3.).  

Πίλαθαο 4.4.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο 

φξνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο κε ΔΚΟ 

ε πεξίπησζε πξφζιεςεο, ζε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (%) 

 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

4,3 6,1 26,2 41,5 7,3 14,6 100 

ΑκεΑ 3,4 12,8 27,6 31 15,3 9,9 100 

Ρνκά 9,1 8,1 14,1 30,3 10,1 28,3 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

20,6 25 23,5 20,6 4,4 5,9 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

21,4 15,5 20,9 21,4 5,3 15,5 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

10 4 22 42 14 8 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

0 3,3 18 50,8 19,7 8,2 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 3 12,1 29,5 22 12,9 20,5 100 

ρη ΔΚΟ 3,3 4,5 25,3 38,8 24,9 3,3 100 

χλνιν  9,8 10,8 23,6 30,7 12,3 12,8 100 

N: 1415,  x
2
= 29,977, p<0,05 

Οη ακνηβέο θαη νη πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηεινχλ ζπρλά 

αληηθείκελν δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληζηνχλ κηα ζαθψο 
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νξηνζεηεκέλε κνξθή δηαθξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ην 36,6% ησλ εξσηεζέλησλ 

απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ πηζηεχεη φηη πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ 

δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην ηηο επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη. Πξνζζέηνληαο ζε απηφ ην θαη εθείλν ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ πνπ απαληνχλ φηη πθίζηαληαη ζε κέηξην 

βαζκφ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 8,5% ησλ εξσηεζέλησλ 

πηζηεχεη φηη πθίζηαληαη ζε θάπνην βαζκφ (κέηξην, κεγάιν, πνιχ κεγάιν) δηαθξίζεηο 

ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο 

απνιαβέο (βι. Πίλαθα 4.5.1.).  

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ, νη 

γπλαίθεο πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 40,2% θαη νη άλδξεο ζε πνζνζηφ 32,9% φηη 

πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο σο πξνο ηηο ακνηβέο θαη ηηο 

πξφζζεηεο απνιαβέο, αλαδεηθλχνληαο θαη κε ηελ επθαηξία απηή, ην θχιν σο έλαλ απφ 

ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηζνδεκάησλ απφ απαζρφιεζε 

ζηε ρψξα καο (βι. Πίλαθα 4.5.1.).  

Πίλαθαο 4.5.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο 

πξφζζεηεο απνιαβέο κε θχιν 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο 

απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καζφινπ  16,8 9,7 13,2 

ε κηθξφ βαζκφ  14,1 11,3 12,7 

ε κέηξην βαζκφ  21,1 22,7 21,9 

ε κεγάιν βαζκφ  24,3 30,3 27,3 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

8,6 9,9 9,3 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

15,1 16 15,6 

χλνιν  100 100 100 

N: 1219,  x
2
= 18,445, p=0,02 

Αληίζεηα, νη απαληήζεηο γηα ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο σο πξνο ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο ζην πιαίζην ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ειηθία 

ησλ εξσηψκελσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ αηφκσλ απφ 

ην δείγκα ησλ ΔΚΟ πνπ εθηηκνχλ φηη πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ 

δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο 

πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θπκαίλνληαη ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

γχξσ απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε λεφηεξε ειηθίαο 

νκάδα (έσο 25 εηψλ) κε ειαθξψο πην ζεηηθή άπνςε ζε απηφ ηνλ ηνκέα (βι. Πίλαθα 

4.5.2.).  

Πίλαθαο 4.5.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο 

απξφζζεηεο απνιαβέο κε ειηθία 
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Πίλαθαο 4.5.2. ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη 

ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  12,6 13,1 15,1 12,7 12,2 14,1 13,3 

ε κηθξφ 

βαζκφ  

17,8 12,9 12,7 10,8 12,2 9,4 12,5 

ε κέηξην 

βαζκφ  

20,7 21 25,3 24,7 19,6 23,5 22,3 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

23 26,3 27,1 32,5 29,7 26,5 27,3 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

7,4 12,1 4,2 7,2 8,1 11,2 9,1 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

18,5 14,6 15,7 12 18,2 15,3 15,4 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1181,  x
2
= 24,014, p=0,519 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ απαληνχλ δηαθνξνπνηεκέλα, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ζηελ εξψηεζε γηα ηηο δηαθξίζεηο πνπ 

πθίζηαληαη φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη Απνθπιαθηζζέληεο θαη νη ρξήζηεο 

νπζηψλ εθθξάδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά εθηηκψληαο θαηά 65,5% φηη πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο 

πξφζζεηεο απνιαβέο, θαη αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά νη αξρεγνί ησλ κνλνγνλεητθψλ 

νηθνγελεηψλ (46%), νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη (43.6%), θαη νη Ρνκά (42,3%), ελψ νη 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο ΔΚΟ πξνβαίλνπλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά ζε αληίζηνηρεο 

αξλεηηθέο εθηηκήζεηο (βι. Πίλαθα 4.5.3.).  

 

εκεηψλεηαη φηη ε εθηίκεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηαθπκαίλεηαη επίζεο ζε αληίζηνηρα 

κε ηνπο πιένλ «αηζηφδνμεο» εθηηκήζεηο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ ησλ ΔΚΟ, ηε 

ζηηγκή πνπ 63,6% ηνπ δείγκαηνο ειέγρνπ δειψλεη φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζε 

κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο 

απνιαβέο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ (βι. Πίλαθα 4.5.3.) 

 

 

 

Πίλαθαο 4.5.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο 

απξφζζεηεο απνιαβέο κε ΔΚΟ 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο 
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απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (%) 

 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

6,7 11,5 23 34,5 9,1 15,2 100 

ΑκεΑ 9,4 10,3 27,6 30,5 11,8 10,3 100 

Ρνκά 11,5 8,,3 12,5 28,1 7,3 32,3 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

19,1 27,9 23,5 20,6 1,5 7,4 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

24,2 15,7 18,7 18,9 5,6 16,9 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

10 6 26 32 14 12 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

0 4,9 19,7 47,5 18 9,8 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 2,2 12,6 25,9 27,4 14,1 17,8 100 

ρη ΔΚΟ 3,3 8,6 19,6 42,4 21,2 4,9 100 

χλνιν  11,7 12,2 21,4 29,7 11,1 13,9 100 

N: 1419,  x
2
= 262,047, p<0,05 

Ζ αμηνζεκείσηε εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο απνηειεί 

επίζεο ζπρλά αληηθείκελν δηαθξίζεσλ θαη απηφ απνηππψλεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσησκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (57,5%) 

πηζηεχνπλ φηη πθίζηαληαη ζε θάπνην βαζκφ (κέηξην, κεγάιν ή πνιχ κεγάιν) ηέηνηνπ 

είδνπο δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. πσο δε δηαπηζηψλεηαη απφ ηα 

επξήκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια, κε ηνπο άλδξεο λα δειψλνπλ 

θαηά 52,3% φηη πθίζηαληαη ζε θάπνην βαζκφ δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο απφ ηηο ΔΚΟ αλέξρεηαη ζε 

62,5% (βι. Πίλαθα 4.6.1.).  

 

 

Πίλαθαο 4.6.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε 

ή/θαη πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ κε θχιν 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη 
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πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καζφινπ  13,9 8,1 11 

ε κηθξφ βαζκφ  15,2 9,4 12,3 

ε κέηξην βαζκφ  21,9 24,3 23,1 

ε κεγάιν βαζκφ  19,7 29 24,4 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

10,7 9,2 10 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

18,7 20 19,3 

χλνιν  100 100 100 

N: 1205,  x
2
= 29,773, p<0,05 

ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαηά ειηθηαθέο νκάδεο, δε δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο ησλ απαληήζεσλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα αλάινγα κε ηελ ειηθία (βι. 

Πίλαθα 4.6.2.).  

Πίλαθαο 4.6.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε 

ή/θαη πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ειηθία 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη 

πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  13,2 10,5 12,1 10,4 11,7 9,5 11,1 

ε κηθξφ 

βαζκφ  

16,9 11 15,2 10,4 10,3 11,3 12,2 

ε κέηξην 

βαζκφ  

19,1 24,4 26,1 28,2 21,4 20,2 23,6 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

19,1 20,5 22,4 27,6 27,6 30,4 23,9 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

10,3 13,3 6,7 8 9,7 8,3 10,1 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

21,3 20,3 17,6 15,3 19,3 20,2 19,2 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1167,  x
2
= 28,023, p=0,307 

Αληίζεηα, ζεκαληηθέο εκθαλίδνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απαληήζεσλ αλάινγα κε 

ηελ επηκέξνπο θαηεγνξία ΔΚΟ ησλ εξσηψκελσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη 

αλαθνξηθά κε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο δηαθξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη Απνθπιαθηζζέληεο θαη νη ρξήζηεο νπζηψλ απνηεινχλ ηελ νκάδα πνπ δειψλεη ζε 

πςειφηεξα πνζνζηά (65,6%) φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε 

ή/θαη πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζνχλ κε 

κηθξφηεξα αιιά ζεκαληηθά εληνχηνηο πνζνζηά νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη (44,5%), ηα 
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ΑκεΑ (42,2%), θαη νη Ρνκά (33%) νη νπνίνη εθηηκνχλ φηη πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή 

πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο ζην ελ ιφγσ ηνκέα ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο 

(βι. Πίλαθα 4.6.3.).  

εκεηψλεηαη φηη θαη νη αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηακνξθψλνληαη 

ζε αλάινγα κα ηα πξναλαθεξζέληα παξαπάλσ επίπεδα, ηε ζηηγκή πνπ ην 56,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο δειψλεη φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο εηδηθφηεξα 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο (βι. Πίλαθα 4.6.3.).  

Πίλαθαο 4.6.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε 

ή/θαη πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ΔΚΟ 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ή/θαη 

πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (%) 

 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

5,5 9,8 23,8 35,4 9,1 16,5 100 

ΑκεΑ 4 10,9 29,4 31,3 10,9 13,4 100 

Ρνκά 6,4 8,5 10,6 18,1 14,9 41,5 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

19,4 20,9 14,9 22,4 7,5 14,9 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

21 16,7 19,5 15,6 6,2 21 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

12 6 30 28 4 20 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

0 6,6 19,7 32,8 32,8 8,2 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 3,8 8,3 31,6 24,1 11,3 21,1 100 

ρη ΔΚΟ 2,9 5,8 19,3 36,6 28 7,4 100 

χλνιν  9,7 11,2 22,1 26,3 13,2 17,5 100 

N: 1403,  x
2
= 312,594, p<0,05 

Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν νη δηαθξίζεηο εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά ακβιπκκέλεο είλαη 

εθείλνο πνπ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

Γηα Βίνπ κάζεζεο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ κφλν ην 

19,5% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ 

δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηαο Γηα Βίνπ 
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κάζεζεο, κε κηθξέο κάιηζηα δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα (βι. Πίλαθα 4.7.1.).  

Πίλαθαο 4.7.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε θχιν 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καζφινπ  20,1 17 18,6 

ε κηθξφ βαζκφ  15,1 13,7 14,4 

ε κέηξην βαζκφ  17,1 22,4 19,8 

ε κεγάιν βαζκφ  13,1 15,7 14,4 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

4,2 5,9 5,1 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

30,4 25,2 27,8 

χλνιν  100 100 100 

N: 1207,  x
2
= 12,313, p=0,031 

Αληίζηνηρα, νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ην αλ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ κάζεζε, δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ (βι. Πίλαθα 4.7.2.).   

Πίλαθαο 4.7.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε ειηθία 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 

εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  23,2 20,3 19,1 16,8 13,5 17,5 18,7 

ε κηθξφ βαζκφ  17,4 11,6 17,9 18 12,2 12,7 14,3 

ε κέηξην βαζκφ  18,1 20 22,2 22,4 18,2 19,9 20,2 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

10,9 13,7 14,2 13,7 19,6 13,3 14,1 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

2,2 6,6 4,9 5 4,7 5,4 5,2 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

28,3 27,8 21,6 24,2 31,8 31,3 27,5 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1170,  x
2
= 25,489, p=0,435 

εκεηψλεηαη φηη ε δηάζηαζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ αθνξά ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ κάζεζεο είλαη ε κφλε γηα ηελ νπνία φιεο νη επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ αιιά θαη ε νκάδα ειέγρνπ, δειψλνπλ ρσξίο ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο φηη πθίζηαληαη κηα ιηγφηεξν επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.7.3.).  
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Πίλαθαο 4.7.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε ΔΚΟ 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (%) 

 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

9,8 16 20,9 18,4 5,5 29,4 100 

ΑκεΑ 15,1 14,6 25,9 17,6 7,3 19,5 100 

Ρνκά 16 8 12 19 4 41 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

38,8 22,4 10,4 3 1,5 23,9 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

28,8 14 14,3 9,7 2,8 30,4 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

14,3 22,4 24,5 18,4 0 20,4 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

8,3 16,7 31,7 6,7 11,7 25 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 6,9 10 24,6 23,1 9,2 26,2 100 

ρη ΔΚΟ 9,8 18,4 20,4 24,5 11,4 15,5 100 

χλνιν  17,5 15,1 19,5 16,2 6,2 25,6 100 

N: 1411,  x
2
= 199,993, p<0,05 

Γηαθνξεηηθή κε ηα παξαπάλσ είλαη ε εηθφλα πνπ αλαδεηθλχεηαη φζνλ αθνξά ηηο 

δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζρεηηθά κε ηηο απνιχζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ 

επηζθφπεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ 

αληηκεησπίδνληαη φινη νη εξγαδφκελνη ηζφηηκα φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν απφιπζεο θαη 

ελ ηέιεη ηηο εθάζηνηε πξαγκαηνπνηνχκελεο απνιχζεηο. Δπηπιένλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα δχν θχια, θαζψο ην 45,3% 

ησλ γπλαηθψλ θαη ην 34,8% ησλ αλδξψλ ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ δειψλνπλ φηη 

πθίζηαληαη ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο 

ζην πιαίζην ηεο Διιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.8.1.).  

Πίλαθαο 4.8.1. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο, κε 

θχιν 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 
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Καζφινπ  14,9 8,6 11,7 

ε κηθξφ βαζκφ  12,7 8,9 10,8 

ε κέηξην βαζκφ  20,8 17,3 19 

ε κεγάιν βαζκφ  24,6 34,3 29,5 

ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

10,2 11 10,6 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

16,8 19,9 18,4 

χλνιν  100 100 100 
N: 1204,  x

2
= 27,686, p<0,05 

Ζ δηάζηαζε ησλ απνιχζεσλ αλαδεηθλχεηαη σο πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ άλσ ησλ 40 εηψλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ πνζνζηά 

εθηηκήζεσλ πςειφηεξα ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ (39,7%), πεξί ηνπ φηη πθίζηαληαη 

ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο. Αληίζεηα νη 

κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ εθηηκνχλ ζε πνζνζηά ειαθξψο 

κηθξφηεξα ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ηέηνηνπ είδνπο (βι. 

Πίλαθα 4.8.2.).  

Πίλαθαο 4.8.2. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο κε 

ειηθία. 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καζφινπ  9 13,8 14,1 9,9 9,6 11,7 11,9 

ε κηθξφ 

βαζκφ  

11,3 11,2 11,7 12,3 8,9 8,8 10,8 

ε κέηξην 

βαζκφ  

22,6 19,6 16 17,9 20,5 19,9 19,4 

ε κεγάιν 

βαζκφ  

24,1 26,5 34,4 35,8 30,1 26,3 29 

ε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ 

6 11 8 9,9 12,3 15,8 10,7 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

27,1 17,9 16 14,2 18,5 17,5 18,2 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1167,  x
2
= 30,484, p=0,207 

Σέινο, απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ, αλά 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ, δηαπηζηψλεηαη φηη αλαδεηθλχεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε 

εηθφλα πνπ πεξηγξάθεθε γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δηαθξίζεσλ (κε 

κφλε εμαίξεζε ηηο δηαθξίζεηο σο πξνο ηηο επθαηξίεο Γηα Βίνπ κάζεζεο). πγθεθξηκέλα 

θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηαθξίζεσλ νη Απνθπιαθηζζέληεο θαη νη ρξήζηεο 

νπζηψλ, νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη, ηα ΑκεΑ θαη νη Ρνκά εθθξάδνπλ ζπζηεκαηηθά θαη 

ζε πςειά πνζνζηά φηη πθίζηαληαηο ζε κεγάιν ή πνιχ κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο φπσο άιισζηε θαη ηα 

άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ εκθαλίδνπλ κηα 

ιηγφηεξν επηβαξπκέλε εηθφλα γηα ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα (βι. Πίλαθα 4.8.3.). 
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Πίλαθαο 4.8.3. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ δηαθξίζεσλ φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο κε 

ΔΚΟ 

ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, φζνλ αθνξά ηηο απνιχζεηο (%) 

 Καζφινπ ε 

κηθξφ 

βαζκφ 

ε 

κέηξην 

βαζκφ 

ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε 

πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

5,5 8 22,1 35,6 14,1 14,7 100 

ΑκεΑ 5 10 22 33 13,5 16,5 100 

Ρνκά 9,5 7,4 9,5 24,2 10,5 38,9 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

17,9 25,4 17,6 25,4 4,5 9 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

21,4 14,3 16,8 21,2 6,6 19,6 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

12,2 6,1 22,4 44,9 6,1 8,2 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

5,1 3,4 18,6 40,7 22 10,2 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 4,5 7,5 20,1 35,1 11,9 20,9 100 

ρη ΔΚΟ 6,9 6,9 22,8 32,9 23,6 6,9 100 

χλνιν        100 

N: 1405,  x
2
= 220,854, p<0,05 
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4.3. Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο θαη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο ή εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(ΔΚΟ) αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηφζνο ησλ ίδησλ 

(απηνεθηίκεζε), φζν θαη ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ, νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πθίζηαληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηηο 

κεγαιχηεξεο δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη φηη πθίζηαληαη νη 

Πξψελ Υξήζηεο νπζηψλ νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ην 45,3% ησλ απαληήζεσλ ζηε 

ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Πίλαθα 4.9.1.). Αθνινπζνχλ κε επίζεο 

πςειά πνζνζηά ζπγθέληξσζεο απαληήζεσλ ζην ίδην εξψηεκα, νη Απνθπιαθηζζέληεο 

θαη νη Αλήιηθνη Παξαβάηεο (41,6%), ηα Άηνκα κε Αλαπεξία (40,3%), νη Ρνκά 

(38,5%), νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

(36,6%), θαη νη Μεηαλάζηεο θαη νη Παιηλλνζηνχληεο (26%). Κάπνηεο άιιεο 

θαηεγνξίεο ΔΚΟ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ κηθξά ζρεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο 

ζηνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ, θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ θαη κηθξφηεξα ζρεηηθά πνζνζηά 

απαληήζεσλ αλαθνξηθά κε ην φηη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εληάζζνληαη θαη‟ αξρήλ νη Οξνζεηηθνί ζηνλ ηφ ηνπ HIV 

(19,7%), νη Πξφζθπγεο θαη νη Αηηνχληεο άζπιν (9,1%), νη Γπλαίθεο - Άλδξεο ζχκαηα 

εκπνξίαο (trafficking) (8,9%), νη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη θαη ηα άηνκα πνπ 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ (7,2%), ηα 

άηνκα πνπ επξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο (6,5%), νη Αξρεγνί κνλνγνλετθσλ 

νηθνγελεηψλ (6,1%), θαη ηέινο ηα Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ (5,8%).  

Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζεκεηψλεηαη φηη απηά ζπλάδνπλ ζε γεληθέο 

γξακκέο κε ηα επξήκαηα ησλ ελνηήησλ 4.1. θαη 4.2., ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ 

εηθφλα πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ΔΚΟ γηα ηελ έληαζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ 

πθίζηαληαη ν γεληθφο πιεζπζκφο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Χο κφλε εμαίξεζε 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, εκθαλίδεηαη ε θαηεγνξία ησλ Μνλνγνλετθψλ λνηθνθπξηψλ, πνπ 

ελψ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ΔΚΟ πνπ απνηηκνχλ ζε πςειά πνζνζηά φηη πθίζηαληαη ελ 

γέλεη δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζπγθεληξψλνπλ εληνχηνηο κηθξφ 

πνζνζηφ «πξνηηκήζεσλ», θαη σο εθ ηνχηνπ, ππνδεηθλχνληαη απφ ζρεηηθά κηθξφ 

πνζνζηφ εξσησκέλσλ απφ ηηο ΔΚΟ φηη αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δλδερνκέλσο απηφ λα 

νθείιεηαη ζην φηη ε ελ ιφγσ ΔΚΟ έρεη κηθξή ζρεηηθά ζπκκεηνρή ζην ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ ησλ ΔΚΟ θαη άξα δελ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηαθξηηή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνδερζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πνιιαπιέο απαληήζεηο 

ελφο εξσηήκαηνο πνπ αθνξά έλα κεγάιν αξηζκφ ΔΚΟ. 

Απφ ηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ πξνθχπηεη φηη πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην θχιν ησλ εξσησκέλσλ, ηε ζηηγκή πνπ 

ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ ππνδεηθλχνπλ ζε 

παξαπιήζηα πνζνζηά κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο ηηο εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο 
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ησλ Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.9.1.).  

Πίλαθαο 4.9.1. Γηαζηαχξσζε βαζκφο δηαθξίζεσλ ησλ αθφινπζσλ ΔΚΟ κε θχιν 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, πνηά απφ ηηο αθφινπζεο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

34,4 38,8 36,6 

Άηνκα κε αλαπεξία 

(ΑκεΑ) 

40,6 40,1 40,3 

Σζηγγάλνη, Ρνκά, 

άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

33,9 42,9 38,5 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, Άηνκα 

κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο 

7,1 8,4 7,8 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο 

28,3 23,8 26 

Πξφζθπγεο, αηηνχληεο 

άζπιν 

9,4 8,9 9,1 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

3,3 7,2 5,3 

Γπλαίθεο – Άλδξεο 

ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

8,2 9,5 8,9 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

3 9 6,1 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο 

41,3 41,9 41,6 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 43,1 47,5 45,3 

Οξνζεηηθνί 18,8 20,7 19,7 

Άζηεγνη 11,1 14,9 13,1 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε 

θαηάζηαζε θηψρεηαο/ 

απεηινχκελα απφ 

θηψρεηα 

6,6 6,4 6,5 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

8,5 5,9 7,2 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ 

θχινπ 

4,9 6,7 5,8 

χλνιν  48,6 51,4 100 

N: 1185 

 

Πίλαθαο 4.9.2. Γηαζηαχξσζε βαζκφο δηαθξίζεσλ ησλ αθφινπζσλ ΔΚΟ κε ειηθία 
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Καηά ηελ άπνςή ζαο, πνηα απφ ηηο αθφινπζεο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

20,7 29,5 29,4 38,7 50,3 59,4 36,6 

Άηνκα κε αλαπεξία 

(ΑκεΑ) 

32,6 46,1 44,8 36,8 30,8 41,8 40,5 

Σζηγγάλνη, Ρνκά, 

άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

15,8 40,4 35,6 37,4 32,2 33,3 38,6 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο 

14,8 6,5 5,5 8,4 8,4 6,7 7,8 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο 

28,9 24,4 25,8 32,9 23,8 24,2 26,2 

Πξφζθπγεο, αηηνχληεο 

άζπιν 

6,7 8,5 6,7 12,3 10,5 20,9 9,2 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο 

4,4 3,6 5,5 4,5 9,1 6,7 5,2 

Γπλαίθεο – Άλδξεο 

ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

9,6 10,1 6,7 9 7,7 9,7 9,1 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

4,4 4,9 5,5 7,1 7,7 7,9 6 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο 

40 46,9 39,9 39,4 40,6 37 41,8 

Πξψελ ρξήζηεο 

νπζηψλ 

44,4 49,5 46 43,9 44,8 37,6 45,3 

Οξνζεηηθνί 20 19,9 25,8 18,7 18,2 15,2 19,7 

Άζηεγνη 13,3 14,8 12,3 10,3 14 13,9 13,4 

Άηνκα επξηζθφκελα 

ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο/ 

απεηινχκελα απφ 

θηψρεηα 

8,9 6 4,3 3,9 9,8 6,7 6,4 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

9,6 9,3 6,1 7,1 4,2 4,2 7,2 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

6,7 5,7 4,3 5,2 5,6 6,7 5,7 

χλνιν  11,8 33,7 14,2 13,5 12,5 14,4 100 

N: 1147 

Αληίζηνηρα, ηα ελ ιφγσ επξήκαηα δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ εξσησκέλσλ απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ, κε κφλε εμαίξεζε 

ηηο απαληήζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ Μαθξνρξφλησλ αλέξγσλ 
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άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα, ε νπνία ππνδεηθλχεηαη σο 

αληηκεησπίδνπζα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο ζε πνιχ πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ φξνπ (36,6%), 

απφ ηα άηνκα ειηθίαο 46-50 εηψλ (50,3%) θαη απφ ηα άηνκα ειηθίαο 51 εηψλ θαη άλσ 

(59,4%). ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, νη εξσηψκελνη, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

ππνδεηθλχνπλ ζε παξαπιήζηα πνζνζηά κε ηνπο αληίζηνηρνπο κέζνπο φξνπο, ηηο 

εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηε γλψκε ηνπο κεγαιχηεξν 

βαζκφ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.9.2.).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επξεκάησλ ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο εμεηάδνληαο ηε γλψκε θάζε επηκέξνπο 

ΔΚΟ, γηα ην πνηεο ΔΚΟ αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο.  

πσο δηαπηζηψλεηαη, κε κφλε εμαίξεζε ηνπο Αξρεγνχο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 

ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θάζε επηκέξνπο εηδηθή θαηεγνξία ΔΚΟ ππνδεηθλχεη 

ηελ ίδηα ηελ θαηεγνξία ησλ ΔΚΟ ζηελ νπνία αλήθεη σο αληηκεησπίδνπζα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη φηη φιεο νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ βηψλνπλ ηδηαίηεξα έληνλα 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηαθξίζεσλ (βι. Πίλαθα 

4.9.3.).  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζην ίδην εξψηεκα, δε 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κε εθείλεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ θαη 

ζπλάδνπλ κε ηε γεληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο θαηά θχιν θαη 

ειηθία γηα ην πνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο ΔΚΟ αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.9.3.). 
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Πίλαθαο 4.9.3. Καηά ηελ άπνςή ζαο, πνηα απφ ηηο αθφινπζεο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο; (%) 
 Μαθξνρξ

φληα 

άλεξγνη 

άλσ ησλ 

45εηψλ κε 

ρακειά 

ηππηθά 

πξνζφληα 

Άηνκα 

κε 

αλαπε

ξία 

(ΑκεΑ

) 

Σζηγγάλνη, 

Ρνκά, 

άηνκα κε 

πνιηηηζκηθ

έο 

ηδηαηηεξφη

εηεο 

Έιιελεο 

Μνπζνπικ

άλνη, 

Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθ

έο 

ηδηαηηεξφηε

ηεο 

Μεηαλάζηεο

, 

παιηλλνζην

χληεο 

Πξφζθπ

γεο, 

αηηνχληε

ο άζπιν 

Γπλαίθεο 

ζχκαηα 

ελδννηθνγελεη

αθήο βίαο 

Γπλαίθεο 

– 

Άλδξεο 

ζχκαηα 

εκπνξίαο 

(trafficki

ng) 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετ

θψλ 

νηθνγελεη

ψλ 

Απνθπιαθηζζ

έληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

Πξψε

λ 

ρξήζη

εο 

νπζη

ψλ 

Οξνζεηη

θνί 

Άζηε

γνη 

Άηνκα 

επξηζθφκ

ελα ζε 

θαηάζηα

ζε 

θηψρεηαο

/ 

απεηινχκ

ελα απφ 

θηψρεηα 

Άηνκα πνπ 

ππφθεηληαη 

ζε δηαθξίζεηο 

ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιη

ζκνχ 

Άηνκα 

πνπ 

ππφθεηλ

ηαη ζε 

δηαθξίζ

εηο ιφγσ 

ηαπηφηε

ηαο 

θνηλσλη

θνχ 

θχινπ 

χλν

ιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ 

ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά 

ηππηθά 

πξνζφληα 

68,7 29,5 28,3 5,4 16,3 8,4 8,4 4,8 8,4 32,5 39,2 14,5 15,1 6,6 4,2 5,4 12 

ΑκεΑ 34,6 67,8 40,5 5,9 11,7 5,4 8,3 9,3 4,9 50,7 54,6 24,4 14,1 5,4 6,8 6,8 14,8 

Ρνκά 14,7 31,6 81,1 11,6 17,9 6,3 1,1 8,4 3,2 35,8 17,9 18,9 11,6 5,3 6,3 5,3 6,8 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλν

η, άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

11,9 34,3 47,8 26,9 26,9 7,5 6 29,9 4,5 50,7 46,3 19,4 11,9 1,5 11,9 7,5 4,8 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχλ

ηεο, 

πξφζθπγεο 

30 36,7 31,9 4,6 44 13,1 3,2 9,1 3,2 38,9 42,1 18,8 10,5 4,6 6,7 3,2 26,9 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

50 39,6 41,7 8,3 25 6,3 6,3 2,1 31,3 52,1 43,8 25 22,9 6,3 12,5 2,1 3,5 

Απνθπιαθηζζ

έληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, 

πξψελ 

ρξήζηεο 

νπζηψλ 

28,8 39 40,7 3,4 16,9 11,9 6,8 5,1 3,4 71,2 66,1 18,6 15,3 8,5 8,5 5,1 4,2 

Λνηπέο ΔΚΟ 40,5 33,6 33,6 10,7 20,6 8,4 5,3 7,6 7,6 33,6 45,8 22,1 15,3 15,3 9,2 10 79,4 

ρη ΔΚΟ 56,7 47,3 35,9 4,5 26,1 10,6 8,2 11 6,5 49,8 61,2 34,7 26,5 8,6 14,7 9,4 17,6 

χλνιν  39,7 41,8 38,4 7,1 26,1 9,5 5,9 9,4 6,1 43,5 48,3 22,5 15,6 6,8 8,6 6,2 100 

N: 1389     
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πσο δηαπηζηψλεηαη, κε κφλε εμαίξεζε ηνπο Αξρεγνχο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 

ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θάζε επηκέξνπο εηδηθή θαηεγνξία ΔΚΟ ππνδεηθλχεη ηελ 

ίδηα ηελ θαηεγνξία ησλ ΔΚΟ ζηελ νπνία αλήθεη σο αληηκεησπίδνπζα ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη φηη φιεο 

νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ βηψλνπλ ηδηαίηεξα έληνλα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηαθξίζεσλ (βι. Πίλαθα 4.9.3.).  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζην ίδην εξψηεκα, δε 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά κε εθείλεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ θαη 

ζπλάδνπλ κε ηε γεληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο θαηά θχιν θαη 

ειηθία γηα ην πνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο ΔΚΟ αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.9.3.). 

Πίλαθαο 4.10.1. Γηαζηαχξσζε   δηαθξίζεσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  ησλ ΔΚΟ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, κε θχιν 

N: 1212,  x
2
= 7,944, p=0,047 

Έλα άιιν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πεδίνπ θαη ην νπνίν έθαβε 

παξαπιήζηεο απαληήζεηο ηφζν απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ φζν 

θαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζε ΔΚΟ), ήηαλ απηφ πνπ 

αθνξνχζε ην «αλ θαηά ηελ άπνςή ηνπο ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ πθίζηαληαη 

ζήκεξα πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ». πσο δηαπηζηψλεηαη νη απαληήζεηο 

ηφζν απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ φζν θαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, ήηαλ ζηε ζπληξηπηηθή 

ηνπο πιεηνςεθία θαηαθαηηθέο (ΔΚΟ: 81,8%, Οκάδα ειέγρνπ: 89,8%), ελψ δελ 

πθίζηαληαη ζεκαληηθέο θαηά θχιν δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (βι. Πίλαθα 

4.10.1.). 

Αληίζηνηρα νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζην ίδην εξψηεκα δε θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα (βι. Πίλαθα 4.10.2.), αιιά νχηε 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεξε θαηεγνξία ΔΚΟ ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εξσηψκελνη (βι. 

Πίλαθα 4.10.3.). Οπφηε ζπκπεξαίλεηαη πσο αλεμάξηεηα απφ θχιν, ειηθία θαη 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πεδίνπ απφ ην δείγκα ησλ 

ΔΚΟ, πηζηεχνπλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ζε πνζνζηφ γχξσ ζην 80%, φηη νη 

Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, θαη 

κε απηήλ ηελ άπνςε φρη κφλν ζπκθσλνχλ αιιά θαη ππεξζεκαηίδνπλ (ζε πνζνζηφ 

89,8%) νη εξσηεζέληεο απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (βι. Πίλαθα 4.10.3.). 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζήκεξα 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη   79 84,4 81,8 

ρη  11,4 7,5 7,5 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

9,6 8,2 8,8 

χλνιν  100 100 100 
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Πίλαθαο 4.10.2. Γηαζηαχξσζε δηαθξίζεσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  ησλ ΔΚΟ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ,     κε ειηθία 

 Καηά ηελ άπνςή ζαο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζήκεξα 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Ναη   81,2 85,2 79,3 75,8 84,1 81,2 81,9 

ρη  8 7,9 10,4 14,5 10,3 7,6 9,5 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

10,1 6,9 10,4 9,7 5,5 11,2 8,6 

Γελ αθνξά 0,7 0 0 0 0 0 0,1 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1174,  x
2
= 21,184, p=0,131 

Πίλαθαο 4.10.3. Γηαζηαχξσζε δηαθξίζεσλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  ησλ ΔΚΟ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ,    κε ΔΚΟ 

Καηά ηελ άπνςή ζαο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ πθίζηαληαη ζήκεξα 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ; (%) 

 Ναη ρη Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 
Γελ 

αθνξά 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

85,3 

 

4,9 9,8 0 100 

ΑκεΑ 86,4 7,3 4,6 0 100 

Ρνκά 85,1 8,9 5 1 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, άηνκα 

κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

82,6 11,6 5,8 0 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

76,6 12,3 11,1 0 100 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

89,6 6,3 4,2 0 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο, 

πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

86,9 8,2 4,9 0 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 82,7 9 8,3 0 100 

ρη ΔΚΟ 89,8 4,5 5,3 0,4 100 

χλνιν  83,7 8,4 7,8 0,1 100 

N: 1416,  x
2
= 39,119, p<0,05 
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

φζνλ αθνξά ην αλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, έρνπλ ππνζηεί ηα ίδηα 

δηαθξίζεηο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ηψξα φηαλ πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε 

κηα ζέζε εξγαζίαο, φπσο δηαπηζηψλεηαη, ην 56,2% ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ απήληεζε 

θαηαθαηηθά ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε (Άλδξεο: 50,2%, Γπλαίθεο: 62,1%), ην νπνίν 

αμηνινγείηαη σο αξθεηά πςειφ πνζνζηφ (βι. Πίλαθα 10.11.1.).  

Πίλαθαο 4.11.1. Γηαζηαχξσζε εκπεηξίαο δηάθξηζεο ζηελ πξνζπάζεηα πξφζιεςεο  

κε θχιν 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ηψξα, 

φηαλ πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη   50,2 62,1 56,2 

ρη  43,1 30,7 36,9 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

6,3 5,4 5,9 

δελ αθνξά  0,3 1,8 1,1 

χλνιν  100 100 100 

N: 1213,  x
2
= 26,934, p<0,05 

Μηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ απαληήζεσλ δηαπηζηψλεηαη αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, κε ηνπο λεφηεξνπο απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ (έσο 25 εηψλ) 

λα απαληνχλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνλ κέζν φξν φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο 

φηαλ πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε θάπνηα ζέζε εξγαζίαο, θαη ηα άηνκα 51 εηψλ 

θαη άλσ λα δειψλνπλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ φηη έρνπλ ππνζηεί ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά έσο ηψξα ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο (βι. Πίλαθα 4.11.2.).   

Πίλαθαο 4.11.2. Γηαζηαχξσζε εκπεηξίαο δηάθξηζεο ζηελ πξνζπάζεηα πξφζιεςεο 

κε ειηθία 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ηψξα, 

φηαλ πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Ναη   42,6 56,9 54,9 62,6 52,7 62 56 

ρη  42,6 36,5 40,2 31,9 42,5 30,4 36,9 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

12,5 6,1 4,3 3,7 3,4 6,4 6 

Γελ αθνξά  2,2 0,5 0,6 1,8 1,4 1,2 1,1 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1172,  x
2
= 30,650, p=0,01 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ 

ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ ζην ίδην εξψηεκα. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ΑκεΑ 

δειψλνπλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (ζε πνζνζηφ 68,1%) φηη έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ζήκεξα, φηαλ πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ 

ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, θαη αθνινπζνχλ κε επίζεο πνιχ πςειά πνζνζηά απαληήζεσλ 

νη Απνθπιαθηζζέληεο, αλήιηθνη παξαβάηεο, θαη πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ (67,2%), νη 
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Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα (65,3%), νη 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (63,3%), νη Ρνκά (62%), νη Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο (48,7%), θαη ηέινο νη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη θαη άιια 

άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (33,3%). Αληίζεηα ηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηηο ΔΚΟ θαη απνηεινχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζε πνιχ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ (31,8%) απφ φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ θάπνην πξφβιεκα 

δηαθξίζεσλ φηαλ πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 

4.11.3.). 

Πίλαθαο 4.11.3. Γηαζηαχξσζε εκπεηξίαο δηάθξηζεο ζηελ πξνζπάζεηα πξφζιεςεο  

κε ΔΚΟ 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ηψξα, 

φηαλ πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο; (%) 

 Ναη ρη Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 
Γελ 

αθνξά 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

65,3 30,5 4,2 0 100 

ΑκεΑ 68,1 24 6,9 1 100 

Ρνκά 62 21,7 10,9 5,4 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, άηνκα 

κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

33,3 62,3 4,3 0 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

48,7 44,9 5,4 1 100 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

63,3 32,7 4,1 0 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο, 

πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

67,2 26,2 6,6 0 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 44,8 48,5 5,2 1,5 100 

ρη ΔΚΟ 31,8 64,1 2,4 1,6 100 

χλνιν  51,6 42 5,2 1,2 100 

N: 1413,  x
2
= 149,311, p<0,05 

ζνλ αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ηνπο γηα 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη αληηκεηψπηζαλ δηαθξίζεηο φηαλ 

πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, φπσο δηαπηζηψλεηαη απηφ έγηλε 

θπξίσο ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο, πνπ ζπγθεληξψλεη ην 46,9% ησλ απαληήζεσλ, ή ιφγσ 

ηνπ θχινπ ηνπο (33%), ελψ εκθαλίδεηαη θαη έλα κηθξφ, αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

(13,6%) πνπ ην απνδίδεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε (βι. Πίλαθα 4.12.3.). 

Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ, αλαθέξνληαη σο ιφγνη δηάθξηζεο 

θαηά ηελ πξφιεςε ηφζν ε ειηθία (ζε πνζνζηφ 32,9% ησλ απαληήζεσλ), φζν θαη κηα 

ζεηξά άιινη παξάγνληεο, φπσο είλαη ε εζληθή ηαπηφηεηα (18,6%), ε χπαξμε θάπνηαο 

ρξφληαο πάζεζεο ή αλαπεξίαο (15,6%), ν ηφπνο θαηαγσγήο 15,4%), ην θχιν (14,7%), 
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ε εμσηεξηθή εκθάληζε (11,6%), θαη ηέινο κε κηθξφηεξν πνζνζηφ (5,1%) νη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο (βι. Πίλαθα 4.12.1.). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαηά θχιν, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

γπλαίθεο απνδίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί φηαλ 

πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, ζηελ ειηθία (ζε πνζνζηφ 

38,3%), θαη ην θχιν ηνπο (21%), θαη αθνινπζνχλ ε εζληθή ηαπηφηεηα (16,2%), ν 

ηφπνο θαηαγσγήο (14,6%), θάπνηα ρξφληα πάζεζε ή αλαπεξία (14,6%), θαη ηέινο ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε (14,4%). Αληίζεηα νη άλδξεο απνδίδνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε 

θαηά 26,2% ζηελ ειηθία, θαη αθνινπζνχλ ε εζληθή ηαπηφηεηα (21,6%), ν ηφπνο 

θαηαγσγήο (16,7%), θαη κε ην ίδην πνζνζηφ (16,7%) θάπνηα ρξφληα πάζεζε ή 

αλαπεξία (βι. Πίλαθα 4.12.1.). 

Πίλαθαο 4.12.1. Γηαζηαχξσζε ιφγσλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

πξφζιεςεο, κε θχιν 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ φηαλ 

πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, απηφ έγηλε ιφγσ: (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Σνπ θχινπ ζαο 6,9 21 14,7 

Σσλ ζξεζθεπηηθψλ 

ζαο πεπνηζήζεσλ 

6,6 4 5,1 

Σεο εζληθήο ζαο 

ηαπηφηεηαο 

21,6 16,2 18,6 

Σεο ειηθίαο ζαο 26,2 38,3 32,9 

Σνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο ζαο 

16,7 14,4 15,4 

Σσλ ζεμνπαιηθψλ 

ζαο πξνηηκήζεσλ  

0,3 0,3 0,3 

Σεο εμσηεξηθήο 

ζαο εκθάληζεο  

8,2 14,4 11,6 

Κάπνηαο ρξφληαο 

πάζεζεο ή 

αλαπεξίαο ζαο 

16,7 14,6 15,6 

Άιιεο αηηίαο  16,1 16,2 16,2 

χλνιν  44,8 55,2 100 

N: 681 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη ίδηνη νη εξσηψκελνη φηη έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνην βαζκφ αλάινγα κε ηελ ειηθία. πγθεθξηκέλα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο (έσο 25 εηψλ) σο θχξηνο ιφγνο αλαθέξνληαη 

ε εμσηεξηθή εκθάληζε, ν ηφπνο θαηαγσγήο, ην θχιν θαη ε εζληθή ηαπηφηεηα, ελψ ζηηο 

ειηθίεο 45 εηψλ δειψλεηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ σο θχξηνο 

ιφγνο δηαθξίζεσλ ε ειηθία (βι. Πίλαθα 4.12.2.). 
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Πίλαθαο 4.12.2.  ιφγσλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξφζιεςεο,  κε ειηθία 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ φηαλ 

πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, απηφ έγηλε ιφγσ: (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν  

Σνπ θχινπ 

ζαο 

18,8 17,3 11,2 13,9 22,4 6,5 14,9 

Σσλ 

ζξεζθεπηηθψλ 

ζαο 

πεπνηζήζεσλ 

15,6 5 2,2 4 3,9 3,7 5,2 

Σεο εζληθήο 

ζαο 

ηαπηφηεηαο 

17,2 23,2 25,8 24,8 6,6 8,3 18,8 

Σεο ειηθίαο 

ζαο 

15,6 13,6 19,1 36,6 60,5 63,9 31,8 

Σνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο 

ζαο 

29,7 13,2 15,7 15,8 11,8 13 15,3 

Σσλ 

ζεμνπαιηθψλ 

ζαο 

πξνηηκήζεσλ  

0 0,5 0 0 1,3 0 0,3 

Σεο 

εμσηεξηθήο 

ζαο 

εκθάληζεο  

28,1 14,5 13,5 6,9 3,9 5,6 11,9 

Κάπνηαο 

ρξφληαο 

πάζεζεο ή 

αλαπεξίαο 

ζαο 

6,3 22,3 23,6 11,9 9,2 10,2 15,8 

Άιιεο αηηίαο  10,9 20 16,9 13,9 17,1 11,1 16 

χλνιν  9,7 33,4 13,5 15,3 11,6 16,4 100 

N: 658 

ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

απαληήζεηο ζηελ ίδηα εξψηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ, αλάινγα κε 

ηελ επηκέξνπο θαηεγνξία απφ ηηο ΔΚΟ ζηελ νπνία αλήθνπλ, απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 

ελ ιφγσ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο νκάδεο, πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ ζεσξνχλ 

σο θχξην ιφγν γηα ηηο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, ηελ ειηθία ηνπο (ζε πνζνζηφ 76,9%). Αληίζηνηρα 

θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο ΔΚΟ αλαδεηθλχνπλ σο θχξηνπο ιφγνπο δηάθξηζεο απηήο ηεο 

κνξθήο, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, γηα 
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παξάδεηγκα, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ΑκεΑ αλαθέξνπλ σο θχξην ιφγν θάπνηα ρξφληα 

πάζεζε ή αλαπεξία (ζε πνζνζηφ 67,4%).  

Πίλαθαο 4.12.3. Γηαζηαχξσζε ιφγσλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

πξφζιεςεο κε ΔΚΟ 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ φηαλ πξνζπαζήζαηε λα 

πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, απηφ έγηλε ιφγσ: (%) 

 Σνπ 

θχινπ 

ζαο 

Σσλ 

ζξε-

ζθεπηηθ

ψλ ζαο 

πεπνη-

ζήζεσλ 

Σεο 

εζληθήο 

ζαο 

ηαπηφ-

ηεηαο 

Σεο 

ειη-

θίαο 

ζαο 

Σνπ 

ηφπνπ 

θαηά-

γσγήο 

ζαο 

Σσλ 

ζεμνπα-

ιηθψλ 

ζαο 

πξνηηκή-

ζεσλ  

Σεο 

εμσηε-

ξηθήο 

ζαο 

εκθάλη-

ζεο  

Κάπνη-

αο 

ρξφληαο 

πάζεζεο 

ή αλαπε-

ξίαο ζαο 

Άι-

ιεο 

αηηί-

αο  

χ-

λνιν  

Μαθξνρξφ-

ληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 

45εηψλ κε 

ρακειά 

ηππηθά 

πξνζφληα 

15,7 1,9 2,8 76,9 8,3 0 3,7 0 11,1 14,7 

ΑκεΑ 13,6 0 3 22 3 0 12,1 67,4 12,9 18 

Ρνκά 10,7 5,4 35,7 7,1 30,4 0 30,4 5,4 28,6 7,6 

Έιιελεο 

Μνπζνπι-

κάλνη, άηνκα 

κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

8 76 12 8 16 0 28 0 4 3,4 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχλ

ηεο, 

πξφζθπγεο 

8,7 3,1 46,2 18,5 32,3 0 4,6 1,5 9,2 26,6 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

29,4 0 2,9 47,1 8,8 0 5,9 0 32,4 4,6 

Απνθπιαθηζ-

ζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, 

πξψελ 

ρξήζηεο 

νπζηψλ 

16,7 2,4 0 16,7 2,4 0 19 14,3 57,1 5,7 

Λνηπέο 

ΔΚΟ 

27,9 3,3 4,9 50,8 4,9 3,3 24,6 4,9 13,1 8,3 

ρη ΔΚΟ 33,3 1,2 3,7 46,9 7,4 2,5 13,6 1,2 17,3 11 

χλνιν  16,5 4,6 17,3 33,5 15 0,5 12,1 14,3 16,5 100 

N: 734    

Οη Ρνκά αλαδεηθλχνπλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε θπιεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (35,7%) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο (30,4%) θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε 

(30,4%) πνπ επίζεο είλαη δεισηηθά ηεο θπιεηηθήο ή ηεο εζληθήο κεηνλνηηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. Οη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη ππνγξακκίδνπλ σο θχξην ιφγν δηάθξηζεο ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο (67%), ελψ νη Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο 

πξφζθπγεο αλαθέξνπλ, ππφ ην ίδην πξίζκα, ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα (46,2%) θαη 

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο (32,3%). Σέινο, νη Αξρεγνί ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 
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αλαθέξνπλ σο βαζηθφ ιφγν δηάθξηζεο ηελ ειηθία ηνπο (47,1% ησλ πεξηπηψζεσλ) θαη 

δεπηεξεπφλησο ην θχιν ηνπο (29,4%), ελψ νη Απνθπιαθηζζέληεο, αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ αλαθέξνπλ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία (ζε 

πνζνζηφ 57,1%) άιιεο αηηίεο πξνθαλψο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ (βι. Πίλαθα 4.12.3.). εκεηψλεηαη 

φηη σο αληίζηνηρνη θχξηνη ιφγνη δηάθξηζεο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, αλαδεηθλχνληαη ε 

ειηθία (46,9% ησλ απαληήζεσλ), ην θχιν (33,3%), θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(17,3%) άιιεο αηηίεο (βι. Πίλαθα 4.12.3.). 

 

Πίλαθαο 4.13.1. Γηαζηαχξσζε ιφγσλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

πξφζιεςεο, αλ είζηε γπλαίθα, κε θχιν 

Δηδηθφηεξα αλ είζηε γπλαίθα, φηαλ πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε 

εξγαζίαο, πνηεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο δηαθξίζεσλ αληηκεησπίζαηε, 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ζήκεξα; (%) 

 Γπλαίθεο χλνιν 

Δξσηήζεθα εάλ επηζπκψ 

λα απνθηήζσ παηδί ζην 

κέιινλ 

50 50 

Μνπ δεηήζεθε πξηλ απφ 

ηελ πξφζιεςε ηεζη 

εγθπκνζχλεο 

2,6 2,6 

Μνπ δεηήζεθε πξηλ απφ 

ηελ πξφζιεςε ππεχζπλε 

δήισζε φηη δε ζα κείλσ 

έγθπνο ην ακέζσο επφκελν 

δηάζηεκα 

7,8 7,8 

Απνιχζεθα ελψ ήκνπλ 

έγθπνο 

6 6 

Απνιχζεθα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άδεηαο 

ινρείαο ή κεηξφηεηαο 

2,2 2,2 

Απνιχζεθα κεηά ηελ 

επηζηξνθή ζηελ εξγαζία 

κνπ ακέζσο ή ιίγν κεηά ην 

πέξαο ηεο άδεηαο 

κεηξφηεηαο  

5,2 5,2 

Άιιν  37,1 37,1 

χλνιν  100 100 

N: 232 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη δηαθξίζεηο φηαλ πξνζπάζεζαλ 

λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα 

ην αλ αληηκεηψπηζαλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο δηαθξίζεσλ νη νπνίεο είλαη ζπλήζεηο 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε. πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.13.1., νη 

κηζέο απφ ηηο γπλαίθεο απηέο πνπ πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε 

εξγαζίαο, ήξζαλ αληηκέησπεο κε ην εξψηεκα αλ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ παηδί ην 
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άκεζν κέιινλ, ην νπνίν ζεσξείηαη κηα θιαζζηθή κνξθή δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν. 

Αληίζεηα δηαπηζηψλεηαη φηη πθίζηαληαη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ άιιεο πην θαηαθξηηέεο 

κνξθέο δηάθξηζεο φπσο είλαη λα δεηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη δε ζα κείλνπλ έγθπεο 

(7,8% ησλ απαληήζεσλ), απνιχζεηο θαηά ηελ εγθπκνζχλε (6%), ή κεηά απφ 

επηζηξνθή ζηελ εξγαζία ακέζσο κεηά ηελ άδεηα κεηξφηεηαο (5,2%), ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ινρείαο ή κεηξφηεηαο (2,2%), ελψ ζε πνζνζηφ «κφιηο» 2,6% δεηήζεθε 

ηεζη εγθπκνζχλεο (βι. Πίλαθα 4.13.1.).  

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη απαληήζεηο ζην ίδην εξψηεκα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ησλ εξσησκέλσλ, θαζψο θαηά ηεθκήξην αθνξνχλ ηηο λεφηεξεο κάιινλ 

παξά ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ησλ γπλαηθψλ (βι. Πίλαθα 4.13.2.). 

Πίλαθαο 4.13.2. Γηαζηαχξσζε ιφγσλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

πξφζιεςεο, αλ είζηε γπλαίθα, κε ειηθία 

                                                                                                                          

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν  

Δξσηήζεθα εάλ 

επηζπκψ λα 

απνθηήζσ παηδί 

ζην κέιινλ 

63,6 58,4 48,6 37,5 39,1 31 49,1 

Μνπ δεηήζεθε 

πξηλ απφ ηελ 

πξφζιεςε ηεζη 

εγθπκνζχλεο 

4,5 2,2 0 6,3 8,7 0 3 

Μνπ δεηήζεθε 

πξηλ απφ ηελ 

πξφζιεςε 

ππεχζπλε δήισζε 

φηη δε ζα κείλσ 

έγθπνο ην ακέζσο 

επφκελν δηάζηεκα 

4,5 9 13,5 3,1 4,3 6,9 7,8 

Απνιχζεθα ελψ 

ήκνπλ έγθπνο 

0 9 8,1 6,3 0 3,4 6 

Απνιχζεθα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 

άδεηαο ινρείαο ή 

κεηξφηεηαο 

0 1,1 0 6,3 4,3 3,4 2,2 

Απνιχζεθα κεηά 

ηελ επηζηξνθή 

ζηελ εξγαζία κνπ 

ακέζσο ή ιίγν 

κεηά ην πέξαο ηεο 

άδεηαο 

κεηξφηεηαο  

0 4,5 5,4 0 21,7 3,4 5,2 

Άιιν  36,4 32,6 29,7 40,6 34,8 62,1 37,5 

χλνιν  9,5 38,4 15,9 13,8 9,9 12,5 100 

N: 232 

Αληίζηνηρα, νη γπλαίθεο απφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ, εκθαλίδνπλ παξαπιήζηα 

ζε γεληθέο γξακκέο, εηθφλα κε ηελ παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηηο θαηαζηάζεηο 

δηαθξίζεσλ πνπ αληηκεηψπηζαλ φηαλ πξνζπάζεζαλ λα πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε 

εξγαζίαο, εμαίξεζε απνηεινχλ νη γπλαίθεο καθξνρξφληα άλεξγεο άλσ ησλ 45 εηψλ 

πνπ βαζηθά ιφγσ ειηθίαο αληηκεηψπηζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ δηαθξίζεηο ιφγσ 

πηζαλήο ή πξαγκαηηθήο εγθπκνζχλεο ηνπο. Δμαίξεζε επίζεο απνηεινχλ νη γπλαίθεο 

απφ ηελ νκάδα ησλ Απνθπιαθηζζέλησλ, αλήιηθσλ παξαβαηψλ θαη πξψελ ρξεζηψλ 

νπζηψλ πνπ αλαθέξνπλ ζε πνιχ κηθξά πνζνζηά φηη αληηκεηψπηζαλ δηαθξίζεηο ιφγσ 
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πηζαλήο ή πξαγκαηηθήο εγθπκνζχλεο, ηε ζηηγκή πνπ άιιεο θαηαζηάζεηο, πξνθαλψο 

ζπλδεδεκέλεο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νκάδαο αλαδεηθλχνληαη σο 

ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ φηαλ πξνζπάζεζαλ λα 

πξνζιεθζνχλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.13.3.). 

Πίλαθαο 4.13.3. Γηαζηαχξσζε ιφγσλ δηαθξίζεσλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

πξφζιεςεο, εηδηθφηεξα αλ είλαη γπλαίθεο, κε ΔΚΟ 

Δηδηθφηεξα αλ είζηε γπλαίθα, φηαλ πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, πνηεο απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο δηαθξίζεσλ αληηκεησπίζαηε, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά έσο ζήκεξα; (%) 

 Δξσηήζεθα 

εάλ 

επηζπκψ λα 
απνθηήζσ 

παηδί ζην 

κέιινλ 

Μνπ 

δεηήζεθε 

πξηλ απφ ηελ 
πξφζιεςε 

ηεζη 

εγθπκνζχλεο 

Μνπ 

δεηήζεθε 

πξηλ απφ 
ηελ 

πξφζιε-

ςε 
ππεχζπλε 

δήισζε 

φηη δε ζα 
κείλσ 

έγθπνο ην 

ακέζσο 
επφκελν 

δηάζηεκα 

Απφ-ιχζε-

θα ελψ 

ήκνπλ 
έγθπνο 

Απνιχζεθα 

θαηά ηε 

δηάξθεηα 
ηεο άδεηαο 

ινρείαο ή 

κεηξφηεηαο 

Απνιχζεθα 

κεηά ηελ 

επηζηξνθή 
ζηελ 

εξγαζία 

κνπ 
ακέζσο ή 

ιίγν κεηά 

ην πέξαο 
ηεο άδεηαο 

κεηξφηεηαο  

Άιιν χλνιν  

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

32,5 0 5 0 5 15 52,5 14,7 

ΑκεΑ 50 5 5 5 0 5 47,5 14,7 

Ρνκά 43,8 0 12,5 0 6,3 0 37,5 5,9 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

50 25 0 0 0 0 25 1,5 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

54,8 3,2 4,8 12,9 1,6 1,6 29 22,7 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

53,8 0 3,8 7,7 3,8 0 38,5 9,5 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

20 0 0 20 0 0 80 1,8 

Λνηπέο ΔΚΟ       25 11,7 

ρη ΔΚΟ 62,5 4,2 0 6,3 2,1 10,4 22,9 17,6 

χλνιν  51,6 2,9 6,2 6,2 2,2 5,5 35,9 100 

N: 273    

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, νη γπλαίθεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ηα ζπλδένπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (ζε πνζνζηφ 

62,5%) κε ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα λα εγθπκνλήζνπλ 

ζην άκεζν κέιινλ, θαη ζε κηθξφ βαζκφ (10,4%) κε γεγνλφηα απφιπζεο κεηά ηελ 

επηζηξνθή ζηελ εξγαζίαο ηνπο απφ άδεηα κεηξφηεηαο (βι. Πίλαθα 4.13.3.).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα εθιήζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην 

εξψηεκα αλ νη ίδηνη πξνζσπηθά έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο ζηε ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. 

εκεηψλεηαη εληνχηνηο φηη ιφγσ ηνπ φηη ην δείγκα ΔΚΟ πξνέξρεηαη απφ ην Μεηξψν 

αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 
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δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξφο θαη ζπλαθφινπζα νη 

απαληήζεηο ζην πξναλαθεξζέλ εξψηεκα δελ αμηνινγνχληαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(βι. Πίλαθα 4.14.1., 4.14.2. θαη 4.14.3.). 

Πίλαθαο 4.14.1. Γηαζηαχξσζε  χπαξμεο δηαθξίζεσλ ζηε ζεκεξηλή   εξγαζία κε θχιν 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη   1,9 2,3 2,1 

ρη  5,1 5,5 5,3 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

0,5 0,2 0,3 

Γελ αθνξά  92,5 92,1 92,3 

χλνιν  100 100 100 

N: 1195,  x
2
= 1,424, p=0,700 

Πίλαθαο 4.14.2. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο δηαθξίζεσλ ζηε ζεκεξηλή   εξγαζία κε ειηθία 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Ναη   2,2 1,8 4,3 1,9 1,4 0,6 2 

ρη  8,1 6,5 4,3 6,2 3,4 2,4 5,4 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

0 0,5 0,6 0 0,7 0 0,3 

Γελ αθνξά  89,6 91,2 90,7 91,9 94,5 97 92,3 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1156,  x
2
= 16,904, p=0,325 

Γηα λα μεπεξαζηεί ην παξαπάλσ πξφβιεκα, ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ ζην επφκελν εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ αθνξνχζε ην αλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο ζε 

πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ απήληεζαλ 

ζε κεγάιν ζρεηηθά πνζνζηφ (41,4%) ζεηηθά ζην ελ ιφγσ εξψηεκα, κε κηθξή κφλν 

δηαθνξνπνίεζε ησλ επξεκάησλ. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψλεηαη φηη ην 43,7% ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ θαη αληίζηνηρα ην 38,9% ησλ αλδξψλ, δειψλνπλ 

φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (βι. Πίλαθα 4.15.1.). 

Πίλαθαο 4.14.3. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο δηαθξίζεσλ ζηε ζεκεξηλή   εξγαζία κε ΔΚΟ 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία; (%) 

 Ναη ρη Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

Γελ αθνξά χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

0 3,7 0 96,3 100 

ΑκεΑ 1,5 8 0 90,5 100 

Ρνκά 1,1 3,3 1,1 94,4 100 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη, 0 0 0 100 100 
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άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

2,6 5,5 0 91,9 100 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

6 8 0 86 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ ρξήζηεο 

νπζηψλ 

6,8 3,4 0 89,8 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 2,2 4,4 0,7 92,6 100 

ρη ΔΚΟ 22,1 58,3 2,5 17,1 100 

χλνιν  5,5 14,3 0,6 79,6 100 

N: 1389,  x
2
= 713,089, p<0,05 

Πίλαθαο 4.15.1. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο δηαθξίζεσλ ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κε θχιν 

 Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο; 

(%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη   38,9 43,7 41,4 

ρη  48,2 37,6 42,8 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

7,3 5,4 6,3 

Γελ αθνξά  5,7 13,2 9,5 

χλνιν  100 100 100 

N: 1122,  x
2
= 27,390, p<0,05 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα παξαπάλσ επξήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

πηζαλφηεηα δηαθξίζεσλ θαη ηελ ειηθία. ζν πην κηθξή είλαη ε ειηθία ησλ 

εξσηεζέλησλ απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ, ηφζν πην κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ δειψλεη φηη έρεη ππνζηεί πξνζσπηθά δηαθξίζεηο ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ελψ αληίζηξνθε είλαη ε αληίζηνηρε θαηάζηαζε γηα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ ειηθίαο έσο 25 εηψλ 

δειψλνπλ ζε κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ (25,8%) φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο ζε 

πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα άηνκα 

άλσ ησλ 45 εηψλ εθηηλάζζεηαη ζην 47% (βι. Πίλαθα 4.15.2.). 

Πίλαθαο 4.15.2. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο δηαθξίζεσλ ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κε ειηθία 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Ναη   25,8 42,3 41,7 44,4 47,1 47 41,8 

ρη  40,6 40,7 44,9 46,4 41,9 41,1 42,3 

Γε γλσξίδσ/ 

δελ απαληψ 

7 6,3 6,4 3,3 5,9 9,3 6,3 

Γελ αθνξά  26,6 10,7 7,1 5,9 5,1 2,6 9,5 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1090,  x
2
= 68,483, p<0,05 
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Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαηά επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε νκάδα ησλ Απνθπιαθηζζέλησλ, αλήιηθσλ παξαβαηψλ θαη πξψελ 

ρξεζηψλ νπζηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πεδίνπ δειψλνπλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (55,8%) απφ ηηο ππφινηπεο ΔΚΟ φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο ζε 

πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, αθνινπζνχλ κε επίζεο πςειά πνζνζηά νη 

Αξρεγνί κνλνγνλετθσλ νηθνγελεηψλ (54%), νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη (51%), ηα ΑκεΑ 

(50,5%). ε κηθξφηεξα αιιά ζεκαληηθά πνζνζηά δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο ηνπο νη Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο (36,2%), νη Ρνκά (26,5%), θαη ηέινο νη Έιιελεο κνπζνπικάλνη (24,2%) 

κε αθφκε κηθξφηεξα πνζνζηά (βι. Πίλαθα 4.15.3.).  

Πίλαθαο 4.15.1. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο δηαθξίζεσλ ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κε ΔΚΟ 

Δζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί δηαθξίζεηο, ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο; (%) 

 Ναη ρη Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

Γελ αθνξά χλνιν 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ 

ησλ 45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

51 40,3 6,7 2 100 

ΑκεΑ 50,5 34,4 5,9 9,1 100 

Ρνκά 26,5 24,1 7,2 42,2 100 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

24,2 50 4,5 21,2 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

36,2 51,5 6 6,3 100 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

54 40 2 4 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

55,8 32,7 3,8 7,7 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 41,1 46 8,1 4,8 100 

ρη ΔΚΟ 35 59,6 2,9 2,5 100 

χλνιν  40,4 45,8 5,5 8,4 100 

N: 1317,  x
2
= 211,451, p<0,05 

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνλ ηχπν ησλ δηαθξίζεσλ πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ηα 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, δηαπηζηψλεηαη 

φηη θπξηαξρνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 50,3% ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ. Αθνινπζνχλ νη 

δηαθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 43% ησλ αληίζηνηρσλ πεξηπηψζεσλ. Οη 

δηαθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απνιχζεηο ζπγθεληξψλνπλ ην 23,4%, θαη έπνληαη θαηά 

ζεηξά ζπρλφηεηαο εκθάληζεο νη δηαθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηεο αμηνπνίεζε ή/θαη 

πξναγσγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο κε αθφκα κηθξφηεξα 

πνζνζηά (7,8%), θαη ηέινο νη δηαθξίζεηο σο πξνο ηηο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (βι. Πίλαθα 4.16.1.). 
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Πίλαθαο 4.16.1. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο  θαηαζηάζεσλ δηαθξίζεσλ ζηε ζεκεξηλή 

ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο κε θχιν 

Πνηέο ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ 

εζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί ζηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζαο; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Σε ζρέζε, ηνπο 

φξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο 

49,4 50,9 50,3 

Σηο ακνηβέο θαη ηηο 

πξφζζεηεο 

απνιαβέο   

43,9 42,2 43 

Σελ αμηνπνίεζε 

ή/θαη πξναγσγή 

ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο  

18,9 12,4 15,3 

Σηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

5,6 9,6 7,8 

Σηο απνιχζεηο  26,1 21,1 23,4 

Άιιν  7,8 9,2 8,5 

χλνιν  45,2 54,8 100 

N: 398 
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Πίλαθαο 4.16.2. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο  θαηαζηάζεσλ δηαθξίζεσλ ζηε ζεκεξηλή 

ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο κε ειηθία 

Πνηέο ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ 

εζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί ζηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Σε ζρέζε, ηνπο 

φξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο 

εξγαζίαο 

40,7 51,5 45,5 63,9 45,1 46,8 50,3 

Σηο ακνηβέο θαη 

ηηο πξφζζεηεο 

απνιαβέο   

40,7 43,2 49,1 39,3 41,2 38,7 42,3 

Σελ 

αμηνπνίεζε 

ή/θαη 

πξναγσγήο ζην 

πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο  

7,4 10,6 23,6 14,8 21,6 14,5 14,9 

Σηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο 

Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο 

7,4 10,6 7,3 1,6 5,9 6,5 7,2 

Σηο απνιχζεηο  22,2 23,5 21,8 21,3 29,4 27,4 24,2 

Άιιν  14,8 9,8 10,9 4,9 3,9 8,1 8,5 

χλνιν  7 34 14,2 15,7 13,1 16 100 
N: 388 

ζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ αλάινγα κε ηελ 

εηδηθφηεξε θαηεγνξία ΔΚΟ, δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ππφ απηφ ην πξίζκα πθίζηαληαη 

κηθξέο κφλν δηαθπκάλζεηο ησλ αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ, ηα ΑκεΑ θαη ν Ρνκά, 

αλαδεηθλχνπλ φηη έρνπλ αληηκεησπίζεη ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο ζε 

κεγάιν βαζκφ δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, εμίζνπ κε ηηο δηαθξίζεηο σο πξνο ηηο ακνηβέο θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο 

ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. Αληίζηνηρα, νη Αξρεγνί ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 

θαη νη Απνθπιαθηζζέληεο, αλήιηθν παξαβάηεο, πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ δειψλνπλ 

πεξίπνπ θαηά 50% φηη έρνπλ βηψζεη δηαθξίζεηο ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ηνπο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, θαη ζε αθφκε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη έρνπλ βηψζεη δηαθξίζεηο σο πξνο ηηο ακνηβέο θαη ηηο 

πξφζζεηεο απνιαβέο. Σέινο, νη Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο, δειψλνπλ 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (65,8%) φηη έρνπλ βηψζεη δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά 

ηηο ζρέζεηο, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ βηψζεη ζε πςειφηεξν πνζνζηφ (45,5%) θαη νη Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη (βι. Πίλαθα 4.16.3.). 
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Πίλαθαο 4.16.3. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο  θαηαζηάζεσλ δηαθξίζεσλ ζηε ζεκεξηλή 

ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο κε ΔΚΟ 

Πνηέο ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ νη δηαθξίζεηο πνπ 

εζείο πξνζσπηθά έρεηε ππνζηεί ζηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζαο; (%) 
 Σε 

ζρέζε, 
ηνπο 

φξνπο 

θαη ηηο 
ζπλζή-

θεο 

εξγαζίαο 

Σηο ακνηβέο 

θαη ηηο 
πξφζζεηεο 

απνιαβέο 

ζην πιαίζην 
ηεο 

επηρείξεζεο 

Σελ 

αμηνπνίεζε 
ή/θαη 

πξναγσγήο 

ζην πιαίζην 
ηεο 

επηρείξεζεο  

Σηο επθαηξίεο 

πξφζβαζεο ζε 
δξαζηεξηφηεηεο 

Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο 

Σηο 

απνιχζεηο  

Άιιν χλνιν  

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

40,9 40,9 15,2 1,5 34,8 9,1 14 

ΑκεΑ 44,2 44,2 26 7,8 13 13 16,4 

Ρνκά 40,9 40,9 9,1 13,6 31,8 18,2 4,7 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

45,5 27,3 9,1 9,1 18,2 18,2 2,3 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

65,8 39,5 6,1 5,3 24,6 4,4 24,3 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

47,8 52,2 4,3 4,3 21,7 8,7 4,9 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

50 53,6 25 10,7 35,7 10,7 6 

Λνηπέο ΔΚΟ 45,7 45,7 23,9 15,2 15,2 4,3 9,8 

ρη ΔΚΟ 55,4 43,4 31,3 15,7 12 2,4 17,7 

χλνιν  51,5 43 18,1 8,7 21,7 7,7 100 

N: 470    

ζνλ αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη φζνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ 

βηψζεη δηαθξίζεηο ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ηε 

ζρέζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο (ζε πνζνζηφ 55,4%), ηηο ακνηβέο 

θαη ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο (43,4%), θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζε ή/θαη 

πξναγσγήο ηνπο (31,3%) ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο (βι. Πίλαθα 4.16.3.). 
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4.4. Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο θαη πξνβιήκαηα αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο 

 

Οη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Κνηλσληθά Οκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(ΔΚΟ) είλαη ζπρλά απνδέθηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη κε ηζφηηκεο 

αληηκεηψπηζεο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο. Ζ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη 

ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο θαη ε κε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ 

εξγνδφηε, ηνπο πξντζηακέλνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά ελδερνκέλσο θαη απφ ηξίηα 

πξφζσπα, απνηεινχλ κνξθέο δηάθξηζεο ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

πσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

πεδίνπ, ηα άηνκα ηνπο δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ δειψλνπλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (43,9%) 

φηη έρνπλ γίλεη απνδέθηεο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο  

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο ηνπο. πσο δε πξνθχπηεη απφ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ επξεκάησλ θαηά θχιν δελ θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο φζνλ αθνξά απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο 

δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο (βι. Πίλαθα 4.17.1.). Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 

δηαβαζκίζεηο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαηλνκέλσλ άδηθεο ή κε ηζφηηκεο 

αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο κε απνδέθηεο εξγαδφκελνπο απφ ηηο 

ΔΚΟ, θαζψο ην 20,8% δειψλεη φηη έηπραλ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεσλ κφλν κηα θνξά, 

ην 19,7% πεξηζζφηεξεο θνξέο, ελψ θαηαγξάθεηαη θαη έλα πνζνζηφ 3,4% πνπ 

αλαθέξεη φηη αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο αλάξκνζηεο θαη άδηθεο ζπκπεξηθνξέο 

ζρεδφλ πάληα βι. Πίλαθα 4.17.1.). 

 

Πίλαθαο 4.17.1. Γηαζηαχξσζε ζπρλφηεηαο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο 

ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, κε θχιν 

ηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, πφζν ζπρλά έρεηε γίλεη 

απνδέθηεο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;  (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Πνηέ 39,9 29,2 34,5 

Μφλν κηα θνξά 21,1 20,6 20,8 

Πεξηζζφηεξεο 

θνξέο 

19,9 19,6 19,7 

ρεδφλ πάληα 3,2 3,6 3,4 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

11,8 13,3 12,6 

Γελ αθνξά  4,1 13,7 9 

χλνιν  100 100 100 

N: 1137,  x
2
= 38,976, p<0,05 
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Μηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο δηαπηζηψλνληαη φζνλ αθνξά ηηο δηαθξίζεηο πνπ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο ηνπο (ζηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπο) ηα άηνκα απφ ην δείγκα ησλ ΔΚΟ, αλάινγα κε ηελ ειηθία (βι. Πίλαθα 

4.17.2.). πγθεθξηκέλα δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα λεφηεξεο ειηθίαο αλαθέξνπλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο (έσο 25 εηψλ: 28,7%, 26-35 εηψλ: 

44,4%), ελψ ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ηελ 

εκθάληζε δηαθξίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάξκνζηε θαη άδηθε ζπκπεξηθνξά ζηνπο 

ηφπνπο εξγαζίαο (35-40 εηψλ: 47,8%, 41-45 εηψλ: 47,3%, 46-50 εηψλ: 46,4%, 51 

εηψλ θαη άλσ: 49,3%.  

 

Πίλαθαο 4.17.2. Γηαζηαχξσζε ζπρλφηεηαο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο 

ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, κε 

ειηθία 

 ηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, πφζν ζπρλά έρεηε γίλεη 

απνδέθηεο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;  (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Πνηέ 34,1 31,5 35 38,3 35,5 34 34,1 

Μφλν κηα 

θνξά 

15,5 21,9 22,3 24 15,2 26,9 21,4 

Πεξηζζφηεξεο 

θνξέο 

10,1 18,4 21,7 21,4 28,3 18,6 19,6 

ρεδφλ πάληα 3,1 4,1 3,8 1,9 2,9 3,8 3,5 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

10,9 14 10,2 9,7 13,8 14,1 12,5 

Γελ αθνξά  26,4 10,1 7 4,5 4,3 2,6 9 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1099,  x
2
= 84,301, p<0,05 

 

Απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαηά επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

ΔΚΟ, δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πθίζηαληαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ άδηθεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο  

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ θαη νη Απνθπιαθηζζέληεο, αλήιηθνη παξαβάηεο, πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

δειψλνπλ θαηά πιεηνςεθία (ζε πνζνζηφ 59,2% θαη 54,3% αληίζηνηρα) φηη έρνπλ 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε ηζφηηκεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο 

εξγαζίαο ηνπο, θαη αθνινπζνχλ ηα ΑκεΑ (52,6%), νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 

45 εηψλ (51,7%), θαη νη Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο (37,8%). ε 

κηθξφηεξα πνζνζηά αλαθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξηηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη 

ηνπο νη Έιιελεο Μνπζνπικάλνη (26,5%) θαη νη Ρνκά (26,4%) ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ (βι. Πίλαθα 

4.17.3.). 
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Πίλαθαο 4.17.3. Γηαζηαχξσζε ζπρλφηεηαο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο 

ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο, κε ΔΚΟ 

ηε ζεκεξηλή ή ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, πφζν ζπρλά έρεηε γίλεη 

απνδέθηεο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;  (%) 
 Πνηέ Μφλν 

κηα 

θνξά 

Πεξηζζφηεξεο 

θνξέο 

ρεδφλ 

πάληα 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

Γελ 

αθνξά 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

28,7 23,6 26,8 1,3 17,8 1,9 100 

ΑκεΑ 26,9 25,8 22 4,8 11,3 9,1 100 

Ρνκά 21,8 4,6 13,8 8 12,6 39,1 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

50 10,9 15,6 0 1,6 21,9 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

45,1 20,4 15,5 1,9 11,4 5,7 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

34,7 32,7 26,5 0 2 4,1 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

28,1 7 36,8 10,5 12,3 5,3 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 27,9 25,6 16,3 5,4 20,2 4,7 100 

ρη ΔΚΟ 25,6 35,1 24,4 3,7 5,4 5,8 100 

χλνιν  33,1 23,1 20,6 3,5 11,2 8,5 100 

N: 1339,  x
2
= 286,945, p<0,05 

 

Δμεηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ην πνηνο επζχλεηαη ζπλήζσο γηα ηελ εθδήισζε ηέηνηνπ 

είδνπο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα άηνκα απφ ηηο ΔΚΟ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ίδησλ ζε ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηαπηζηψλεηαη πσο 

νη απνδέθηεο άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηφπν δνπιεηάο ηνπο 

δειψλνπλ φηη γηα θάηη ηέηνην επζχλνληαη θπξίσο νη εξγνδφηεο (17,7% ησλ 

απαληήζεσλ), θαη αθνινπζνχλ ν πξντζηάκελνο (8,2%), νη ζπλάδειθνη (8,1%), θαη 

ηξίηα πξφζσπα (4,7%), ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηά, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 1% θαηά 

πεξίπησζε, αλαθέξνληαη σο ππεχζπλνη ζε ζπλδπαζκφ εξγνδφηεο, πξντζηάκελνη θαη 

ζπλάδειθνη (βι. Πίλαθα 4.18.1.).  

πσο δε δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαη 

θαηά θχιν, δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε επζχλεο γηα ζπκβάληα 
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κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληί ηνπο ζηνπο ηφπνπο 

δνπιεηάο (βι. Πίλαθα 4.18.1.).  

 

Πίλαθαο 4.18.1. Γηαζηαχξσζε ηνπ πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά, κε θχιν 

πλήζσο πνηνο επζχλεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληί 

ζαο; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Καλέλαο 2,8 2,7 2,8 

Ο εξγνδφηεο 18,7 16,8 17,7 

Οη πξντζηάκελνη 8,2 8,2 8,2 

Οη ζπλάδειθνη 8,4 7,7 8,1 

Σξίηα πξφζσπα 4,4 5 4,7 

Άιινη 5,9 5,8 5,9 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

5,1 5,8 5,5 

Δξγνδφηεο & 

πξντζηάκελνη 

0,7 1,2 1 

Δξγνδφηεο & 

ζπλάδειθνη 

0,2 1,2 0,7 

Δξγνδφηεο & 

πξντζηάκελνη 

&ζπλάδειθνη 

0,3 0,9 0,6 

Δξγνδφηεο & ηξίηα 

πξφζσπα 

0,3 0,2 0,3 

Πξντζηάκελνη & 

ζπλάδειθνη 

0,5 0,9 0,7 

Πξντζηάκελνη & 

ζπλάδειθνη & 

ηξίηα πξφζσπα  

0,2 0,2 0,2 

ια ηα παξαπάλσ 0,2 0 0,1 

Γελ αθνξά 44,2 43,3 43,7 

χλνιν  100 100 100 

N: 1155,  x
2
= 9,565, p=0,793 

 

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα πνπ αλαδεηθλχεηαη αλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα αλαιπζνχλ 

πεξαηηέξσ θαη θαηά νκάδεο ειηθηψλ. πγθεθξηκέλα απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνθχπηεη 

φηη ε απφδνζε επζχλεο γηα ζπκβάληα άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 

ηφπνπο δνπιεηάο απνδίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παζφληεο πνπ αλήθνπλ ζηηο ΔΚΟ 

θπξίσο ζηνπο εξγνδφηεο θαη πξντζηακέλνπο θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ή 

ζε ηξίηα πξφζσπα, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο (βι. Πίλαθα 

4.18.2.).  
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Πίλαθαο 4.18.2. Γηαζηαχξσζε ηνπ πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά,  κε ειηθία 

 

πλήζσο πνηνο επζχλεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληί 

ζαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Καλέλαο 1,5 2,2 5,6 1,9 4,9 1,3 2,8 

Ο εξγνδφηεο 15,2 19,5 14,9 20,8 16,1 19,4 18,1 

Οη 

πξντζηάκελνη 

3,8 6,5 10,6 9,7 11,2 8,8 8,1 

Οη 

ζπλάδειθνη 

4,5 10 9,3 5,8 8,4 7,5 8,1 

Σξίηα 

πξφζσπα 

4,5 4,9 4,3 4,5 2,8 6,3 4,6 

Άιινη 0,8 6,5 5,6 7,8 4,2 9,4 6 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

7,6 4,9 3,7 1,9 8,4 8,1 5,5 

Δξγνδφηεο & 

πξντζηάκελνη 

0 0,5 1,2 2,6 2,1 0 1 

Δξγνδφηεο & 

ζπλάδειθνη 

0,8 1,1 0,6 0 0 1,3 0,7 

Δξγνδφηεο & 

πξντζηάκελνη 

&ζπλάδειθνη 

1,5 0,8 0 0 0,7 0,6 0,6 

Δξγνδφηεο & 

ηξίηα 

πξφζσπα 

0 0,5 0 0 0 0,6 0,3 

Πξντζηάκελνη 

& 

ζπλάδειθνη 

0 0,5 0,6 1,3 1,4 0 0,6 

Πξντζηάκελνη 

& 

ζπλάδειθνη 

& ηξίηα 

πξφζσπα  

0 0,3 0 0 0 0 0,1 

ια ηα 

παξαπάλσ 

0 0 0,6 0 0 0 0,1 

Γελ αθνξά 59,8 41,7 42,9 43,5 39,5 36,9 43,3 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1119,  x
2
= 91,547, p<0,05 

Σέινο δηαπηζηψλεηαη φηη ε παξαπάλσ εηθφλα δηαηεξείηαη φηαλ ζηελ αλάιπζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί κε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζηνπο 

ηφπνπο δνπιεηάο ηνπο. Με άιια ιφγηα, φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ πνπ έρνπλ γίλεη 

απνδέθηεο ηέηνηαο κνξθήο δηαθξίζεσλ, αλαθέξνπλ σο θχξηνπο ππεχζπλνπο ηνπο 
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εξγνδφηεο ή ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ή 

άιια ηξίηα πξφζσπα. Ζ γεληθή απηή εηθφλα δελ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

κηθξέο θαηά θαλφλα δηαθπκάλζεηο ησλ αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ εκθάληζεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαηαζηάζεσλ επζχλεο φπσο απηέο απνδίδνληαη απφ θάζε 

επηκέξνπο ΔΚΟ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο (βι. Πίλαθα 

4.18.3.).  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε απφδνζε ηεο επζχλεο γηα ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ κε 

ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο 

θπξίσο ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο, απνηειεί θνηλφ ηφπν πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (βι. Πίλαθα 

4.18.3.).  
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Πίλαθαο 4.18.3. πλήζσο πνηνο επζχλεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απέλαληί ζαο; (%) 
 Καλέλαο Ο 

εξγνδφηεο 

Οη 

πξντζηάκελνη 

Οη 

ζπλάδειθνη 

Σξίηα 

πξφζσπα 

Άιινη Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

Δξγνδφηεο & 

πξντζηάκελνη 

Δξγνδφηεο 

& 

ζπλάδειθνη 

Δξγνδφηεο & 

πξντζηάκελνη 

&ζπλάδειθνη 

Δξγνδφηεο 

& ηξίηα 

πξφζσπα 

Πξντζηάκελνη 

& 

ζπλάδειθνη  

Πξντζηάκελνη 

& 

ζπλάδειθνη 

& ηξίηα 

πξφζσπα 

ια ηα 

παξαπάλσ 

Γελ 

αθνξά 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

5,2 17,4 12,3 6,5 4,5 9 9,7 1,9 0,6 1,3 0 0,6 0 0 31 100 

ΑκεΑ 2,6 17,9 8,9 10,5 7,9 5,3 7,4 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 0,5 0 34,2 100 

Ρνκά 2,3 8 1,1 9,2 4,6 6,9 2,3 1,1 1,1 2,3 0 0 0 0 60,9 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

1,5 11,8 5,9 7,4 1,5 0 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 69,1 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

2,1 17,8 5,8 6,5 4,2 6,8 3,9 3,9 0,5 0 0 0,5 0,3 0 51,3 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

0 28,3 8,7 6,5 2,2 8,7 4,3 2,2 2,2 0 0 2,2 0 0 34,8 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

0 24,6 15,8 10,5 3,5 0 10,5 0 0 0 0 1,8 0 1,8 31,6 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 4,8 19 11,1 10,3 2,4 5,6 4,8 1,6 0,8 0 0,8 0,8 0 0 38,1 100 

ρη ΔΚΟ 1,2 22 24,1 10 3,7 4,6 1,2 1,2 0 0 0,4 0,8 0 0 30,7 100 

χλνιν  2,4 18,3 10,9 8,4 4,3 5,8 4,7 1 0,6 0,4 0,3 0,7 0,1 0,1 41,8 100 

N: 1352, x
2
 =241,844, p<0,05 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ πνπ 

ήηαλ απνδέθηεο άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληέδξαζαλ ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.19.1., ηα άηνκα απφ ηηο ΔΚΟ πνπ έρνπλ γίλεη 

απνδέθηεο άδηθεο αληηκεηψπηζεο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο 

ηνπο ζπλήζσο αληηδξνχλ κφλν θξαζηηθά (32,8% ησλ απαληήζεσλ), ελψ ζε κηθξφηεξα 

πνζνζηά απεπζχλζεθαλ ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπο (15,9%), ή ζπδεηνχλ ην ζπκβάλ κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (12,3%). ε αθφκε καθξφηεξα θαη ζπλαθφινπζα θαζφινπ 

ζεκαληηθά πνζνζηά έθαλαλ θαηαγγειία ζην ΔΠ (2,8% ησλ απαληήζεσλ), ή δήηεζαλ 

βνήζεηα απφ ην σκαηείν ή άιιν ζπλδηθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα (1,7%), ελψ κφλν ην 1% 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαηέζεζαλ κήλπζε, θαη κφιηο 0,7% πξνέβεζαλ ζε ζρεηηθή 

θαηαγγειία ζηα ΜΜΔ. Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαθξίζεηο 

ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηπγράλνπλ ζε πάξα πνιχ κηθξφ βαζκφ θάπνηαο ζεζκηθνχ ηχπνπ 

αληηκεηψπηζεο. Σέινο, θαηαγξάθεηαη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απαληήζεσλ 

(37,3%) αηφκσλ πνπ παξά ην φηη έηπραλ δηαθξηηηθήο κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ήηαλ απνδέθηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο ηνπο δελ 

αληέδξαζαλ θαζφινπ (βι. Πίλαθα 4.19.1.). 

πσο δε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαηά θχιν θαη 

ειηθία δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

νχηε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Γειαδή 

αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη ειηθία φηαλ ηα δχν ηξίηα ησλ αηφκσλ απφ ην δείγκα ησλ 

ΔΚΟ είλαη απνδέθηεο άδηθεο αληηκεηψπηζεο ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 

ηφπνπο δνπιεηάο ηνπο ή δελ αληηδξνχλ θαζφινπ, ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη ρσξίο 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο γχξσ ζηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν, ή αληηδξνχλ κφλν θξαζηηθά 

ζε παξαπιήζηα επίζεο πνζνζηά. Οη ππφινηπεο απαληήζεηο κνηξάδνληαη, κε επίζεο 

κηθξέο δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζην λα απεπζπλζνχλ ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπο θαη ζην λα 

ζπδεηήζνπλ ην ζέκα κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, ελψ ην λα απεπζπλζνχλ ζε θάπνηνπο 

ζεζκηθνχο θνξείο (π.ρ. ΔΠ, ζπλδηθάηα, ΜΜΔ) απνηειεί κηα ζρεηηθά ζπάληα κνξθή 

αληίδξαζεο (βι. Πίλαθα 4.19.1. & 4.19.2). 

Πίλαθαο 4.19.1.  Αλ ζηε ζεκεξηλή, ε ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζαο, έρεηε γίλεη απνδέθηεο άδηθεο ή 

κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, 

πσο αληηδξάζαηε; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Γελ αληέδξαζα θαζφινπ 39,9 34,6 37,3 

Αληέδξαζα κφλν 

θξαζηηθά 

35,6 30,1 32,8 

Απεπζχλζεθα ζηνλ 

πξντζηάκελφ κνπ 

15,1 16,7 15,9 

πδήηεζα ην ζπκβάλ κε 

ζπλαδέιθνπο 

10,4 14,1 12,3 

Έθαλα θαηαγγειία ζην 

ΔΠ 

2 3,6 2,8 

Καηέζεζα κήλπζε 1,7 0,3 1 

Εήηεζα βνήζεηα απφ ην 

σκαηείν ή ην 

πλδηθαιηζηηθφ κνπ 

θνξέο  

1,7 1,6 1,7 

Έθαλα θαηαγγειία ζηα 

ΜΜΔ 

1 0,3 0,7 

Άιιν 2,3 4,2 3,3 

Γελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 9,4 14,1 11,8 
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Πίλαθαο 4.19.2.  Αλ ζηε ζεκεξηλή, ε ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζαο, έρεηε 

γίλεη απνδέθηεο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, πσο αληηδξάζαηε; 

(%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν  

Γελ αληέδξαζα 

θαζφινπ 

43,4 39,9 37,8 31 24,1 41,5 36,8 

Αληέδξαζα 

κφλν θξαζηηθά 

24,5 33,8 37,8 34,5 35,4 29,8 33,2 

Απεπζχλζεθα 

ζηνλ 

πξντζηάκελφ 

κνπ 

13,2 14,6 18,3 16,7 20,3 13,8 15,9 

πδήηεζα ην 

ζπκβάλ κε 

ζπλαδέιθνπο 

3,8 11,6 14,6 16,7 13,9 10,6 12,2 

Έθαλα 

θαηαγγειία ζην 

ΔΠ 

0 4,5 2,4 1,2 2,5 3,2 2,9 

Καηέζεζα 

κήλπζε 

0 0,5 0 0 2,5 2,1 0,8 

Εήηεζα 

βνήζεηα απφ ην 

σκαηείν ή ην 

πλδηθαιηζηηθφ 

κνπ θνξέο  

1,9 1 2,4 0 5,1 1,1 1,7 

Έθαλα 

θαηαγγειία ζηα 

ΜΜΔ 

1,9 0,5 1,2 0 1,3 0 0,7 

Άιιν 3,8 3 4,9 3,6 2,5 2,1 3,2 

Γελ 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

17 13,1 4,9 13,1 10,1 11,7 11,7 

χλνιν  9 33,6 13,9 14,2 13,4 15,9 100 

N: 590 
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Πίλαθαο 4.19.3.  Αλ ζηε ζεκεξηλή, ε ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζαο, έρεηε γίλεη απνδέθηεο 

άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, πσο αληηδξάζαηε; (%) 
 Γελ 

αληέδ

ξαζα 

θαζφι

νπ 

Αληέδ

ξαζα 

κφλν 

θξαζη

ηθά 

Απεπ-

ζχλζε-

θα ζηνλ 

πξντζηά

κελφ 

κνπ 

πδήηε

ζα ην 

ζπκβάλ 

κε 

ζπλαδέ

ιθνπο 

Έθαλα 

θαηαγ

γειία 

ζην 

ΔΠ 

Καηέ

ζεζα 

κήλπ

ζε 

Εήηεζα 

βνήζεηα 

απφ ην 

σκαηεί

ν ή ην 

πλδηθα

ιηζηηθφ 

κνπ 

θνξέο  

Έθαλα 

θαηαγ

γειία 

ζηα 

ΜΜΔ 

Άι

ιν 

Γελ 

γλσ

-

ξίδ

σ/δ

ελ 

απα

ληψ 

χλνι

ν  

Μαθξνρξφ

ληα άλεξγνη 

άλσ ησλ 

45εηψλ κε 

ρακειά 

ηππηθά 

πξνζφληα 

27,5 32,4 22,5 14,7 2 2,9 2 1 2 10

,8 

13,8 

ΑκεΑ 42,7 38,2 20,9 20 1,8 1,8 0,9 0 3,6 8,

2 

14,9 

Ρνκά 46,9 37,5 6,3 6,3 0 0 0 3,1 3,1 15

,6 

4,3 

Έιιελεο 

Μνπζνπικ

άλνη, άηνκα 

κε 

ζξεζθεπηηθ

έο 

ηδηαηηεξφηε

ηεο  

36,8 31,6 26,3 5,3 0 0 5,3 0 5,3 0 2,6 

Μεηαλάζηε

ο, 

παιηλλνζην

χληεο, 

πξφζθπγεο 

41,9 31,3 13,4 10,6 2,8 0 0,6 0,6 3,4 14 24,2 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθ

ψλ 

νηθνγελεηψ

λ 

40 20 13,3 10 10 0 0 0 6,7 6,

7 

4,1 

Απνθπιαθη

ζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, 

πξψελ 

ρξήζηεο 

νπζηψλ 

29,7 51,4 2,7 13,5 0 0 0 0 2,7 10

,8 

5 

Λνηπέο 

ΔΚΟ 

33,3 25,8 15,2 7,6 6,1 1,5 7,6 1,5 4,5 10

,6 

8,9 

ρη ΔΚΟ 19,4 34,5 26,7 31,5 2,4 3 7,3 0 1,8 4,

2 

22,3 

χλνιν  33,6 33,5 18,4 16,8 2,7 1,5 3 0,5 3,1 9,

5 

100 

N: 740    

εκεηψλεηαη φηη ζην 40% πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ εθδήισζεο θαηλνκέλσλ άδηθεο 

θαη κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

ζπλάδειθνη ησλ παζφλησλ πνπ αληηιήθζεθαλ ην γεγνλφο ηνπο ππνζηήξημαλ κε 

θάπνην ηξφπν. πσο δε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θαηά θχιν ε ππνζηήξημε ησλ 

ζπλαδέιθσλ εθδειψζεθε κε παξαπιήζηα πνζνζηά έλαληη ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη 
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ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο ΔΚΟ πνπ ππέζηεζαλ ηέηνηνπ είδνπο δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά 

(βι. Πίλαθα 4.20.1).  

Πίλαθαο 4.20.1. Γηαζηαχξσζε αληίδξαζεο ζπλαδέιθσλ κε θχιν 

Aλ νη ζπλάδειθνί ζαο αληηιήθζεθαλ ην γεγνλφο, ζαο ππνζηήξημαλ; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Ναη   22,7 21,6 22,1 

ρη  20,8 19,9 20,4 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

9,8 12,2 11 

Γελ αθνξά  46,7 46,3 46,5 

χλνιν  100 100 100 

N: 1084,  x
2
= 2,685, p=0,612 

Αληίζηνηρε εηθφλα πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαηά 

ειηθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν βαζκφο ππνζηήξημεο ησλ απνδεθηψλ άδηθεο θαη 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ην γεγνλφο, θηλείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (40%-50% ησλ 

πεξηπηψζεσλ) αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ παζφλησλ (βι. Πίλαθα 

4.20.2.).  

Πίλαθαο 4.20.2. Γηαζηαχξσζε αληίδξαζεο ζπλαδέιθσλ κε ειηθία 

Aλ νη ζπλάδειθνί ζαο αληηιήθζεθαλ ην γεγνλφο, ζαο ππνζηήξημαλ; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν 

Ναη   14,7 22,8 26 22,6 22,7 23,8 22,4 

ρη  14 20,2 17,3 21,9 26,5 23,8 20,6 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

10,9 12 10,7 11,6 7,6 11,3 11 

Γελ αθνξά  60,5 45 46 43,9 43,2 41,1 46,1 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1050,  x
2
= 26,367, p=0,154 

Αληίζεηα, απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαηά επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο ΔΚΟ, δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε πνπ εθδειψλνπλ νη ζπλάδειθνη ησλ απνδεθηψλ άδηθεο θαη αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο, έηζη κηθξφηεξε ππνζηήξημε εθδειψλεηαη πξνο 

ηνπο Ρνκά πξνο ηνπο Απνθπιαθηζζέληεο, αλήιηθνπο παξαβάηεο, πξψελ ρξήζηεο 

νπζηψλ θαη ηνπο Έιιελεο Μνπζνπικάλνπο. Αληίζεηα νη Αξρεγνί κνλνγνλετθσλ 

νηθνγελεηψλ, ηα ΑκεΑ θαη νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη ηπγράλνπλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο, ελψ νη Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο 

επξίζθνληαη ζε κηα κεζαία θαηάζηαζε (βι. Πίλαθα 4.20.3.).  

εκεηψλεηαη φηη ζην ίδην εξψηεκα ηα άηνκα απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (φρη ΔΚΟ) 

δειψλνπλ, ζε πνζνζηά πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 54% ησλ πεξηπηψζεσλ, φηη φηαλ έγηλαλ 

απνδέθηεο άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο έηπραλ ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο (βι. Πίλαθα 4.20.3.).  
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Πίλαθαο 4.20.3. Γηαζηαχξσζε αληίδξαζεο ζπλαδέιθσλ κε ΔΚΟ 

Aλ νη ζπλάδειθνί ζαο αληηιήθζεθαλ ην γεγνλφο, ζαο ππνζηήξημαλ; (%) 

 Ναη ρη Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

Γελ 

αθνξά 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

29,3 27,2 9,5 34 100 

ΑκεΑ 30,1 16,8 15,6 37,6 100 

Ρνκά 7,1 20,2 9,5 63,1 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

10,3 13,2 5,9 70,6 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

19,9 16,1 10,6 53,4 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

30,2 25,6 11,6 32,6 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη 

παξαβάηεο, πξψελ 

ρξήζηεο νπζηψλ 

10 50 8 32 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 25,9 20,5 10,7 42,9 100 

ρη ΔΚΟ 37,2 24,3 7,1 31,4 100 

χλνιν  24,7 21,1 10,1 44,1 100 

N: 1283,  x
2
= 132,514, p<0,05 

 

Σν πψο εθδειψλεηαη ζπλήζσο ε ππνζηήξημε ησλ ζπλαδέιθσλ ζε πεξίπησζε 

ζπκβάλησλ άδηθεο θαη κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζε θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο, απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.21.1. πνπ αθνινπζεί. πλήζσο, 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη ζπλάδειθνη εθθξάδνπλ ιεθηηθά ηελ αληίζεζή ηνπο 

(48,1% ησλ απαληήζεσλ) ή επεκβαίλνπλ άκεζα γηα λα βνεζήζνπλ (30,6%), ελψ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ (13,1%) απεπζχλζεθαλ ζηνλ πξντζηάκελν ή δήηεζαλ ηε ζπλδξνκή 

άιισλ ζπλαδέιθσλ (7,1%). Αληίζεηα νη ζπλάδειθνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ 

εθδήισζε θαηλνκέλσλ κε ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπεχδνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο παζφληεο, ζπαλίσο ην θάλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο 

πεξηζζφηεξν ζεζκηθνχο ηξφπνπο γηα απηφ ην ζθνπφ, φπσο είλαη λα απεπζπλζνχλ ζην 

σκαηείν ή λα θάλνπλ θαηαγγειία ζην ΔΠ ή ηα ΜΜΔ (βι. Πίλαθα 4.21.1.).  
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Πίλαθαο 4.21.1. Γηαζηαχξσζε ηξφπνπ ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ κε θχιν 

Αλ Ναη, κε πνην ηξφπν ζαο ππνζηήξημαλ νη ζπλάδειθνί ζαο; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Δπελέβεζαλ άκεζα 

λα κε βνεζήζνπλ 

33,6 28 30,6 

Δμέθξαζαλ ηελ 

αληίζεζή ηνπο 

47,1 49 48,1 

Απεπζχλζεθαλ 

ζηνλ πξντζηάκελν 

15 11,5 13,1 

Εήηεζαλ ηε 

ζπλδξνκή άιισλ 

ζπλαδέιθσλ 

7,1 7 7,1 

Έθαλαλ θαηαγγειία 

ζην ΔΠ 

0,7 1,3 1 

Εήηεζαλ βνήζεηα 

απφ ην σκαηείν 

3,6 1,3 2,4 

Έθαλαλ θαηαγγειία 

ζηα ΜΜΔ 

0,7 0,6 0,7 

Άιιν 0,7 2,5 1,7 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

10,7 22,3 16,8 

χλνιν  47,1 52,9 100 

N: 297 

πσο δε πξνθχπηεη απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαηά 

θχιν δηαπηζηψλεηαη φηη δελ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 

ζπλδξνκήο ησλ ζπλαδέιθσλ πξνο άλδξεο ή γπλαίθεο απνδέθηεο ζπκβάλησλ κε 

ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο (βι. Πίλαθα 4.21.1.). 

Αληίζηνηρε είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ν ηξφπνο 

ζπλδξνκήο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έζπεπζαλ λα ζπλδξάκνπλ ηνπο απνδέθηεο άδηθεο 

αληηκεηψπηζε θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία ησλ 

παζφλησλ (βι. Πίλαθα 4.21.2.).   

 

Σέινο, ε ίδηα εηθφλα αλαδεηθλχεηαη φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπλδξνκήο ησλ απνδεθηψλ 

δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηχπνπο δνπιεηάο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο νη 

νπνίνη αλεμάξηεηα απφ ην πξνθίι ησλ παζφλησλ, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηεγνξία ΔΚΟ ζηελ νπνία αλήθνπλ νη παζφληεο, εθδειψλνπλ θαηά βάζε ηνλ ίδην 

ηξφπν ππνζηήξημεο ηνπο πνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ πξνθνξηθή έθθξαζε ηεο 

αληίζεζήο ηνπο ή θαη ζηελ άκεζε παξέκβαζή ηνπο ζε ηέηνηα ζπκβάληα δηαθξίζεσλ 

(βι. Πίλαθα 4.21.3.).  
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Άιισζηε θαη ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ αλαδεηθλχνπλ παξφκνηνπο κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ηξφπνπο ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ άδηθεο θαη αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο. πγθεθξηκέλα, νη ηξφπνη ζηήξημεο 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ έθθξαζε ηεο πξνθνξηθήο αληίζεζεο ζε ηέηνηα 

ζπκβάληα (85,6% ησλ απαληήζεσλ), ζηελ άκεζε επέκβαζε γηα λα βνεζήζνπλ 

(38,4%), ή ζην λα απεπζχλνληαη ζηνλ πξντζηάκελν (22,2%), θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

δεηψληαο ηε ζπλδξνκή άιισλ ζπλαδέιθσλ (5,1%), ή ηνπ σκαηείνπ (4%), θαη ηέινο 

θάλνληαο θαηαγγειία ζηα ΜΜΔ (3%), πξνδηαγξάθνληαο έηζη παξαπιήζην πξνθίι 

ζπλδξνκήο ησλ παζφλησλ κε εθείλν ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ (βι. Πίλαθα 4.21.3.).  

Πίλαθαο 4.21.2. Γηαζηαχξσζε ηξφπνπ ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ κε ειηθία  

Αλ Ναη, κε πνην ηξφπν ζαο ππνζηήξημαλ νη ζπλάδειθνί ζαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν  

Δπελέβεζαλ 

άκεζα λα κε 

βνεζήζνπλ 

28 36,4 38,6 20,5 11,8 39,5 31,1 

Δμέθξαζαλ 

ηελ αληίζεζή 

ηνπο 

32 42,4 50 52,3 50 65,1 48,4 

Απεπζχλζεθαλ 

ζηνλ 

πξντζηάκελν 

12 16,2 13,6 6,8 14,7 11,6 13,1 

Εήηεζαλ ηε 

ζπλδξνκή 

άιισλ 

ζπλαδέιθσλ 

4 8,1 6,8 13,6 8,8 0 7,3 

Έθαλαλ 

θαηαγγειία 

ζην ΔΠ 

0 2 2,3 2,3 0 0 1,4 

Εήηεζαλ 

βνήζεηα απφ 

ην σκαηείν 

4 2 4,5 0 5,9 0 2,4 

Έθαλαλ 

θαηαγγειία 

ζηα ΜΜΔ 

4 1 0 0 0 0 0,7 

Άιιν 0 3 2,3 2,3 0 0 1,7 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

28 18,2 9,1 20,5 11,8 11,6 16,3 

χλνιν  8,7 34,3 15,2 15,2 11,8 14,9 100 

N: 289 
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Πίλαθαο 4.21.3. Γηαζηαχξσζε ηξφπνπ ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ κε ΔΚΟ  

Αλ Ναη, κε πνην ηξφπν ζαο ππνζηήξημαλ νη ζπλάδειθνί ζαο; (%) 

 Δπελέβε

ζαλ 

άκεζα λα 
κε 

βνεζή-

ζνπλ 

Δμέθξα

ζαλ ηελ 

αληίζε-
ζή ηνπο 

Απεπζχλζε

θαλ ζηνλ 

πξντζηά-
κελν 

Εήηεζαλ 

ηε 

ζπλδξν-
κή 

άιισλ 

ζπλαδέι
θσλ 

Έθαλ

αλ 

θαηά-
γγειί

α ζην 

ΔΠ 

Εήηεζ

αλ 

βνή-
ζεηα 

απφ ην 

σκαη
είν 

Έθαλ

αλ 

θαηά-
γγειί

α ζηα 

ΜΜΔ 

Άι-

ιν 

Γε 

γλσξίδσ/

δελ 
απαληψ 

χ-                                                                                                                                                                                                                                                 

λνιν  

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ 

ησλ 45εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα 

27,1 50 16,7 2,1 0 4,2 0 0 10,4 12,

7 

ΑκεΑ 40 46,2 21,5 7,7 3,1 0 0 3,1 13,8 17,

2 

Ρνκά 22,2 22,2 11,1 0 0 0 0 11,

1 

33,3 2,4 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλν

η, άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

33,3 55,6 0 0 0 0 0 0 22,2 2,4 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχλη

εο, πξφζθπγεο 

28 51,6 11,8 11,8 0 4,3 0 1,1 19,4 24,

6 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

38,5 61,5 7,7 0 0 0 0 0 7,7 3,4 

Απνθπιαθηζζέ

ληεο, αλήιηθνη 

παξαβάηεο, 

πξψελ 

ρξήζηεο 

νπζηψλ 

40 60 0 0 0 0 0 0 0 1,3 

Λνηπέο ΔΚΟ 24,3 40,5 10,8 5,4 2,7 2,7 5,4 2,7 18,9 9,8 

ρη ΔΚΟ 38,4 55,6 22,2 5,1 0 4 3 0 9,1 26,

2 

χλνιν  32,8 50,3 16,1 6,3 0,8 2,9 1,3 1,3 14,3 10

0 

N: 378    

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ νη ζπλάδειθνη απηψλ πνπ ήηαλ απνδέθηεο άδηθεο θαη 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο, παξ‟ φιν πνπ ην αληηιήθζεθαλ, 

εληνχηνηο δελ ηνπο ππνζηήξημαλ, ζπλήζσο εθδειψλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία (55,6%) δελ αληηδξνχλ θαζφινπ ελψ 

φηαλ αληηδξνχλ ην θάλνπλ κε ηξφπν παξαηλεηηθφ ζπληζηψληαο ζηνπο παζφληεο λα 

είλαη ινγηθνί θαη λα ζθεθηνχλ ηη έρνπλ λα ράζνπλ αλ δψζνπλ ζπλέρεηα, ή 

ζπληζηψληαο λα κε κεγαινπνηνχλ ηα πξάγκαηα. ε έλα κηθξφ φκσο αιιά φρη 

ακειεηέν πνζνζηφ (6,6%) εθθξάδνπλ ηελ απνδνρή ηνπο ζηελ εθδεισζείζα 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (βι. Πίλαθα 4.21.1.1). ε κηθξή δηαθνξνπνίεζε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη εδψ ππέξ ησλ γπλαηθψλ πνπ πθίζηαληαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο (ειαθξψο ιηγφηεξε απάζεηα θαη έθθξαζε απνδνρήο, ιηγφηεξεο 

θαηεπλαζηηθέο παξαηλέζεηο θ.ν.θ.) δελ αξθεί γηα λα αλαηξέςεη ηε γεληθφηεξε ζηάζε 
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θαη ηνπο ηξφπνπο εθδήισζεο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ δελ ππνζηήξημαλ ηνπο απνδέθηεο 

ηεο δηαθξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο (βι. Πίλαθα 4.21.1.0.  

Πίλαθαο 4.22.1. Γηαζηαχξσζε ηξφπνπ εθδήισζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ήηαλ ππνζηεξηθηηθνί,  κε θχιν  

Αλ Όρη, κε πνην ηξφπν εθδειψζεθαλ νη ζπλάδειθνί ζαο; (%) 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Γελ αληέδξαζαλ 

θαζφινπ 

59,7 52,1 55,6 

Δμέθξαζαλ ηελ 

απνδνρή ηνπο ζηελ 

εθδεισζείζα 

αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά 

10,1 3,6 6,6 

Μνπ ζπλέζηεζαλ 

λα κελ κεγαινπνηψ 

ηα πξάγκαηα 

17,6 7,1 12 

Μνπ ζπλέζηεζαλ 

λα είκαη ινγηθφο 

θαη λα ζθεθηψ ηη 

έρσ λα ράζσ αλ 

δψζσ ζπλέρεηα 

23,5 12,9 17,8 

Μνπ ζπλέζηεζαλ 

λα κελ πξνβψ ζε 

θαηαγγειία ζην 

ΔΠ 

0,8 1,4 1,2 

Μνπ ζπλέζηεζαλ 

λα κελ θάλσ 

κήλπζε 

1,7 2,1 1,9 

Μνπ ζπλέζηεζαλ 

λα κε δεηήζσ 

βνήζεηα απφ ην 

σκαηείν  

0,8 0,7 0,8 

Μνπ ζπλέζηεζαλ 

λα κελ θάλσ 

θαηαγγειία ζηα 

ΜΜΔ 

0 0 0 

Άιιν 1,7 0 0,8 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

18,5 30 24,7 

χλνιν  45,9 54,1 100 

N: 259 

 

Σν ίδην δηαπηζηψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ επξεκάησλ θαηά νκάδεο ειηθηψλ 

ησλ παζφλησλ, παξά ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη αλάκεζα ζηα 
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άηνκα κε ηηο κηθξφηεξεο θαη εθείλα κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ ην δείγκα ησλ 

ΔΚΟ (βι. Πίλαθα 4.22.2.). 

 

Πίλαθαο 4.22.2. Γηαζηαχξσζε ηξφπνπ εθδήισζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ήηαλ ππνζηεξηθηηθνί, κε ειηθία 

Αλ Όρη, κε πνην ηξφπν εθδειψζεθαλ νη ζπλάδειθνί ζαο; (%) 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν  

Γελ 

αληέδξαζαλ 

θαζφινπ 

52,4 55,6 56,7 56,4 57,9 61,9 57 

Δμέθξαζαλ ηελ 

απνδνρή ηνπο 

ζηελ 

εθδεισζείζα 

αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά 

0 7,4 13,3 7,7 7,9 0 6,4 

Μνπ 

ζπλέζηεζαλ λα 

κελ 

κεγαινπνηψ ηα 

πξάγκαηα 

19 13,6 16,7 10,3 7,9 4,8 11,6 

Μνπ 

ζπλέζηεζαλ λα 

είκαη ινγηθφο 

θαη λα ζθεθηψ 

ηη έρσ λα ράζσ 

αλ δψζσ 

ζπλέρεηα 

19 17,3 16,7 12,8 31,6 16,7 18,7 

Μνπ 

ζπλέζηεζαλ λα 

κελ πξνβψ ζε 

θαηαγγειία ζην 

ΔΠ 

0 0 0 2,6 2,6 2,4 1,2 

Μνπ 

ζπλέζηεζαλ λα 

κελ θάλσ 

κήλπζε 

0 4,9 0 0 0 2,4 2 

Μνπ 

ζπλέζηεζαλ λα 

κε δεηήζσ 

βνήζεηα απφ ην 

σκαηείν  

0 1,2 3,3 0 0 0 0,8 

Μνπ 

ζπλέζηεζαλ λα 

κελ θάλσ 

θαηαγγειία ζηα 

ΜΜΔ 

0 0 0 0 0 0 0 

Άιιν 0 0 0 2,6 0 2,4 0,8 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

28,6 25,9 13,3 28,2 18,4 23,8 23,5 

χλνιν  8,4 32,2 12 15,5 15,1 16,7 100 

N: 259 
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Πίλαθαο 4.22.3. ηξφπνπ εθδήισζεο ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ήηαλ ππνζηεξηθηηθνί, κε επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ 

Αλ Όρη, κε πνην ηξφπν εθδειψζεθαλ νη ζπλάδειθνί ζαο; (%) 

 Γελ 

αληέδξ
αζαλ 

θαζφιν

π 

Δμέθξα

ζαλ ηελ 
απνδνρ

ή ηνπο 

ζηελ 
εθδεισ

ζείζα 

αλάξκν
ζηε 

ζπκπεξη

θνξά 

Μνπ 

ζπλέζη
εζαλ 

λα κελ 

κεγαιν
πνηψ ηα 

πξάγκα

ηα 

Μνπ 

ζπλέζη
εζαλ 

λα 

είκαη 
ινγηθφο 

θαη λα 

ζθεθηψ 
ηη έρσ 

λα 

ράζσ 
αλ 

δψζσ 

ζπλέρεη
α 

Μνπ 

ζπλέζη
εζαλ 

λα κελ 

πξνβψ 
ζε 

θαηαγγ

ειία 
ζην 

ΔΠ 

Μνπ 

ζπλέζη
εζαλ 

λα κελ 

θάλσ 
κήλπζε 

Μνπ 

ζπλέζη
εζαλ 

λα κε 

δεηήζσ 
βνήζεη

α απφ 

ην 
σκαηε

ίν  

Μνπ 

ζπλέζη
εζαλ 

λα κελ 

θάλσ 
θαηαγγ

ειία 

ζηα 
ΜΜΔ 

Άι

ιν 

Γε 

γλσξίδ
σ/δελ 

απαληψ 

χλ

νιν  

Μαθξνρξφλη

α άλεξγνη 
άλσ ησλ 

45εηψλ κε 

ρακειά 
ηππηθά 

πξνζφληα 

63,6 2,3 2,3 20,5 2,3 0 0 0 2,3 22,7 14 

ΑκεΑ 48,6 16,2 24,3 24,3 2,7 5,4 5,4 0 2,7 18,9 11,7 

Ρνκά 43,8 12,5 12,5 12,5 0 6,3 0 0 0 31,3 5,1 

Έιιελεο 

Μνπζνπικά

λνη, άηνκα 
κε 

ζξεζθεπηηθέ

ο 
ηδηαηηεξφηεη

εο  

77,8 0 11,1 11,1 0 0 0 0 0 11,1 2,9 

Μεηαλάζηεο

, 
παιηλλνζην

χληεο, 

πξφζθπγεο 

52,7 5,4 8,1 16,2 0 2,7 0 0 0 29,7 23,5 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθ

ψλ 
νηθνγελεηψλ 

58,3 8,3 0 8,3 8,3 0 0 0 0 16,7 3,8 

Απνθπιαθη

ζζέληεο, 

αλήιηθνη 
παξαβάηεο, 

πξψελ 
ρξήζηεο 

νπζηψλ 

68 8 36 36 0 0 0 0 0 12 7,9 

Λνηπέο 

ΔΚΟ 

51,6 3,2 9,7 6,5 0 0 0 0 0 29 9,8 

ρη ΔΚΟ 47,8 10,4 20,9 26,9 4,5 6 4,5 3 1,5 11,9 21,3 

χλνιν  54,3 7,6 14,3 20 1,9 2,9 1,6 0,6 1 21,3 100 

N: 315    

 

Αληίζηνηρα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ ΔΚΟ ηα νπνία θαη 

ήηαλ απνδέθηεο άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο, δελ 

έηπραλ ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δειψλνπλ φηη 
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ε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ραξαθηεξίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ απάζεηα 

(ζε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 43,8% κε ζχκαηα ηνπο Ρνκά έσο 77,8% κε ζχκαηα 

ηνπο Έιιελεο Μνπζνπικάλνπο). Πάλησο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε απνδνρή ηέηνηνπ 

είδνπο δηαθξηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ 2,3% φηαλ ηα ζχκαηα είλαη Μαθξνρξφληα άλεξγνη, έσο 16,2%  φηαλ 

ηα ζχκαηα είλαη ΑκεΑ (βι. Πίλαθα 4.22.3.). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ δειψλνπλ επίζεο θαηά 

πιεηνςεθία φηη απηνί πνπ δελ αληηδξνχλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θαηλνκέλσλ 

άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο ζπλήζσο ην θάλνπλ 

είηε κε αληηδξψληαο θαζφινπ (ζην 47,8% ησλ πεξηπηψζεσλ), είηε ζπληζηψληαο ζηνπο 

παζφληεο λα είλαη ινγηθνί θαη λα ζθεθηνχλ ηη έρνπλ λα ράζνπλ αλ δψζνπλ ζπλέρεηαο 

(26,5%), ή λα κελ κεγαινπνηνχλ ηα πξάγκαηα (20,9%), ελψ θαηαγξάθεηαη θαη έλα 

πνζνζηφ 10,4% πνπ εθθξάδεη ηελ απνδνρή ηνπ ζε ηέηνηα ζπκβάληα (βι. Πίλαθα 

4.22.3.). 

Σέινο δεδνκέλεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο 

επηδείλσζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο πξντνχζαο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο, 

ηέζεθε ην εξψηεκα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πεδίνπ, γηα ην θαηά πφζν ζήκεξα ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε νη άδηθεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο ζηελ 

εξγαζία ή θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο έρνπλ απμεζεί. Ζ απάληεζε ζην ελ ιφγσ 

εξψηεκα ήηαλ ε αλακελφκελε, θαζψο απνδεηθλχεηαη θαη κε απηή ηελ επθαηξία φηη ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ πιήηηνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη επάισηεο θαη πην αδχλακεο 

θνηλσληθά νκάδεο.  

Έηζη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ πξνθχπηεη φηη 

ηα άηνκα πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ πηζηεχνπλ θαηά πιεηνςεθία 

φηη ζε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε νη δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο έρνπλ απμεζεί πνιχ (37,7% ησλ απαληήζεσλ) ή έζησ ιίγν (18,4%), 

ηε ζηηγκή πνπ ην 17,1% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη έρνπλ παξακείλεη ζηαζεξέο 

ελψ θαηαγξάθνληαη θαη κηθξφηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη νη ελ 

ιφγσ δηαθξίζεηο έρνπλ κεησζεί ιίγν (3,8%) ή θαη πνιχ (4,9%). πσο δε 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ Πίλαθα, ε παξαπάλσ 

εηθφλα πξνθχπηεη αλαιινίσηε απφ ηηο απαληήζεηο ηφζν ησλ αλδξψλ φζν θαη ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ (βι. Πίλαθα 4.23.1.). 
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Πίλαθαο 4.23.1. Πηζηεχεηε φηη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε νη 

άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεησπίζεηο ζηελ εξγαζία, ή θαηά ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη αλήθεηε ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή/δεκνγξαθηθή 

νκάδα, έρνπλ: 

 Άλδξεο Γπλαίθεο χλνιν 

Μεησζεί πνιχ 5,5 4,2 4,9 

Μεησζεί ιίγν 4,1 3,5 3,8 

έρνπλ παξακείλεη 

ζηαζεξέο 

16,7 17,5 17,1 

Έρνπλ απμεζεί ιίγν 18,8 18 18,4 

Έρνπλ απμεζεί 

πνιχ 

38,7 36,7 37,7 

Γε γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

16,3 20,1 18,2 

χλνιν  100 100 100 

N: 1131,  x
2
= 3,883, p=0,566 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαη θαηά ειηθία δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

γεληθή εηθφλα παξακέλεη κε κηθξή κφλν δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

απαληήζεσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη νη δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο έρνπλ 

επηδεηλσζεί ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε κε πεξηζζφηεξν 

απαηζηφδνμεο εθηηκήζεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο (βι. 

Πίλαθα 4.23.2.).  

  

Πίλαθαο 4.23.2. Πηζηεχεηε φηη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε νη 

άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεησπίζεηο ζηελ εξγαζία, ή θαηά ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη αλήθεηε ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή/δεκνγξαθηθή 

νκάδα, έρνπλ: 

 Έσο 

25εηψλ 

26-

35εηψλ 

36-

40εηψλ 

41-

45εηψλ 

46-

50εηψλ 

51 εηψλ 

&άλσ  

χλνιν  

Μεησζεί 

πνιχ 

7 3,8 4,5 7,4 2,9 3,8 4,7 

Μεησζεί ιίγν 5,4 4,1 3,9 4,7 4,3 1,9 4 

Έρνπλ 

παξακείλεη 

ζηαζεξέο 

16,3 19,3 20,6 17,4 15,1 14,1 17,6 

Έρνπλ 

απμεζεί ιίγν 

21,7 18,8 18,7 20,8 15,1 16 18,5 

Έρνπλ 

απμεζεί πνιχ 

31 36,4 34,2 130,9 41 50,6 37,3 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

18,6 17,7 18,1 18,8 21,6 13,5 17,9 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1096,  x
2
= 28,169, p=0,300 
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Σέινο, δηαθνξνπνηήζεηο θαηαγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κε ηελ επηκέξνπο 

θαηεγνξία ΔΚΟ ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο ηνπ δείγκαηνο ησλ ΔΚΟ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηαπηζηψλεηαη φηη νη Απνθπιαθηζζέληεο εθθξάδνπλ ηελ πην 

απαηζηφδνμε εθηίκεζε ηε ζηηγκή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζήκεξα, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 

πξηλ απφ ηελ θξίζε, η δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο έρνπλ απμεζεί πνιχ 

(58,9% ησλ απαληήζεσλ), θαη αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά κε αληίζηνηρεο αξλεηηθέο 

εθηηκήζεηο νη Μαθξνρξφληα άλεξγνη (45%), ηα ΑκεΑ (40,3%), νη Ρνκά (39,5%), νη 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ (37,8%), νη Μεηαλάζηεο (34,1%), θαη νη Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη (20,3%). ε φιεο πάλησο ηηο πεξηπηψζεηο, ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα 

πνπ εμάγεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ απφ φιεο 

αλεμαξηήησο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΔΚΟ ηνπ δείγκαηνο, είλαη φηη ζήκεξα ζε 

ζρέζε κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε νη δηαθξίζεηο ζηελ Διιεληθή αγνξά 

εξγαζίαο έρνπλ απμεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (βι. Πίλαθα 4.23.3.).  

Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη επαπμάλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ζην 

ίδην εξψηεκα ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ (βι. Πίλαθα 4.23.3.). 

 

Πίλαθαο 4.23.3. Πηζηεχεηε φηη ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε νη άδηθεο ή κε 

ηζφηηκεο αληηκεησπίζεηο ζηελ εξγαζία, ή θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη αλήθεηε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή/δεκνγξαθηθή νκάδα, έρνπλ: 

 Μεησζεί 

πνιχ 

Μεησζεί 

ιίγν 

Έρνπλ 

παξακείλεη 

ζηαζεξέο 

Έρνπλ 

απμεζεί 

ιίγν 

Έρνπλ 

απμεζεί 

πνιχ 

Γε 

γλσξίδσ/δελ 

απαληψ 

χλνιν 

Μαθξνρξφληα 

άλεξγνη άλσ ησλ 

45εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

4,6 3,3 11,3 18,5 45 17,2 100 

ΑκεΑ 4,2 4,2 22,5 19,4 40,3 9,4 100 

Ρνκά 9,3 3,5 11,6 11,6 39,5 24,4 100 

Έιιελεο 

Μνπζνπικάλνη, 

άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο  

1,4 0 42 23,2 20,3 13 100 

Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο 

4,3 4,5 16,5 21,3 34,1 19,2 100 

Αξρεγνί 

κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

2,2 4,4 15,6 20 37,8 20 100 

Απνθπιαθηζζέληεο, 

αλήιηθνη παξαβάηεο, 

πξψελ ρξήζηεο 

νπζηψλ 

1,8 1,8 16,1 12,5 58,9 8,9 100 

Λνηπέο ΔΚΟ 6,8 2,6 9,4 13,7 37,6 29,9 100 

ρη ΔΚΟ 2,1 4,2 16,5 19,8 46,4 11 100 

χλνιν  4,1 3,7 17,1 18,8 39,6 16,7 100 

N: 1327,  x
2
= 110,653, p<0,05 

 

5. Απνηίκεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιάδα κε έκθαζε ζηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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5.1. Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα απνηππψζεη ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα, ηδίσο κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3304/2005 κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθαλ νη Οδεγίεο 

2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία θαη λα θαηαγξάςεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο  εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο λνκνζεζίαο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε  ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηδίσο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

θαζήθνληα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη νη εηήζηεο εθζέζεηο απνηεινχλ έλαλ νδεγφ 

θαηαγξαθήο ηεο εθαξκνγήο  ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αθνχ απνηππψλνπλ ηα 

παξάπνλα ησλ πνιηηψλ απφ ππνζέζεηο δηαθξίζεσλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην 

ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ Ν.3304/2005. 

ηφρνο επίζεο ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί, είλαη ε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζε επηιεγκέλεο  ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

εζηηάδνληαο ζε  δηάθνξεο φςεηο ησλ δηαθξίζεσλ, έηζη φπσο θαηαγξάθνληαη ζε 

έξεπλεο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, αιιά θαη κε βάζε  ηα ζηνηρεία ηνπ 5
νπ

 Γχξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο. Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ βαζίδεηαη ζε ζεζκηθά 

θπξίσο θξηηήξηα, έηζη φπσο πξνηείλνληαη  απφ ηνλ Esping- Andersen σο κνληέια ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο, πξνζζέηνληαο φκσο θαη ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε. πλεπψο, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη επηιεγεί σο αληηπξφζσπνο ηνπ  θηιειεχζεξνπ-

αγγινζαμσληθνχ πξνηχπνπ, ε Γεξκαλία θαη  ε Γαιιία σο θιαζηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ  

θεληξνεπξσπατθνχ θξαηηθν-ζπληερληαθνχ,  ε Ηζπαλία πνπ αλήθεη ζην ίδην κνληέιν, 

φπσο άιισζηε θαη ε Διιάδα, απνηππψλνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νφηνπ, ηέινο ε νπεδία σο γλήζηνο αληηπξφζσπνο ηνπ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ- 

ζθαλδηλαβηθνχ πξνηχπνπ.  

 

5.2. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ηφζν ζε επίπεδν πξσηνγελνχο φζν θαη ζε επίπεδν 

δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ έρεη ζεζπίζεη θαλφλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ. ην πξσηνγελέο δίθαην ηεο ΔΔ ηα άξζξα 10 θαη 19 ηεο ΛΔΔ 

αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα δηαθξίζεσλ, κε ην κελ πξψην λα αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ ηεο ΔΔ, ελψ ην δεχηεξν πην εμεηδηθεπκέλα δίλεη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ 

ηελ δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ «δξάζε ....γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ».
6
 Δπηπιένλ ν Υάξηεο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, πνπ έρεη ηζρχ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΔΔ 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο γηα ηελ ηζφηεηα (άξζξν 20), ηελ απαγφξεπζε 

δηαθξίζεσλ (αξ.21), ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη  γισζζηθή πνιπκνξθία 

(αξ.22), ηελ  ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ (αξ.23), ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο (αξ.26). 

ην επίπεδν ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ ππάξρνπλ δχν Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα ηζφηεηαο θαη απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο (γλσζηή θαη 

                                                 
6
 Ν. αξξήο , 2012,  ζει. 66 
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σο νδεγία γηα ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ή νδεγία γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα)· θαη ηελ 

Οδεγία 2000/78/ΔΚ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία (γλσζηή θαη σο 

νδεγία πιαίζην γηα ηελ απαζρφιεζε ή νδεγία γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ 

απαζρφιεζε). Οη  δχν απηέο Οδεγίεο έρνπλ σο ζηφρν αθελφο λα ζεζπηζηεί ζηα θξάηε-

κέιε ηεο ΔΔ έλα πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, αλαπεξίαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αθεηέξνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα θξάηε θνξείο θαη κεραληζκνί 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ λνκνζεζίαο θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
7
 

Δπίζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ ππάξρνπλ δχν Οδεγίεο : ε Οδεγία 

2004/113/ΔΚ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ 

παξνρή απηψλ θαη ε Oδεγία 2006/54/ΔΚ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006, γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε 

ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε Οδεγία 2010/41/ΔΔ γηα 

ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ αζθνχλ απηνηειή επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε ή ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε ηέηνηαο απαζρφιεζεο. 

Αμηνζεκείσηε πάλησο ζηνλ ηνκέα ησλ δηαθξίζεσλ είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ κε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ(ΔΓΑ), 

ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη αμηνζεκείσηε λνκνινγία  γηα ηηο δηαθξίζεηο θαη εμεηάδεη 

ππνζέζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ. 

 

5.3. Σo  εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην  ησλ δηαθξίζεσλ 

 Πέξαλ ησλ βαζηθψλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο,
8
 ν Ν. 3304/2005 απνηειεί ην βαζηθφ ζεζκηθφ νπινζηάζην θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ην νπζηαζηηθφηεξν βήκα πνιηηηθήο ζηελ πξνζηαζία εππαζψλ νκάδσλ. 

Με ην λφκν απηφ, ελζσκαηψλνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία νη νδεγίεο 2000/43/ΔΚ 

θαη 2000/78/ΔΚ θαη πξνζηαηεχεηαη  ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο,
9
 ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (γηα ηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

                                                 
7
 Οη Οδεγίεο νξίδνπλ ηελ άκεζε θαη έκκεζε δηάθξηζε. Άκεζε δηάθξηζε ππάξρεη φηαλ έλα πξφζσπν 

πθίζηαηαη  κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή  απφ απηήλ ηελ νπνία πθίζηαηαη ζε αλάινγε θαηάζηαζε έλα 

άιιν πξφζσπν. Οη νδεγίεο πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο γηα ιφγνπο ειηθίαο. Έκκεζε δηάθξηζε 

ππάξρεη φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε άιια άηνκα εθηφο εάλ ε δηάηαμε, θξηηήξην ή 

πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά. Οη επηηξεπφκελεο λνκηθέο αηηηνινγήζεηο πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ απζηεξά. Οη νδεγίεο ζεζπίδνπλ επίζεο φηη ε παξελφριεζε είλαη κηα κνξθή δηάθξηζεο, 

αλαθέξνπλ φηη απαγνξεχεηαη κηα εληνιή γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε πνπ ζεσξείηαη σο ηχπνο 

δηάθξηζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα αληίπνηλα ζηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ πξάμεσλ.  
8
 Γηα ηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ πληάγκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθξίζεηο βιέπε αλαιπηηθά ζε  Ν. 

αξξήο, 2012, ζει.73 
9
 (απαζρφιεζε θαη θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε, θνηλσληθή πξνζηαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θνηλσληθέο παξνρέο, ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη 

ζπκκεηνρή ζε νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγεο), 
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θαηάξηηζεο).
10

 θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ξχζκηζεο γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ.
11

  

χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3304/2005  αλαηίζεηαη  ε πξνψζεζε ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ηξεηο εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο: α) ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ απφ δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, β) ζην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο απφ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο θαη γ) ζηελ Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο πνπ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα γηα φια ηα πεδία εθηφο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα 

ζεκαληηθφ ξφιν αλαιακβάλεη ε  Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπή (ΟΚΔ)
12

 (αξ. 

82§3 ),  κέζσ ηεο δηεμαγσγήο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη πξνηάζεσλ πξνο ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ελψ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ έρνπλ ε Δζληθή 

Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (Δ.Δ.Γ.Α) θπξίσο κέζα απφ ηηο 

γλσκαηεχζεηο-πξνηάζεηο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα,
13

 αιιά θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη  

Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, θαζψο είλαη ππεχζπλν γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. Σέινο, ε 

χπαξμε πνιιψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο
14

.  

εκαληηθή ζπκπιήξσζε  ζηνλ ηνκέα ησλ δηαθξίζεσλ απνηειεί ν Ν. 4097/2012 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαηά ηελ 

άζθεζε απηνηεινχο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη 

ε ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2010/41/ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ 

αζθνχλ απηνηειή επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ή ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε ηέηνηαο 

απαζρφιεζεο.
15

 Βαζηθφο θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο ηήξεζεο ηεο  αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ νξίδεηαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. 

Δπηπιένλ κε ηνλ Ν. 4074/2012 ε Διιάδα θχξσζε ηελ χκβαζε γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 30 

Μαξηίνπ 2007,  θαη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν  ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 27 επηεκβξίνπ 

                                                 
10

 Καξαληηλφο Γ.,-Υξηζηνθηινπνχινπ , 2010:130 
11

  Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο δηάθξηζεο θαζψο θαη γηα ηηο ινηπέο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 

3304, βιέπε Ν. αξξήο, 2012, ζει.84-94 
12

 Άξζξν 18 Ν. 3304/2005. Δπίζεο ηεο δίλεηαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελ γέλεη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 
13

 Ο ξφινο ηεο βέβαηα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο αιιά ιφγσ ηεο εηδηθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ κειψλ 

πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. 
14

 Βιέπε ελδεηθηηθά ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ Διιάδα ηνπ Απξηιίνπ 2009 ηνπ Γηθηχνπ Κνηλσληθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ζει. 5. Δθεί γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζειίδα 33 ηνπ παξαξηήκαηνο γηα ελδεηθηηθφ 

θαηάινγν ησλ θχξησλ ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ζέκαηα ησλ δηαθξίζεσλ   
15

 Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο  ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ,  

αθνξά ηηο πηπρέο εθείλεο  πνπ δελ εκπίπηνπλ : α) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.3896/2010 κε ηνλ νπνίν 

πξνζαξκφζζεθε ε λνκνζεζία ζηηο Οδεγίεο 2006/54/ΔΚ θαη 79/7/ΔΟΚ, β) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

1362/1981 κε ηνλ νπνίν ελαξκνλίζζεθε ε λνκνζεζία ζηελ Οδεγία79/7/ΔΟΚ. Ζ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ζηελ παξνρή απηψλ 

εμαθνινπζεί θαη δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 3769/2009  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ πξνζαξκφζζεθε ε εζληθή 

καο λνκνζεζία ζηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2004/113/ΔΚ. 
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2010, παξέρνληαο έηζη κεγαιχηεξν δείθηε πξνζηαζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζε κηα 

απφ ηηο εππαζείο νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.3304/2005. 

 

5.4. Ζ  εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε 

 Με βάζε ην Ν.3304/2005 ν πλεγφξνο ηνπ Πνιίηε είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο 

θνξέαο ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο πξνζθεχγνπλ ζε πεξίπησζε πνπ  πθίζηαληαη δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Απφ ηηο εηήζηεο 

εθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε παξαηεξείηαη φηη ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα 

ππάξρεη έλαο ζηαζεξφο αξηζκφο αλαθνξψλ ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ 

θαη δεηνχλ ηελ παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ γηα ηελ  απνθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάθξηζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηαρξνληθά 

δηαπηζηψλεηαη φηη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πνιίηεο πξνζθεχγνπλ ζην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε είλαη δηάθξηζε ιφγσ εζλνηηθήο ή  θπιεηηθήο θαηαγσγήο ζε 

πνζνζηφ ζηαζεξά πςειφηεξν ηνπ 50%. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ πνπ αθνξά ζην 2009 

αλαθέξεηαη φηη ε Αξρή δηεξεχλεζε 54 ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο εθέξεην λα ζπληξέρεη 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο θάπνηνπ ή θάπνησλ πξνζψπσλ γηα θάπνηνλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3304/2005.
16

 Απφ ηηο 54 αλαθνξέο γηα 

δηαθξίζεηο (2 ιφγσ εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 29 ιφγσ θπιεηηθήο θαηαγσγήο, 14 ιφγσ 

αλαπεξίαο, 7 ιφγσ ειηθίαο, 2 ιφγσ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ) ζηηο 40 

δηαπηζηψζεθε δηάθξηζε θαη ζηηο 14 δελ δηαπηζηψζεθε. ηηο 22 ε δηάθξηζε ελέπηπηε 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3304/2005 θαη ζηηο 32 δελ ελέπηπηε.
17

 

Καηά ην 2010, o  πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηεξεχλεζε 53  ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξζεθε  λα ζπληξέρεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε βάξνο θάπνηνπ ή θάπνησλ 

πξνζψπσλ γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3304/2005. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, αξρεηνζεηήζεθαλ 11 αλαθνξέο
18

.  Απφ ηηο 24  

ππνζέζεηο  ησλ νπνίσλ ε δηεξεχλεζε νινθιεξψζεθε ην 2010,  ε έθβαζε ηνπο  ήηαλ 

θαη‟ αξρήλ ζεηηθή γηα ηνλ πνιίηε ζε 13 πεξηπηψζεηο, ελψ ζε 6 πεξηπηψζεηο 

δηαπηζηψζεθε άξλεζε ζπκκφξθσζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο θαη ζε 5 απφ 

απηέο δηαπηζηψζεθε φηη ηειηθψο ε δηνίθεζε ήηαλ ζχλλνκε.  Οη ππφινηπεο 18  

εμαθνινπζνχλ λα δηεξεπλψληαη,  θαζψο εθθξεκεί ε ηειηθή ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Ηδίσο 

δε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ Ρνκά  (13 ζπλνιηθά 

αλαθνξέο), παξακέλνπλ επί καθξφλ εθθξεκείο. 

Σν έηνο 2011, ν  ηΠ δηεξεχλεζε 57 ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο θαηαγγέιζεθε 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
19

 Ζ έθβαζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ νπνίσλ 

ε δηεξεχλεζε νινθιεξψζεθε ην 2011 (21) ήηαλ θαη‟ αξράο ζεηηθή γηα ηνλ πνιίηε ζε 

14 πεξηπηψζεηο, ελψ ζε 4 πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθε άξλεζε ζπκκφξθσζεο απφ ηελ 

                                                 
16

 Απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο 3 θξίζεθαλ εθηφο αξκνδηφηεηαο ηνπ ηΠ,  6 θξίζεθαλ αβάζηκεο, ζε 2 

δηαθφπεθε ε δηεξεχλεζή ηνπο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ζηνηρείσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ελψ νη 

ππφινπηπεο εμαθνινπζνχλ λα δηεξεπλψληαη θαζψο εθθξεκεί ε ηειηθή αληίδξαζε ηεο δηνίθεζεο. 
17

 Βιέπε αλαιπηηθή έθζεζε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θνξέαο 

πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 2009, ζει. 6 επ. 
18

 επεηδή θξίζεθαλ ήδε απφ ηνλ ηΠ εθηφο αξκνδηφηεηαο (3),  αβάζηκεο (6),  ή δηαθφπεθε ε 

δηεξεχλεζή ηνπο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ζηνηρείσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (2).   
19

 Απφ ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ απηψλ αξρεηνζεηήζεθαλ 9, επεηδή θξίζεθαλ εθηφο αξκνδηφηεηαο, 

αβάζηκεο ή επεηδή δηαθφπεθε ε δηεξεχλεζή ηνπο ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ζηνηρείσλ απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο. Δηδηθή εηήζηα έθζεζε 2010 ζει. 4 
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πιεπξά ηεο δηνίθεζεο θαη ζε 3 απφ απηέο δηαπηζηψζεθε φηη ηειηθψο ε δηνίθεζε ήηαλ 

ζχλλνκε. Οη ππφινηπεο 27 εμαθνινπζνχλ λα δηεξεπλψληαη, θαζψο εθθξεκεί ε ηειηθή 

ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Δπί καθξφλ εθθξεκείο παξακέλνπλ ηδίσο πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζηεγαζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ Ρνκά (ζχλνιν ππνζέζεσλ:18).
20

   

 

Γξάθεκα 1 

Αλαθνξέο ηνπ 2011 γηα δηαθξίζεηο κε βάζε ην είδνο δηάθξηζεο 

 
 Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ην 2011 

  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ πξνβάιινπλ θπξίσο 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ θπξίσο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, αθνχ ην 50% 

ησλ ππνζέζεσλ επηζεκαίλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν δηάθξηζεο. Πάλησο θαη νη 

δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο θαη αλαπεξίαο θαηαιακβάλνπλ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη πνιίηεο εμνκνηψλνληαη κε έλα πνιχπινθν 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Απφ ηελ άιιε κεξηά απνπζηάδνπλ  αλαθνξέο γηα δηαθξίζεηο 

ιφγσ ζξεζθεπηηψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ελψ νη είλαη ζρεδφλ κεδακηλέο θαη απηέο 

πνπ αθνξνχλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ίζσο ζηνπο ηνκείο απηνχο νη πνιίηεο λα 

αγλννχλ ηελ νηθεία λνκνζεζία θαη ηελ παξερφκελε πξνζηαζία. 

 

πλνπηηθά ε δηαρξνληθή  εηθφλα ησλ αλαθνξψλ αλά ιφγν δηάθξηζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1 

Αλαθνξέο Πνιηηψλ γηα Γηαθξίζεηο Ν.3304/2005 πεξίνδνο 2009-2011 

                                                 
20

 Ζ εθθξεκφηεηα απηή νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ επηινγή ηνπ πλεγφξνπ λα δηαηεξεί ελεξγφ 

ηελ παξέκβαζή ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα εμέιημεο, κέρξη ηελ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ιφγσ ηνπ δνκηθνχ-ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδνπλ νη δηαθξίζεηο ζην πεδίν απηφ.  

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Δηήζηα Έθζεζε 2011, ζει. 107. 
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ΑΝΑΦΟΡΔ  ΔΣΟΤ  

ΓΗΑ ΓΗΑΚΡΗΔΗ Ν.3304/2005 

ΑΝΑ ΛΟΓΟ ΓΗΑΚΡΗΖ 

ΔΣΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

2009 

ΔΣΟ 

 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

2010 

ΔΣΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

2011 

Δζλνηηθή Καηαγσγή 2 2 2 

Φπιεηηθή Καηαγσγή 29 36 27 

Αλαπεξία-εχινγεο πξνζαξκνγέο 14 14 14 

Ζιηθία 7 1 13 

Γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο 2 - 1 

Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο - - - 

χλνια 54 53 57 

Πεγή : Δηήζηεο Δθζέζεηο πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 2009, 2010, 2011 

 

 Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ηηο 

δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ ζηελ απαζρφιεζε, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ζέζπηζε ηνπ Ν. 

3896/2010, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ Ν.3488/2006, κε ηνλ νπνίν δηεπξχλνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πλεγφξνπ γηα ζέκαηα δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ  ζε εξγαζηαθά 

ζέκαηα ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Με ηνλ Ν. 3896/2010,  ν λνκνζέηεο 

ελίζρπζε ζεζκηθά ηνλ ηΠ σο θνξέα ειέγρνπ θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηζφηεηαο θαη επέθηεηλε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ θαη ζηηο ίζεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη 

γπλαίθεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ ηΠ σο θνξέα ππνζηήξημεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά, αθνχ, πέξαλ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ ηδησηψλ, ν ηΠ αλαιακβάλεη πιένλ λα πξνσζεί ηελ 

νπζηαζηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, κε πξνιεπηηθά κε 

λνκνζεηηθά κέηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

φινπο ηνπο νξγαλσκέλνπο θνξείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ.
21

 

Δπηπιένλ φηαλ ν ηΠ δέρεηαη αλαθνξέο γηα δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, δελ ζα 

ζηακαηά ηελ έξεπλά ηνπ εάλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε, αιιά ζα 

ζπλερίδεη ηε δηακεζνιαβεηηθή ηνπ πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέρξη 

ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην ή κέρξηο φηνπ εμεηαζηεί αίηεκα 

γηα παξνρή πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. αίηεζε γηα ιήςε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ).
22

 

 ην δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 γηα ζέκαηα 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ν ηΠ ρεηξίζηεθε ζπλνιηθά 370 

αλαθνξέο θαη επέηπρε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαηφπηλ επηηπρνχο δηακεζνιάβεζεο, 

ζε πνζνζηφ 52%.
23

 

Πην αλαιπηηθά θαη αθελφο γηα λα θαηαγξαθνχλ νη αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

αλεμάξηεηε αξρή θαη αθεηέξνπ γηα λα απνηππσζεί ε θαηά έηνο ζπλδξνκή ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε σο θνξέα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο 

                                                 
21

 Άξζξν 25  Ν.3896/2010. Βιέπε θαη  2
ε 

Δηδηθή  Έθζεζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, 2010, ζει. 3  θαη 

αξξήο, 2012, ζει.77 
22

 2
ε
 εηδηθή έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  
23

Αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε δηακεζνιάβεζε ηνπ πλεγφξνπ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζε ζπλέρεηα θαηαγγειηψλ, πνπ ην 2010 αλήιζαλ ζην 36% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ηΠ κε ην ΔΠΔ, γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηδηψηε 

εξγνδφηε, βειηηψζεθε νπζηαζηηθά, κεηά θαη ηελ έθδνζε εγθπθιίνπ γηα ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. 
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εξγαζηαθέο ζρέζεηο  κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία.  Σν 2009 ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δέρζεθε πεξηζζφηεξεο απφ 200 αλαθνξέο γηα δηαθξίζεηο ιφγσ 

θχινπ ζηελ απαζρφιεζε. Σν 85% ησλ θαηαγγειηψλ γηα δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ 

πξνήιζε απφ γπλαίθεο θαη έλα αμηνζεκείσην πνζνζηφ, 15%, απφ άλδξεο. Σν 2010 ην 

78,48% ησλ θαηαγγειηψλ γηα ζέκαηα δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ πξνήιζε απφ γπλαίθεο 

θαη ην 21,52% απφ άλδξεο, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην 2011 ήηαλ 85,15% θαη 

14,85%. Σν 2009 ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηαγγειηψλ (83%) αθνξνχζε ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα θαη ην 17% πεξίπνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε κηα αχμεζε 7% ζε ζρέζε κε ην 

2008, πνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθζαλε ην 10%. Γηα ην 2010 ην 64%  ησλ 

θαηαγγειηψλ αθνξνχζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ην 36% δηαθξίζεηο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, νη νπνίεο ζεκείσζαλ εληππσζηαθή αχμεζε 19% ζε ζρέζε κε ην 2009,  πνπ ην 

ζρεηηθφ πνζνζηφ έθζαλε ην 17%
24

. Αμηνζεκείσηε γηα ην 2011 είλαη ε κεγάιε αχμεζε 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαηαγγειίεο γηα δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ εξγαδφκελσλ 

γπλαηθψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (53% απφ 36% ην 2010)
25

. Δδψ ίζσο ζπλέβαιε θαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηΠ κε ηνλ Ν.3896/2010 θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ δηαθξίζεσλ. Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη είλαη πξνθαλέο θαη αθνξά ζηελ δηαρξνληθή αχμεζε ησλ 

θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

πνπ γηα ην 2011 αλήιζαλ ζηηο 300. Αλακθηζβήηεηα ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε ξαγδαία 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο, νη επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε κεξηθή θαη ε εθ πεξηηξνπήο 

απαζρφιεζε  ζπλέηεηλαλ ζηελ αχμεζε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ. 

  Γηα ην 2009, φζνλ αθνξά ζην δεκφζην, σο πην ζεκαληηθή κνξθή δηάθξηζεο 

θαηαγξάθεηαη ε δπζκελήο κεηαρείξηζε πνπ επηθπιάζζεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο γνληθήο άδεηαο γηα αλαηξνθή παηδηνχ,  αιιά θαη γηα ηε δηάξθεηά ηεο  

(10,45%),  ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε δπζκελήο κεηαρείξηζε ιφγσ εγθπκνζχλεο 

(28,36%) θαη άδεηαο κεηξφηεηαο (10,45%). 

 Απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ ην 2009 ην 72,85% ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ ρεηξίζηεθε ν ηΠ αθνξνχζε ζέκαηα άληζεο κεηαρείξηζε θαη ην 27,15% παξνρέο 

κεηξφηεηαο (επηδφκαηα θπνθνξίαο-ινρείαο, ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο, εηδηθή παξνρή 

πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο), νη νπνίεο εμ αληηθεηκέλνπ αθνξνχλ κφλν ηηο εξγαδφκελεο 

κεηέξεο. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην 2010 είλαη 85,11% ζέκαηα άληζεο κεηαρείξηζεο 

θαη 14,89% παξνρέο κεηξφηεηαο, ελψ γηα ην 2011 79,80% ησλ ππνζέζεσλ αθνξνχλ 

ζέκαηα άληζεο κεηαρείξηζεο  θαη 20,20% παξνρέο κεηξφηεηαο. 

 Οη ππνζέζεηο αλά ηνκέα  άληζεο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ ή νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο γηα ηα έηε 2009, 2010, θαη 2011 παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 κε ηελ 

πιεηνλφηεηα λα αθνξνχλ ζηνπο φξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε πνζνζηφ πνπ 

ην 2010 θηάλεη ζην 72,89%, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ξαγδαία αχμεζε ησλ 

θαηαγγειηψλ θαη ην 2011 σο πξνο ηε ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο (41,74%). Απηφ 

δηθαηνινγείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ αχμεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη 

ηελ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ινγσ ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ.
26

 

                                                 
24

 Δηδηθή Έθζεζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 2010. 
25

 Δηδηθή Δθζεζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 2011, ζει. 121 
26

 χκθσλα κε ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο 537.000 λέεο ζπκβάζεηο πνπ 

ππεγξάθεζαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ην επηέκβξην ηνπ 2011, ήηαλ κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο 

απαζρφιεζεο. Σελ ίδηα πεξίνδν, πεξηζζφηεξεο απφ 42.000 ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, 

κεηαηξάπεθαλ ζε κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο έλαληη 26.000 ην 2010. Σέινο, ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε 

κεηαηξνπήο ησλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο εξγαζίαο ζε κεξηθήο (θαηά 166%) θαη ζε ζπκβάζεηο κε βάξδηεο 

(θαηά 668% κε ζχκθσλε γλψκε εξγαδνκέλσλ θαη θαηά 5.072% κε κνλνκεξή απφθαζε ηνπ εξγνδφηε) 
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Πίλαθαο 2 

Τπνζέζεηο άληζεο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ γηα ηα έηε 2009- 2011 

Καηαλνκή Τπνζέζεσλ 2009 2010 2011 

ηνπο φξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 39,13% 72,89% 47,83% 

Καηά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 20,29% 18,64% 4,35% 

Χο πξνο ηε ιχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 23,19% 5,08% 41,74% 

Χο πξνο ηελ ακνηβή  11,59% 3,39% 0,87% 

ηελ επαγγεικαηηθή- ππεξεζηαθή εμέιημε 4,35% - 3,48% 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε -θαηάξηηζε 1,45% - 1,74% 

Πεγή: Δηήζηεο Δθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 2009, 2010, 2011 

Χο πξνο ηα είδε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ απαγνξεχεη ν Ν.3488/2006 θαη ν 

Ν.3896/2010 πνπ ηνλ αληηθαηάζηεζε απφ ηνλ Πίλαθα 3 ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη 

γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

άκεζσλ δηαθξίζεσλ πνπ θηάλνπλ ην 42,46% ησλ αλαθνξψλ γηα ην 2011 θαη 

αθνινπζνχληαη απφ ηελ δπζκελή κεηαρείξηζε ιφγσ άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ πνπ γηα 

ηα έηε 2010 θαη 2011 θηάλεη ην 22,81% θαη 21,79% αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 3 

Τπνζέζεηο αλά θαηεγνξία δηάθξηζεο γηα ηα έηε 2009-2011 

Καηεγνξία Γηάθξηζεο Ν.3488/2006 & Ν. 3896/2010 2009 2010 2011 

Άκεζε Γηάθξηζε 28,36% 39,48% 42,46% 

Έκκεζε Γηάθξηζε 10,45% 7,02% 7,82% 

εμνπαιηθή παξελφριεζε 5,97% 12,28% 10,06% 

Γπζκελήο κεηαρείξηζε ιφγσ άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλνπ 10,45% 22,81% 21,79% 

Γπζκελήο κεηαρείξηζε ιφγσ εγθπκνζχλεο 28,36% 7,89% 6,70% 

Γπζκελήο κεηαρείξηζε ιφγσ άδεηαο κεηξφηεηαο 10,45% 7,89% 7,82% 

Γηάθξηζε ιφγσ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 2,98% 1,75% 0,56% 

Πνιιαπιή δηάθξηζε  0,88% 2,79% 

Πεγή: Δηήζηεο Δθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 2009, 2010, 2011 

 

5.5.    Ζ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηηο δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ επξσβαξφκεηξνπ ην 2012  νη πνιίηεο ζηελ Διιάδα 

ζεσξνχλ φηη νη πεξηζζφηεξεο κνξθέο δηαθξίζεσλ γηα ηηο νπνίεο ξσηήζεθαλ είλαη 

δηαδεδνκέλεο (πνιχ θαη αξθεηά)  ζηε ρψξα ηνπο. Οη απαληήζεηο απνηππψλνληαη ζην 

Γξάθεκα 2. Ζ ζπρλφηεξα αλαθεξφκελε κνξθή δηαθξίζεσλ είλαη ε εζληθφηεηα 70%, 

αθνινπζνχκελε απφ ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 65%, ηελ ηαπηφηεηα θχινπ (λα 

είζαη δηεκθπιηθφο- ηξαλο ή ηξαλζέμνπαι) 64%, ηελ αλαπεξία 53%, ηελ ειηθία άλσ 

ησλ 55 εηψλ 43%,  ηελ ζξεζθεία ή πεπνηζήζεηο 37%, ην θχιν 23% θαη ηέινο ηελ 

ειηθία θάησ ησλ 30 εηψλ 15%.  

 

Γξάθεκα 2 

Πνιχ δηαδεδνκέλνη θαη αξθεηά δηαδεδνκέκνη ηχπνη δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

                                                                                                                                            
θαηά ηνπο πέληε πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010. Βιέπε 

Κνχζηα,2012 : 23. 
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Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 77.4 Οη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ ην 2012-Απνηειέζκαηα γηα 

Διιάδα 

 

Αλ ζπγθξίλνπκε ηα πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα κε ηνλ κέζν φξν ηεο     

ΔΔ-27 ( Γξάθεκα 3)  παξαηεξνχκε φηη ηα πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

είλαη πςειφηεξα ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο 70% (έλαληη 56% ηεο ΔΔ-27), αλαπεξίαο 

53% (46% ΔΔ-27), ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 65% (46% ΔΔ-27) θαη ηαπηφηεηαο 

θχινπ 64% (45% ΔΔ-27). ηνλ αληίπνδα ρακειφηεξα πνζνζηά δηαθξίζεσλ ζηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ  θπξίσο ιφγσ θχινπ 23% έλαληη 31% ηεο ΔΔ-27 θαη πεξίπνπ ίδηα 

ζηηο δηαθξίζεηο  ιφγσ ειηθίαο (ηφζν άλσ ησλ 55 εηψλ φζν θαη θάησ ησλ 30 εηψλ) θαη 

ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ. 

 

Γξάθεκα 3 

Μνξθέο Γηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ 

 
Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 77.4 Οη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ ην 2012 

πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηελ Διιάδα 

ην 2012 κε ηα αληίζηνηρα ηνπ 2009, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γξάθεκα 4,  

απνηππψλεηαη κηα ζηαζεξή αληίιεςε ησλ πνιηηψλ γηα δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο 
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θαηαγσγήο (71% ην 2009 θαη 70% ην 2012) θαη  ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ( 64% ην 2009 θαη 65% ην 2012), ελψ παξαηεξείηαη κηα κείσζε 

ησλ πνζνζηψλ ζηνπο άιινπο ιφγνπο δηαθξίζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθή κάιηζηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ (απφ 49% ην 2009 ζε 23% ην 2012).  

Γξάθεκα 4  

πγθξηηηθή δηαρξνληθή απνηίκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2012 θαη 2009 νη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ 

ην Γξάθεκα 5 απνηππψλνληαη ηα πνζνζηά απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ αλά ηνκέα δηάθξηζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ ην 2009 θαη ην 

2012. Δίλαη εκθαλέο φηη ζηνπο πέληε απφ ηνπο έμη ιφγνπο δηάθξηζεο ηα πνζνζηά ηνπ 

2012 είλαη κηθξφηεξα ζπγθξηηηθά κε ην 2009 θαη ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ηα πνζνζηά είλαη αθξηβψο ηα ίδηα. Απηφ πξνθαλψο ζεκαίλεη κηα 

κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη  αθεηέξνπ 

αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5  

πγθξηηηθή δηαρξνληθή απνηίκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ ΔΔ 
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Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2012 θαη 2009 νη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ 

ρεδφλ έλαο ζηνπο δχν πνιίηεο (48%) ηφζν ζε Διιάδα φζν θαη ζε ΔΔ-27 ην 

2012 απαληνχλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ πέζνπλ 

ζχκα δηαθξίζεσλ ή παξελφριεζεο,  ζε αληίζεζε κε ην 37% πνπ απνθξίλνληαη ζεηηθά, 

ελψ ην 14% ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα θαη ην 12% ζηελ ΔΔ-27 δειψλεη «εμαξηάηαη». 

πγθξηηηθά κε ην 2009 ηα πνζνζηά ησλ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη ρακειφηεξα 

θαηά 15 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ Διιάδα θαη θαηά 4 ζηνλ κέζν φξν ησλ 27 

θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ, ελψ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ παξνπζηάδνπλ αχμεζε θαηά 10 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ Διιάδα θαη θαηά  4 ζηελ ΔΔ-27.  

Σφζν νη Έιιελεο (32%)  φζν θαη νη Δπξσπαίνη σο ζχλνιν (34%) ,  αλ έπεθηαλ 

ζχκα δηαθξίζεσλ ή παξελφριεζεο, ζα ζηξέθνληαλ θαη‟ αξράο ζηελ αζηπλνκία. Μεηά  

νη εξσηψκελνη ζηελ Διιάδα ζα απεπζχλνληαλ ζε δηθεγφξν (20 %), θαη ζηε ζπλέρεηα  

ζε θάπνηνλ θνξέα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (18% έλαληη 16% ζε 

επξσπατθφ επίπεδν). Σα δηθαζηήξηα θαηαιακβάλνπλ ηελ ηέηαξηε ζέζε, 

αθνινπζνχκελα απφ δηάθνξεο ΜΚΟ θαη ελψζεηο, θαη κφλν κεηά ηα ζπλδηθάηα.
27

 

ην Γξάθεκα 6 απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ Διιάδα 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. πσο παξαηεξείηαη ην 46%  ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί φηη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ 

ησλ δηαθξίζεσλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο  (ζέζεηο 1-4 ζηε δεθαβάζκηα θιίκαθα), ζε 

αληίζεζε κε ην 34% πνπ ηηο ζεσξεί αξθεηά απνηειεζκαηηθέο (ζέζεηο 5-6)  θαη ην 13% 

πνπ ηηο ζεσξεί  απνηειεζκαηηθέο (ζέζεηο7-10). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ ΔΔ-27, 

φπσο απνηππψλνληαη θαη ζην  Γξάθεκα 7, είλαη 31% αλαπνηειεζκαηηθέο, 37% 

αξθεηά απνηειεζκαηηθέο θαη 22% απνηειεζκαηηθέο. Ο κέζνο φξνο ζηελ δεθαβάζκηα 

θιίκαθα είλαη γηα ηελ Διιάδα 4,3 θαη γηα ηελ ΔΔ 5,1.
28

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6 

Απνηειεζκαηηθφηεηα δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε  

                                                 
27

 Δπξσβαξφκεηξν 77.4 Απνηειέζκαηα γηα ηελ Διιάδα. 
28
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ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

 
Πεγή: Δπξσβαξφκεηξν 77.4 Οη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ ην 2012 

 

Γξάθεκα 7 

       Απνηειεζκαηηθφηεηα δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ 

 
  Πεγή: Δπξσβαξφκεηξν 77.4 Οη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ ην 2012 

Οη εξσηψκελνη ζηελ Διιάδα, φπσο θη νη Δπξσπαίνη σο ζχλνιν, δελ αληηηίζεληαη 

ζην λα θαηέρεη κηα γπλαίθα ή έλαο αλάπεξνο θάπνην ζεκαληηθφ πνιηηηθφ αμίσκα ζηε 

ρψξα ηνπο. Θα ππνζηήξηδαλ επίζεο, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, έλα άηνκν ειηθίαο 

θάησ ησλ 30. Απφ ηελ άιιε, ζα είραλ πνιχ κεγαιχηεξεο επηθπιάμεηο γηα έλαλ 

νκνθπιφθηιν, γηα έλα άηνκν δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο απφ ηελ πιεηνςεθία θαη γηα έλα 

άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 75.
29

 

Οη δηαθξίζεηο φκσο επδνθηκνχλ θαη ζην ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Κάπνηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνςεθίσλ πξνο εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαζνξηζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο, απφ πηζαλνχο 

εξγνδφηεο. ε  ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ « ηαλ κηα εηαηξεία 

ζέιεη λα πξνζιάβεη θάπνηνλ θαη έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ δχν ππνςεθίσλ κε ίδηεο 

δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα, πνηά απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα κπνξεί, θαηά ηε γλψκε 

ζαο, λα απνηειέζνπλ κεηνλέθηεκα γηα έλαλ ππνςήθην;»  νη  εξσηψκελνη ζηελ Διιάδα 

ζεσξνχλ ηελ ειηθία άλσ ησλ 55 εηψλ πξψην ζε ζεηξά θξηηήξην δηάθξηζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο (54%), ελψ αθνινπζνχλ ιφγνη αλαπεξίαο (48%)  θαη  ε εκθάληζε ηνπ 

ππνςεθίνπ (47%).  Δπίζεο ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο (43%) θαη ε θπζηθή εκθάληζε 

(42%) θαηαιακβάλνπλ κεγάια πνζνζηά σο ιφγνη δηάθξηζεο.  ηελ ΔΔ-27  ην 

θξηηήξην ηεο ειηθίαο άλσ ησλ 55 βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή (54%), αθνινπζεί ε 

εκθάληζε ηνπ ππνςεθίνπ (45%) θαη ε αλαπεξία (40%).  

Αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζε δηάθξηζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο  θαη ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσησκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ 

απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα 8 . 

Γξάθεκα 8 

Κξηηήξηα δηαθξίζεσλ  ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ 

 
Πεγή: Δπξσβαξφκεηξν 77.4 Οη δηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ ην 2012 

 

ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηηο δηαθξίζεηο ην 2012 ππήξρε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε γηα δηαθξίζεηο εθηφο ηεο εξγαζηαθήο δσήο,  δειαδή 

δηαθξίζεηο πνπ δελ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηελ εξγαζηαθή δσή θαη ζηελ 

απαζρφιεζε, αιιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα π.ρ. ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ςπραγσγία (ζε 

έλα εζηηαηφξην ή κηα θαθεηέξηα), ζηα ςψληα, ζηελ επίζθεςε ζε γηαηξφ, ή λνζνθνκείν, 

ζηελ αγνξά πεξηνπζίαο ή ζηελ ελνηθίαζε ελφο ζπηηηνχ, θιπ. Οη απαληήζεηο ησλ 

εξσησκέλσλ ζε Διιάδα θαη     ΔΔ-27 απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα 9.  

 

 

Γξάθεκα 9 

Γηαθξίζεηο εθηφο εξγαζηαθήο δσήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ 
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   Πεγή: Special Eurobarometer 393 / Wave EB77.4 

 

 

ηελ θνξπθή ησλ απαληήζεσλ βξίζθεηαη  ε εζληθή θαηαγσγή φπνπ ην 63% ησλ 

εξσησκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ην 47% ζηελ  Δπξσπατθήο Έλσζε ζεσξνχλ 

δηαδεδνκέλεο ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο, ζε αληίζεζε κε ην 32% ζηελ 

Διιάδα θαη ην 44% ζηελ ΔΔ πνπ ζεσξνχλ ηηο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ζπάληεο
30

. 

Αθνινπζνχλ ζηελ Διιάδα νη δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο θχινπ (57%), ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (55%) θαη αλαπεξίαο (45%). ηηο ηέζζεξηο απηέο αλαθεξζείζεο 

φςεηο δηαθξίζεσλ ηα πνζνζηά ζηελ Διιάδα είλαη πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-27. Αληηζέησο ζηηο ηέζζεξηο άιιεο φςεηο δηαθξίζεσλ, δειαδή 

ειηθία άλσ ησλ 55 εηψλ, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, θχιν, ειηθία θάησ ησλ 30 εηψλ 

ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηελ Διιάδα είλαη ειαθξά ρακειφηεξα απφ ην κέζν 

φξν ηεο ΔΔ-27.  

 Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 2012, έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζηα 

Γξαθήκαηα 3 θαη 9, ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηελ ΔΔ, εληνπίδεηαη φηη νη 

δηαθξίζεηο εθηφο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη ζηηο νθηψ 

θαηεγνξίεο δηαθξίζεσλ. Απηφ απνδεηλχεη θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα πνπ έρεη ε 

απαζρφιεζε θαη ε αγνξά εξγαζίαο, φπνπ νη δηαθξίζεηο είλαη ζπρλφηεξν θαηλφκελν 

θαη επξχηεξα δηαδεδνκέλεο. ηνλ ρψξν απηφ θπξίσο ζα πξέπεη νη αξκφδηεο αξρέο λα 

ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ 

θαηαγξάθνπλ φηη νη πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπκβάιιεη ζε 

κεγαιχηεξεο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα 2/3 ησλ Δπξσπαίσλ πηζηεχνπλ φηη ε 

χθεζε ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξεο δηαθξίζεηο απέλαληη ζε «γεξαηφηεξνπο» 

εξγαδφκελνπο ( ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ). Δπίζεο πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ζηνπο δχν 

ζεσξνχλ φηη ιφγσ ηεο θξίζεο έρνπλ απμεζεί νη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο 

επάισηεο νκάδεο ησλ αλαπήξσλ  θαη ιφγσ εζληθήο  θαηαγσγήο. Χζηφζν ζηηο δπν 

απηέο θαηεγνξίεο ηα πνζνζηά 53% θαη 52% αληίζηνηρα γηα ην 2012, είλαη ρακειφηεξα 

απφ απηά ηνπ 2009 πνπ αληίζηνηρα ήηαλ 56% θαη 57%. Αμηνζεκείσηα είλαη ηα πνιχ 
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πςειά πνζνζηά ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε θαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο ΔΔ-27, φπσο 

απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα 10. Παξαηεξείηαη έηζη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο 

είλαη θπζηνινγηθφ άιισζηε, έρεη αληαλάθιαζε θαη ζηνπο νθηψ ιφγνπο ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

Γξάθεκα 10 

πλεηζθνξά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αχμεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε Διιάδα θαη Δπξσπατθή Έλσζε  

 
 Πεγή: Special Eurobarometer 393/ Discrimination in the EU in 2012 

  

 Δπίζεο ην 54% ησλ Δπξσπαίσλ ζεσξεί φηη νη πνιηηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

ηζφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο θαη ιακβάλνπλ 

κηθξφηεξε ρξεκαηνδφηεζε,
31

 ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα είλαη 80%.  

Μηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2009 δείρλεη φηη ε θνηλή γλψκε 

έρεη κεηαβιεζεί κε κεγαιχηεξε νμχηεηα ζην δήηεκα απηφ ηδίσο  ζηα θξάηε-κέιε  ηα 

νπνία  ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη πεξηζζφηεξν. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ ε Ηζπαλία κε δηαθνξνπνίεζε 32 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ, ε Διιάδα (+19) 

θαη ε Κχπξνο (+17).
32

 

 ηελ Διιάδα νη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ επξέσο κέηξα πνπ ζα 

ελδπλακψζνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε 

πνζνζηφ 80% ηίζεληαη ππέξ ηεο θαηάξηηζεο  εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα 

δηαθξίζεσλ, ζε πνζνζηφ 87% ππνζηεξίδνπλ ηνλ  έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ  

πξφζιεςεο, γηα λα δηαζθαιηζηεί  φηη νη ππνςήθηνη απφ νκάδεο  πνπ δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν δηαθξίζεσλ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο κεηαρείξηζεο, φπσο άιινη ππνςήθηνη κε 

παξφκνηεο δεμηφηεηεο θαη  πξνζφληα,   θαη ζε πνζνζηφ 85% δηάθεηληαη ζεηηθά ζηνλ 

έιεγρν ηεο ζχλζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα λα αμηνινγεζεί ε παξνπζία 

νκάδσλ  πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δηαθξίζεσλ. Καη ζηα ηξία πξναλαθεξεζέληα κέηξα 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ππέξ ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ απαζρφιεζε ηα πνζνζηά 

είλαη πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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5.6. Οη δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλσληθήο Έξεπλαο (Δ.Κ.Δ.) 

 Ζ  Δπξσπατθή Κνηλσληθή Έξεπλα (Δ.Κ.Δ) δηεμάγεηαη θάζε δχν έηε απφ ην 

2002 θαη απνηειεί ηε κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε επαλαιακβαλφκελε δη-εζληθή 

έξεπλα ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ πνπ έρεη δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν.
33

  Έρνπλ κέρξη ζήκεξα δηεμαρζεί πέληε γχξνη  θαη ε Διιάδα έρεη 

ιάβεη κέξνο ζε φινπο πιελ  ηνπ ηξίηνπ.  Ζ έξεπλα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ  πέκπηνπ 

γχξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα απφ 6-5-2011 έσο 5-7-2011.   

Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ 2.715 θαη ην πνζνζηφ απαληήζεσλ έθηαζε ην 

65,6%.  

Οη δχν  εξσηήζεηο  πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαθξίζεηο είλαη :  

α) «Θα πεξηγξάθαηε ηνλ εαπηφ ζαο σο κέινο κηαο νκάδαο ελαληίνλ ηεο νπνίαο 

γίλνληαη δηαθξίζεηο ζε απηή ηε ρψξα;» θαη  

β) «Γηα πνηνπο ιφγνπο γίλνληαη δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηεο νκάδαο ζαο; Λόγω 
χρώματος  ή λόγω φυλής, λόγω  εθνικότητας, λόγω θρησκείας, λόγω γλώσσας, 
λφγσ εζληθήο νκάδαο, ιφγσ ειηθίαο,  ιφγσ θχινπ,  γηα ζεμνπαιηθνχο ιφγνπο, ιφγσ 

αλαπεξίαο, άιιν ιφγν» 

  Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο 

ζηελ Διιάδα θπκαίλνληαη ζε  7,5% κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο 27 ρψξεο πνπ 

κεηείραλ ζηελ έξεπλα λα είλαη 6,5%. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλσληθή Έξεπλα ζπκκεηέρνπλ θαη ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ. Οη ρψξεο 

απηέο απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα πνπ αθνινπζεί κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηε ρψξα καο ζε ζχλνιν 2715 εξσηεκαηνινγίσλ,  203 απάληεζαλ 

«Ναη», 2502 απάληεζαλ «ρη», θαη 10 «δελ γλσξίδσ».  Σα πνζνζηά γηα θάζε ρψξα 

απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 11 

Μέινο νκάδαο πνπ πθίζηαηαη δηαθξίζεηο 
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 Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο άιισλ επαλαιακβαλφκελσλ 

εξεπλψλ φπσο ην Δπξσβαξφκεηξν ή ε Δπξσπατθή Έξεπλα Aμηψλ (European Values Survey, EVS) θαη 

έρεη ήδε θαζηεξσζεί σο ην πιένλ αμηφπηζην εξγαιείν καθξνζθνπηθήο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλά δηεηία) θαη ε 

απμαλφκελε ζπκκεηνρή Δπξσπατθψλ ρσξψλ ζπληζηά κηα δηαξθή ξνή δεδνκέλσλ/πιεξνθνξηψλ 

κνλαδηθήο αμηνπηζηίαο θαη ρξεζηκφηεηαο ηφζν γηα ηε δηεζλή επηζηεκνληθή-αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν 

θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή. 
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Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ Γχξνπ  

 

 πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ 

δηαθξίζεσλ είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 27 θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα.  Ζ ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθξίζεσλ είλαη ην Ηζξαήι κε 16% θαη 

αθνινπζεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 11%, ελψ ζηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε Κχπξνο 

2,6% θαη ε ινβελία 3%.  

  ζνλ αθνξά ηνπο δέθα ιφγνπο ησλ δηαθξίζεσλ, ηα πνζνζηά ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ, απηψλ δειαδή πνπ είλαη κέιε νκάδαο ελαληίνλ ηεο νπνίαο γίλνληαη 

δηαθξίζεηο, απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα 12. 

Γξάθεκα 12 

Λφγνη πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα 

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ γχξνπ  
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πσο εχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θάπνηνο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσησκέλσλ ζηελ Διιάδα  ηα πςειφηεξα πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ εκθαλίδνληαη 

ιφγσ εζληθφηεηαο κε 35,5%, ιφγσ ρξψκαηνο ή θπιήο 29,1% θαη ιφγσ ειηθίαο 11,3%. 

ηνλ αληίπνδα δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αλαπεξίαο 

αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 2,5%. Σα ζηνηρεία απηά ζπκπίπηνπλ θαη κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ, αιιά θαη κε ηνπο ιφγνπο δηαθξίζεσλ πνπ 

επηθαινχληαη νη πνιίηεο πνπ πξνζθεχγνπλ ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε. 

πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Γ΄ γχξνπ (2009) θαη ηνπ Δ΄ γχξνπ (2011) φπσο 

εκθαλίδνληαη ζην Γξάθεκα 13 παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξφηεηα ζην πνζνζηφ ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ εζληθφηεηαο 35,2% θαη 35,5% αληίζηνηρα ην 2009 θαη ην 2011, έλαο 

ππεξδηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ρξψκαηνο ή θπιήο απφ 12% 

ζε 29,1%, κηα κεγάιε κείσζε ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο απφ 27,8% ζε 11,3%. 

Απφ ηνπο δέθα ιφγνπο δηαθξίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ζρεηηθή εξψηεζε ζηνπο έμη 

ηα πνζνζηά είλαη κηθξφηεξα, ζηελ εζληθφηεηα ηα ίδηα θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηξεηο 

ιφγνπο ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα. 

 

 

Γξάθεκα 13 

Γηαρξνληθή απνηχπσζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα  

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Γ΄ θαη Δ΄ Γχξνπ 

 

5.7. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ δηαθξίζεσλ ζε επηκέξνπο θξάηε- 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Γηα λα απνηηκεζεί ε ελζσκάησζε θαη ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ 2000/43/ΔΚ θαη 

2000/78/ΔΚ ζε επηκέξνπο επξσπατθά θξάηε θαη γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε επηιέγεζαλ πέληε ρψξεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν θξηηήξην 

επηινγήο έγηλε κε βάζε ηα κνληέια θξάηνπο πξφλνηαο ηνπ Esping- Andersen, 

ελζσκαηψλνληαο φκσο θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα γηα ηελ παξνπζίαζε θξαηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην ίδην κνληέιν. Ο Esping- Andersen κε βάζε κηα δέζκε πνιπδηάζηαησλ 
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θξηηεξίσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ζθφπεπζε, θαζνιηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο, είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζρέζε ηνπο κε ηελ 

αγνξά δηαθξίλεη ηξία πξφηππα θξαηψλ πξφλνηαο: ην θηιειεχζεξν-αγγινζαμσληθφ κε 

βαζηθφ θξηηήξην θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ λα είλαη ε αλάγθε, ην θεληξνεπξσπατθφ 

θξαηηθν-ζπληερληαθφ κε ηελ απνλνκή ησλ δηθαησκάησλ λα είλαη θαηεγνξηθή δειαδή 

αλάινγε κε ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηελ αζθάιηζε θαη ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ- 

ζθαλδηλαβηθφ πνπ αλαγλσξίδεη δηθαηψκαηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο 

αλάγθεο ή εξγαζηαθήο απφδνζεο.
34

 Απφ ην πξψην κνληέιν ε ρψξα επηινγήο είλαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, απφ ην δεχηεξν ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία σο ρψξεο ηεο Γχζεο θαη 

κε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ δηαδηθαζία επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ε Ηζπαλία σο 

ρψξα ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ πνπ έρεη θαη θνηλά κε ηελ Διιάδα θαη απφ ην ηξίην ε  

νπεδία.  

Καη ζηα πέληε απηά θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη δεκηνπξγεζεί 

εζληθφο θνξέαο ηζφηεηαο, φπσο ξεηά νξίδεηαη απφ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο, κε ζηφρν 

ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο  ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.   

 

5.7.1.  Οη εζληθνί θνξείο ηζφηεηαο 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ιεηηνπξγεί απφ ην 2007 κηα εληαία Δπηηξνπή γηα ηελ 

Ηζφηεηα θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (EHRC). Ζ Δπηηξνπή απηή αληηθαηέζηεζε ηηο 

ηξεηο πξνεγνχκελεο επηηξνπέο ηζφηεηαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο δειαδή  ηελ 

Δπηηξνπή γηα ηε Φπιεηηθή Ηζφηεηα, ηελ Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αλαπήξσλ 

θαη ηελ Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ (McColgan, 2012:162). Ζ EHRC έρεη θαζήθνλ λα 

πξνάγεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνλ ζεβαζκφ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ. Καιχπηεη 

φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη  ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζφηεηα θαη έρεη 

ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη κέηξα επηβνιήο θαη λα εθδίδεη δεζκεπηηθέο απνθάζεηο. 

Τπάξρεη μερσξηζηή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο γηα ηε Βφξεηα Ηξιαλδία (ECNI), ε νπνία έρεη 

παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο (θαη ζε θάπνηα κέξε, κεγαιχηεξεο εμνπζίεο ζε ζρέζε κε ηε 

ζεηηθή δξάζε) φπσο ε λέα EHRC. Οη επηηξνπέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ εξγάδνληαη 

κε ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία.
35

 

ηε Γαιιία ε Αλσηάηε Αξρή θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ θαη ππέξ ηεο Ηζφηεηαο 

(HALDE) ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005. Έρεη αξκνδηφηεηα γηα φιεο ηηο κνξθέο 

δηάθξηζεο, άκεζεο θαη έκκεζεο, πνπ απαγνξεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Γαιιίαο. 

Απφ ηελ 1
ε
 Ματνπ 2011 ε Αλσηάηε Αξρή έρεη ζπγρσλεπηεί κε άιινπο 

εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο ζε κηα ζπληαγκαηηθή θαηνρπξσκέλε αξρή ηνλ ππνζηεξηθηή 

ησλ δηθαησκάησλ (Défendeur des droits- DDD). Ζ Αλσηάηε Αξρή έρεη αξκνδηφηεηα 

λα δηεξεπλά ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο θαηαγγειίεο, είηε ε έξεπλα μεθηλάεη 

απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα απφ ηνλ αηηνχληα, ΜΚΟ, ζπλδηθαιηζηηθά 

ζσκαηεία ή κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Οη εξεπλεηηθέο ηεο εμνπζίεο ηεο επηηξέπνπλ λα 

δεηάεη εμεγήζεηο απφ νπνηνδήπνηε δεκφζην πξφζσπν ή ηδηψηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλσζηνπνίεζεο εγγξάθσλ θαη ηεο αθξφαζεο ησλ ζρεηηθψλ 

καξηχξσλ. ε πεξίπησζε κε ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο ππεξεζίεο, ε λνκνζεζία 

πξνβιέπεη φηη ε Αλσηάηε Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη δηθαζηηθή εληνιή. Μπνξεί επίζεο 

λα δεηήζεη λα δηεμαρζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο έξεπλεο απφ νπνηαδήπνηε ππεξεζία 

ηνπ θξάηνπο θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε φιεο ηηο κε ηδησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο κεηά απφ εηδνπνίεζε θαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε. ε 

                                                 
34

 Καηξνχγθαινο, 2009: 118. 
35

 Βιέπε θαη αξξήο  2012: 108-109 
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πεξίπησζε πνηληθνχ αδηθήκαηνο ε HALDE  αιιά θαη ν δηάδνρνο ηεο δειαδή ν 

Τπνζηεξηθηήο Γηθαησκάησλ (DDD) κπνξεί λα δηαβηβάζνπλ  ηελ αμίσζε ζηα πνηληθά 

δηθαζηήξηα ή λα πξνρσξήζνπλ  ζε  κηα «πνηληθή δηεθπεξαίσζε». Απηή είλαη έλα είδνο 

δηαπξαγκαηεπνκέλεο πνηληθήο θχξσζεο πνπ πξνηείλεηαη ζηνπο δξάζηεο ηεο άκεζεο 

δηάθξηζεο.
 36

 Σν 2011, ε HALDE αιιά θαη νΤπνζηεξηθηήο Γηθαησκάησλ έρνπλ ιάβεη 

απφ θνηλνχ 8.200 θαηαγγειίεο γηα φινπο ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ηνκείο δηάθξηζεο. 

ηελ Γεξκαλία κία Οκνζπνλδηαθή Αξρή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγεί 

απφ ην 2007. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ιφγνπο δηαθξίζεσλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην λφκν, κε εμαίξεζε, σζηφζν, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζρεηηθά ζέκαηα. Ζ Αξρή ζρεηίδεηαη 

νξγαλσηηθά κε ην Τπνπξγείν Οηθνγελεηαθψλ Τπνζέζεσλ, Ζιηθησκέλσλ, Γπλαηθψλ 

θαη Νέαο Γεληάο. Ο πξντζηάκελνο είλαη αλεμάξηεηνο θαη ππφθεηηαη κφλν ζην λφκν. 

Έξγν  ηεο Αξρήο είλαη λα ππνζηεξίδεη ηα άηνκα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο ελαληίνλ ηεο δηάθξηζεο, εηδηθά λα ηα ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηα λνκηθά κέζα 

ελαληίνλ ηεο δηάθξηζεο, λα πξνζθέξεη ζπκβνπιέο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε 

εμσδηθαζηηθψλ ζπκβηβαζκψλ
37

. Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

θαηαπηάλνληαη κε ηα ζέκαηα ησλ δηαθξίζεσλ κε ζεκαληηθφηεξε ηνπο Δπίηξνπνπο Ζ 

πην ζεκαληηθή ππεξεζία είλαη νη Δπίηξνπνη γηα ηελ Δλζσκάησζε/γηα ηνπο 

Αιινδαπνχο, γηα Μεηαλάζηεο Γεξκαληθήο Δζλνηηθήο Καηαγσγήο (Aussiedler) θαη γηα 

ηηο Δζληθέο Μεηνλφηεηεο θαη ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο. 

ηελ  Ηζπαλία ιεηηνπξγεί  απφ ην 2009 σο ζπιινγηθφ θπβεξλεηηθφ φξγαλν ην 

«πκβνχιην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη  ηεο 

κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο». Σν πκβνχιην 

ζπλδέεηαη κε ην Τπνπξγείν Τγείαο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο.
38

 Οη 

ιεηηνπξγίεο  ηνπ αληηζηνηρνχλ κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 13.2 ηεο 

Οδεγίαο 2000/43 θαη είλαη: «α) Να παξέρεη αλεμάξηεηε βνήζεηα ζηα ζχκαηα άκεζεο 

ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο θαηά ηελ πξνψζεζε 

ησλ θαηαγγειηψλ ηνπο. β) Να δηεμάγεη αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο έξεπλεο θαη 

αλαιχζεηο θαη λα δεκνζηεχεη αλεμάξηεηεο εθζέζεηο,  πνπ αθνξνχλ ηηο δηαθξίζεηο (…) 

γ) Να πξνσζεί κέηξα πνπ ζπληεινχλ ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαθξίζεσλ γηα θπιεηηθνχο ή εζλνηηθνχο ιφγνπο θαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, λα θάλεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο (…)»
39

. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ην πξναλαθεξζέλ πκβνχιην ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ. Δπηπιένλ 

ζηελ Ηζπαλία ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ δηαθξίζεσλ ηξεηο εμεηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί 

κε κάιινλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη ξφιν θπξίσο ζπκβνπιεπηηθφ: 

α) ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηηο Αλαπεξίεο, γηα ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηε κε δηάθξηζε θαη 

ηελ θαζνιηθή πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 

                                                 
36

 Latraverse S., 2012:150 
37

  Mahlmann 2012, ζει. 96-98 
38  Σν πκβνχιην δεκηνπξγήζεθε κε ηνλ Ν. 62/2003 θαη ε ζχλζεζή ηνπ, νη αξκνδηφηεηεο θαη ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξπζκίζηεθαλ κε ηα Βαζηιηθά δηαηάγκαηα 1262/2007 θαη 1044/2009.  Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ μεθίλεζε ζηηο 28 Οθησβξίνπ ηνπ 2009. Σν πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη 28 κέιε, απφ ηα νπνία 14 είλαη κέιε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 14 είλαη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη 

δηεθδηθεηέο ζπκθεξφλησλ. Καηαλέκνληαη σο εμήο: α) Δπηά κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε, φια κε ην βαζκφ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, β) Δπηά κέιε απφ άιιεο βαζκίδεο ηεο 

θπβέξλεζεο, γ) Σέζζεξα κέιε απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη δ) Γέθα κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ 

ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο ελψζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο. 
39

  Cachón, 2012: 112. 
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2005,  β) ην Δζληθφ πκβνχιην ησλ Ρνκά θαη γ) «Φφξνπκ θαη ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

ησλ Μεηαλαζηψλ». 

ηε  νπεδία απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ππάξρεη έλαο εληαίνο
40

 

δηακεζνιαβεηήο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο. Έρεη ην δηθαίσκα λα δηεξεπλά θαηαγγειίεο γηα 

δηαθξίζεηο ζχκθσλα κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο λφκνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα εθπξνζσπεί άηνκα ζε πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθέο απφ ηελ άπνςε ηεο λνκνινγίαο ή κε άιιν ηξφπν. Ο 

δηακεζνιαβεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. Δπίζεο, 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο, αλεμάξηεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε γεληθφηεξα 

ζε άηνκα θαη ηδξχκαηα, λα αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε θαη 

δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη λα πξνηείλεη ζηελ 

Κπβέξλεζε ζεζκηθά θαη άιια κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη λα 

παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Οη αλεμάξηεηεο έξεπλεο θαη αλαθνξέο είλαη 

ζεκαληηθά ηκήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο. Ο Γηακεζνιαβεηήο -παξφιν πνπ δηνξίδεηαη 

απφ ηελ Κπβέξλεζε- έρεη αλεμάξηεηε ζέζε λα θαηαιήμεη ζηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο 

γηα ηα επηκέξνπο δεηήκαηα
41

. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην θξάηνο, κε ηηο απνθάζεηο γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε λα ιακβάλνληαη θάζε ρξφλν απφ ην νπεδηθφ Κνηλνβνχιην, βάζεη 

πξνηάζεσλ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη σο κέξνο ηνπ γεληθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

ηε νπεδία ν ξφινο ησλ ΜΚΟ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο κε εμαίξεζε ίζσο ηνπο 

δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ αλήθνπλ ζην θίλεκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. ην 

βαζκφ πάλησο πνπ ππάξρνπλ ΜΚΟ ν δηακεζνιαβεηήο έρεη ζπλερή δηάινγν καδί ηνπο. 

Ο δηακεζνιαβεηήο ηζφηεηαο έιαβε 1957 λέεο ππνζέζεηο ην 2011. Απφ απηέο 563 

αθνξνχζαλ ιφγνπο αλαπεξίαο, 694 εζλνηηθή πξνέιεπζε, 348 δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, 

248 δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο, 121 δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 45 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 27 ηαπηφηεηα θχινπ
42

. 

 

5.7.2.  Ζ απνηχπσζε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ επξσβαξφκεηξνπ ην 2012 νη εξσηψκελνη πνιίηεο 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεσξνχλ ηελ εζληθή θαηαγσγή  σο ηελ  πην δηαδεδνκέλε 

κνξθή δηαθξίζεσλ 57% (έλαληη 56% ηεο ΔΔ-27). Αθνινπζνχλ νη ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο 50% (39% ΔΔ27),  ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 43% (46% ΔΔ27) 

θαη ε αλαπεξία 43% (46% ΔΔ27), ε ηαπηφηεηα θχινπ 41% (45% ΔΔ27), ε ειηθία 

άλσ ησλ 55 εηψλ 39% (45% ΔΔ27),   ην θχιν 28% (31% ΔΔ27), θαη νη δηαθξίζεηο 

ελάληηα ζηνπο λένπο δειαδή ειηθία θάησ ησλ 30 εηψλ 23% (18% ΔΔ27).
43 

ε ηξεηο 

απφ ηνπο νθηψ ιφγνπο δηαθξίζεσλ ηα πνζνζηά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη 

πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-27. Απηνί είλαη ε εζληθή θαηαγσγή, νη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη  νη λένη. 

ηελ Γαιιία νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ηελ εζληθφηεηα σο ηελ πην δηαδεδνκέλε 

κνξθή δηαθξίζεσλ 76%. Αθνινπζνχλ ε ζξεζθεία θαη ε αλαπεξία κε πνζνζηφ  66%, 

                                                 
40

 Έσο ην 2008 ππήξραλ ηέζζεξηο δηακεζνιαβεηέο: έλαο δηακεζνιαβεηήο γηα δεηήκαηα ίζσλ επθαηξηψλ 

(θχιν), έλαο ελάληηα ζηελ εζλνηηθή δηάθξηζε πνπ θάιππηε επίζεο θαη ζέκαηα ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, έλαο γηα δηαθξίζεηο ιφγσ αλαπεξίαο θαη έλαο γηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ.  
41

 Norberg, 2012:91 
42

 Norberg, 2012:91 
43

 Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, pp 9-15.  Ζ εξψηεζε είλαη πνηνλ απφ 

ηνπο παξαθάησ ηχπνπο δηάθξηζεο  είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο,αξθεηά δηαδεδνκέλνο, αξθεηά ζπάληνο ή 

πνιχ ζπάληνο Οη απαληήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηεγνξίεο πνιχ δηαδεδνκέλνο θαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλνο. 
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ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 61%, νη δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ 

56%, ε ηαπηφηεηα θχινπ 53%, ην θχιν 48% θαη νη δηαθξίζεηο ελαληίνλ ησλ λέσλ 

30%. ηε Γαιιία θαη ζηηο νθηψ φςεηο δηαθξίζεσλ ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα απφ 

ηα αληίζηνηρα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηελ Γεξκαλία νη απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ θαηαηάζζνπλ ηελ εζληθή 

θαηαγσγή σο ηελ θχξηα κνξθή δηαθξίζεσλ κε πνζνζηφ 51%. Έπνληαη ε ηαπηφηεηα 

θχινπ 37%, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 36%, νη δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο άλσ 

ησλ 55 εηψλ 35%, ε ζξεζθεία θαη ε αλαπεξία 34%, ην θχιν 18% θαη νη λένη 10%. 

ηελ Γεξκαλία ζε αληίζεζε κε ηελ Γαιιία θαη ζηνπο νθηψ ιφγνπο δηαθξίζεσλ ηα 

πνζνζηά είλαη ρακειφηεξα απφ απηά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ-27. 

ηελ Ηζπαλία ε εζληθφηεηα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θχξηα φςε 

δηαθξίζεσλ κε πνζνζηφ 58% ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ 

Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ην 2012. Αθνινπζνχλ ε ηαπηφηεηα θχινπ 53%, νη δηαθξίζεηο 

ιφγσ ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ 45%, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 44%, ε 

αλαπεξία 40%, ην θχιν 38%, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 32% θαη νη δηαθξίζεηο 

ιφγσ ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ 19%. Σα πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Ηζπαλία 

είλαη πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

εζληθφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ηεο ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ θαη ηνπ θχινπ, 

είλαη ίζα ζηε δηάθξηζε ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ρακειφηεξα ζηνπο 

ηξεηο άιινπο ιφγνπο ησλ δηαθξίζεσλ. 

ηε νπεδία νη εξσηψκελνη θαηαηάζζνπλ ηελ εζληθή θαηαγσγή σο ηελ θχξηα 

θαηεγνξία δηαθξίζεσλ κε πνιχ πςειφ πνζνζηφ 75%. Αθνινπζνχλ ε ζξεζθεία 58%, 

ε ηαπηφηεηα θχινπ 57%, ε αλαπεξία 52%, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 47%, ην 

θχιν θαη νη δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ 45% θαη νη δηαθξίζεηο ελαληίνλ 

ησλ λέσλ 13%.  Μφλν ζηνλ ηειεπηαίν ηνκέα ην πνζνζηφ δηαθξίζεσλ ζηε νπεδία 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο ΔΔ. ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο άλσ ησλ 55 

εηψλ είλαη ην ίδην, ελψ ζηνπο άιινπο ηνκείο είλαη πςειφηεξν.  

Ζ  δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε  γηα θαζεκία απφ ηηο πέληε πξναλαθεξζείζεο 

ρψξεο θαζψο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 27 θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη γηα ηνπο νθηψ ιφγνπο ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ην 2012 γίλεηαη ζην Παξάξηεκα (Γξαθήκαηα Γηαθξίζεσλ 

επηκέξνπο ρσξψλ). 

 

 

5.7.3. Ζ απνηχπσζε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δ΄ Γχξνπ ηεο 

Δ.Κ.Δ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο (Δ.Κ.Δ) ηα 

πνζνζηά ησλ κειψλ κηαο νκάδαο πνπ πθίζηαηαη δηαθξίζεηο γηα θάπνην ιφγν ζε 

θαζεκία απφ ηηο πέληε ρψξεο απνηππψλνληαη  ζην Γξάθεκα 14. πγρξφλσο γίλεηαη 

θαη ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά  ζηελ Διιάδα, αιιά θαη κε ην κέζν φξν ησλ 

27 ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ  ζηνηρεία θαη έιαβαλ κέξνο ζηνλ πέκπην γχξν ηεο 

έξεπλαο.  

 

 

 

 

Γξάθεκα 14 

Μέινο νκάδαο πνπ πθίζηαηαη δηαθξίζεηο 
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      Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ  

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ δηαθξίζεσλ πθίζηαηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ην 

11,5% ησλ πνιηηψλ λα δειψλεη φηη είλαη κέινο νκάδαο πνπ γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ιφγνπο πθίζηαηαη δηαθξίζεηο. Αθνινπζνχλ ε Γαιιία κε 9,4% ε νπεδία κε 7,2%, ε 

Ηζπαλία κε 4,5% θαη ε Γεξκαλία κε 4,2%. Οη ηξείο πξψηεο ρψξεο έρνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ελψ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γαιιία βξίζθνληαη πςειφηεξα απφ ηελ Διιάδα ζε πνζνζηφ 

δηαθξίζεσλ.  

 ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο πνζνζηά αλά ιφγν δηάθξηζεο γηα 

ηηο πέληε ρψξεο θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ζηελ Διιάδα, πνπ γηα 

δηεπθφιπζε παξαηίζεληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα . Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ 

εξψηεζε απηή απαληνχλ κφλν εθείλνη πνπ είλαη κέιε νκάδαο πνπ πθίζηαηαη 

δηαθξίζεηο.  

 
Πίλαθαο 4. Λφγνη δηαθξίζεσλ κειψλ νκάδαο πνπ πθίζηαηαη δηαθξίζεηο 

 Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ  

 

 

 

Λφγνη Γηάθξηζεο 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην Γαιιία Γεξκαλία Ηζπαλία νπεδία Διιάδα 

Δζληθφηεηα 14,3 11,7 35,9 20 13 35,5 

Υξψκα ή θπιή 22,2 26,5 7,8 21,2 3,7 29,1 

Ζιηθία 12,9 4,9 3,1 1,2 15,7 11,3 

Φχιν 9,7 13 7 9,4 29,6 8,4 

Άιιε κνξθή 14,7 47,5 5,5 17,6 29,6 7,9 

Θξεζθεία 25,8 9,9 14,1 20 9,3 6,9 

Γιψζζα 2,5 3,7 15,6 9,4 5,6 5,9 

Δζλνηηθή νκάδα 6,1 8,6 16,4 4,7 9,3 4,9 

εμ. Πξνζαλαη. 6,1 4,9 6,3 8,2 2,8 2,5 

Αλαπεξία 5,7 9,3 7 3,5 11,1 2,5 



121 

 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα δηαθαίλεηαη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην πθίζηαηαη 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθείαο (25,9%) θαη αθνινπζνχλ 

δηαθξίζεηο ιφγσ ρξψκαηνο ή θπιήο (22,2%), άιιεο κνξθήο (14,7%) θαη εζληθφηεηαο 

( 14,3%). ηελ Γαιιία νη απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ θαηαηάζζνπλ ηελ άιιε κνξθή 

δηάθξηζεο σο θχξην ιφγν δηάθξηζεο (47,5%), ελψ έπνληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ρξψκαηνο 

ή θπιήο (26,5%),  θαη εζληθφηεηαο (11,7%). ηελ Γεξκαλία νη δηαθξίζεηο ιφγσ 

εζληθφηεηαο θαηέρνπλ ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο (35,9%), αθνινπζνχκελεο απφ απηέο 

ιφγσ εζλνηηθήο νκάδαο (16,4%), γιψζζαο (15,6%) θαη ζξεζθείαο (14,1%). ηελ 

Ηζπαλία θπξηαξρνχλ νη δηαθξίζεηο ιφγσ ρξψκαηνο ή θπιήο (21,2%) θαη αθνινπζνχλ 

νη δηαθξίζεηο ινγσ ζξεζθείαο (20%) θαη άιιεο κνξθήο (17,6%). ηελ νπεδία ηέινο 

νη πνιίηεο ζεσξνχλ φηη νη δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ (29,6%)  θαη άιιεο κνξθήο (29,6%)  

ππεξηεξνχλ, ελψ αθνινπζνχλ νη δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο (15,7%). Οη ιφγνη ησλ 

δηαθξίζεσλ γηα ηηο πέληε ρψξεο απνηππψλνληαη ζην Γξάθεκα 15. 
 

 

 

 Γξάθεκα 15 

Λφγνη δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη νκάδεο 

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ Γχξνπ- http://ess.nsd.uib.no/ 

  

Απφ ηνπο δέθα ιφγνπο δηαθξίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή εξψηεζε  πςειά 

πνζνζηά παξνπζηάδνπλ νη δηαθξίζεηο ιφγσ ρξψκαηνο ή θπιήο, ιφγσ εζληθφηεηαο θαη 

νη άιιεο κνξθήο δηαθξίζεηο. Γηα θάζε ρψξα ηα ζηνηρεία εθηφο απφ ηνλ Πίλαθα 4 

απνηππψλνληαη θαη ζε Γξαθήκαηα ζην Παξάξηεκα. 

 

5.8. πγθξηηηθή Δπηζθφπεζε  

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ δηαθαίλεηαη ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηα πέληε θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο,  φηη νη δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο θαηαγσγήο είλαη ν θπξίαξρνο ιφγνο 

δηαθξίζεσλ. ηε Γαιιία (76%), νπεδία (75%) θαη Διιάδα (70%) ηα πνζνζηά ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ εζληθφηεηαο ππεξβαίλνπλ αξθεηά ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (56%). 

Δληνχηνηο παξαηεξείηαη (Γξάθεκα Η Παξαξηήκαηνο) κηα κείσζε ησλ πνζνζηψλ 

κεηαμχ 2009 θαη 2012 ε νπνία είλαη ζεκαληηθή ζηελ Ηζπαλία απφ 66% ζε 58%, 
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αλεπαίζζεηε ζηελ Γεξκαλία απφ 54% ζε 51% θαη νξηαθή, δειαδή θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα, ζηελ Γαιιία, νπεδία, Διιάδα θαη Ζλ. Βαζίιεην. Οη δηαθξίζεηο 

ιφγσ εζληθφηεηαο είλαη ζηαζεξά πςειέο ζηελ Γεξκαλία (35,9%) θαη ζηελ Διιάδα 

(35,5%) ζχκθσλα θαη κε ηα δεδνκέλα ηνπ Δ΄ γχξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο 

Έξεπλαο (Γξαθήκαηα ΗΥ θαη XΗΗ Παξαξηήκαηνο). 

Πεξλψληαο ζην θχιν σο ιφγν δηάθξηζεο εληνπίδεηαη θαη ζηηο έμη ρψξεο κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ (Γξάθεκα ΗΗ Παξαξηήκαηνο) κε εληππσζηαθφηεξε εηθφλα ζηελ 

Διιάδα, φπνπ ππάξρεη κείσζε θαηά 26 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ 49% ην 2009 ζε 

23% ην 2012. Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη ε κείσζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ ζην 

Ζλ. Βαζίιεην απφ 43% ζε 28% θαη ζηελ Γεξκαλία απφ 30% ζε 18%.  ηελ Γαιιία ην 

πνζνζηφ  δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ είλαη ην πςειφηεξν (48%) ππεξβαίλνληαο θαηά 

πνιχ ηνλ κέζν φξν ηεο      ΔΔ-27 (31%). χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Δ.Κ.Δ. νη 

δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ (29,6%)  θπξηαξρνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ νκάδσλ πνπ 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ νπεδία ( Γξάθεκα ΥΗ Παξαξηήκαηνο). 

Ζ Διιάδα έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ  (65%) ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ην 2012 θαη κάιηζηα κε νξηαθή αχμεζε θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα ζπγθξηηηθά κε ηα δεδνκέλα ηνπ 2009 (Γξάθεκα ΗΗΗ 

Παξαξηήκαηνο). Αχμεζε ησλ δηαθξίζεσλ ππάξρεη  ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (απφ 40% 

ζε 43%), αηζζεηή κείσζε ζηελ νπεδία θαηά δέθα πνζνζηζηαίεο κνλάδεο (απφ 57% 

ζε 47%), ελψ δελ ππάξρεη θακκία δηαθνξνπνίεζε ζηελ Γαιιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά  κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δ.Κ.Δ νη δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηαγξάθνπλ ρακειά πνζνζηά κε ην πςειφηεξν 

(8,2%) ζηελ Ηζπαλία. 

εκαληηθή  κείσζε ησλ πνζνζηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο εληνπίδεηαη ζηηο δηαθξίζεηο 

ιφγσ ειηθίαο ην 2012 ζπγθξηηηθά κε ην 2009,  κε εληππσζηαθφηεξε ηελ κείσζε ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Ηζπαλία θαηά 17 θαη 16 πνζνζηηαίεο κνλάδεο αληίζηνηρα (Γξάθεκα 

ΗV Παξαξηήκαηνο). ηελ Γαιιία κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ νη 

δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο κε πνζνζηφ 56% βξίζθνληαη ζηελ πςειφηεξε ζέζε κεηαμχ 

ησλ έμη ρσξψλ θαη είλαη 11 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

ΔΔ-27. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Δ.Κ.Δ ην πςειφηεξν πνζνζηφ δηαθξίζεσλ ιφγσ 

ειηθίαο εληνπίδεηαη ζηε νπεδία (15,7%). 

ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζηε Γαιιία, ηελ νπεδία, ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ηελ Γεξκαλία θαη κείσζε 

ζηελ Διιάδα, ελψ ζηελ Ηζπαλία ππάξρεη ίδην αθξηβψο πνζνζηφ, φπσο θαη ην 2009 

(Γξάθεκα V Παξαξηήκαηνο). ηελ Γαιιία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν δηάθξηζεο ην 

πνζνζηφ έρεη απμεζεί θαηά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηελ ηξηεηία  (απφ 58% ζε 66%) 

θαη είλαη κεγαιχηεξν θαηά 27 κνλάδεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (66% έλαληη 

39%). Με βάζε επίζεο ηα δεδνκέλα ηνπ Δ΄ Γχξνπ ηεο Δ.Κ.Δ. νη πνιίηεο ζην Ζλ. 

Βαζίιεην ζεσξνχλ ηελ ζξεζθεία σο ηνλ θχξην ιφγν δηαθξίζεσλ  (Γξάθεκα VΗΗ 

Παξαξηήκαηνο). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ ηα πνζνζηά ησλ δηαθξίζεσλ 

ιφγσ αλαπεξίαο εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαη ζηηο έμη ρψξεο κε ηελ κεγαιχηεξε 

κείσζε ζηελ Ηζπαλία θαηά 16 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (απφ 56% ην 2009 ζε 40% ην 

2012), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Διιάδα φπνπ ε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 θηάλεη 

ηηο 10 κνλάδεο (Γξάθεκα VΗ Παξαξηήκαηνο). ηελ Γαιιία παξαηεξνχληαη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά κε 66% ηα νπνηά ππεξβαίλνπλ θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνλ 

κέζν φξν ηεο ΔΔ-27. Δπίζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δ.Κ.Δ. νη δηαθξίζεηο ιφγσ 

αλαπεξίαο έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηηο άιιεο πέληε ρψξεο. 
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5.9. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηηο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξνθχπηεη φηη φια ηα θξάηε-κέιε έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ηηο Οδεγίεο ζην εζληθφ ηνπο δίθαην, θαηά ηξφπν πνπ κάιινλ ππεξβαίλεη 

ηεο απαηηήζεηο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο, είηε απηφ αθνξά ηνπο ιφγνπο δηάθξηζεο 

πνπ απαγνξεχνληαη απφ ηε λνκνζεζία, είηε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο, είηε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εζληθνχ θνξέα ηζφηεηαο
44

. Σα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε έρνπλ 

κεηαθέξεη ηηο Οδεγίεο κέζσ ηνπ αζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ελψ κία κεηνςεθία 

ηηο έρεη κεηαθέξεη θαη κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.  

Ζ κεηαθνξά ησλ Οδεγηψλ γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα ζηελ 

απαζρφιεζε ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ ζπλέβαιε αθελφο 

ζηελ θσδηθνπνίεζε  θαη απνζαθήληζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη αθεηέξνπ ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Απηφ ζπκπεξαίλεηαη ζαθψο θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ππνζέζεσλ πνπ εηζάγνληαη  ελψπηνλ ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα παξαβηάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαθξίζεηο. Δλζαξξπληηθφ παξακέλεη ην γεγνλφο φηη ε 

εμίζσζε ηεο πξνζηαζίαο γηα φινπο ηνπο ιφγνπο έρεη ζπλερηζηεί ζε κεξηθέο ρψξεο.  

Ζ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ γηα ηηο δηαθξίζεηο ην 2012 δείρλεη κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπο ζρεδφλ γηα φιεο ηηο φςεηο ησλ δηαθξίζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη θαη 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη νπζηαζηηθή  εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δ΄ γχξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Έξεπλαο δείρλνπλ 

ρακειά πνζνζηά δηαθξίζεσλ. 

Μνινλφηη  έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ην θαζ‟ χιε πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

Οδεγηψλ, εληνχηνηο παξακέλνπλ κεξηθά αμηνζεκείσηα θελά θαη είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα θαιπθζνχλ. Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηεο ρψξεο ππάξρεη έιιεηςε 

πξνζηαζίαο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, εηδηθά ζην 

δεκφζην ηνκέα ή ε πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο ζηε δηάζεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πεξηνξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε απηά ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ζην θνηλφ. Σειηθά ελαπφθεηηαη ζηα δηθαζηήξηα λα απνθαζίζνπλ εάλ ε 

εζληθή λνκνζεζία έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
45

.  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε λνκνινγία ζε εζληθφ επίπεδν γηα φινπο ηνπο 

πξνζηαηεπφκελνπο απφ ηηο Οδεγίεο ιφγνπο είλαη ζήκεξα ζπρλφηεξε, αλ θαη ν αξηζκφο 

ησλ ππνζέζεσλ ζε κεξηθέο ρψξεο παξακέλεη πνιχ ρακειφο ή εζηηάδεη ζε κεξηθνχο 

ιφγνπο εηδηθά εηο βάξνο ησλ άιισλ. Οξηζκέλεο δηαδηθαζηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

πεγάδνπλ επίζεο απφ ηηο ζχληνκεο πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ζηε λνκνζεζία, ηηο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, ηα πςειά θφζηε ή ηηο απνηπρίεο ζηελ παξνρή λνκηθήο 

βνήζεηαο. Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην εηδηθά 

γηα ιφγνπο ειηθίαο, αιιά απνκέλεη λα θαλεί πψο ζα εθαξκνζηνχλ απηέο νη απνθάζεηο 

ζε εζληθφ επίπεδν. Απηφ ελ πνιινίο νθείιεηαη ζε αζάθεηεο ζην θείκελν ησλ Οδεγηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πνιιέο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ηηο κεηέθεξαλ νπφηε ε δηθαζηηθή 

εξκελεία έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα λα απνζαθεληζηνχλ ηα ζεκαληηθά φξηα. 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είλαη επίζεο ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 
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θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ(ΔΓΑ). Σν δηθαζηήξην απηφ  ιεηηνπξγεί εθ παξαιιήινπ 

κε ην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ θαη εμεηάδεη ππνζέζεηο δηαθξίζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ. Σα δχν δηθαζηήξηα έρνπλ αλαπηχμεη δπλακηθφ δηάινγν 

θαη αιιεινεπεξεάδνληαη.  

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ εζληθψλ θνξέσλ ηζφηεηαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζηα θξάηε- κέιε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αξρήο ίζεο κεηαρείξηζεο. Απηφ πνπ κπνξεί κε ζαθήλεηα λα εηπσζεί 

είλαη έρνπλ απμεζεί ζε φιεο ηηο ρψξεο νη αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ πνπ επηζεκαίλνπλ 

θαηλφκελα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, αλ θαη φρη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα γηα φινπο ηνπο 

ιφγνπο. Πάλησο παξακέλεη επίθαηξε ε αλάγθε πεξαηηέξσ ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ 

φζνλ αθνξά  ηελ παξερφκελε πξνζηαζία απφ ηνλ λφκν θαηά ησλ δηαθξίζεσλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα,  παξά ηα φπνηα θελά ηνπ Ν.3304/2005, ππάξρεη 

ζήκεξα έλα ζπλεθηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ, ην νπνίν έρεη ελδπλακσζεί πξφζθαηα θαη κε ηνπο λφκνπο Ν. 4074/ 2012 

θαη Ν. 4097/2012, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία Οδεγίεο θαη 

θείκελα δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, απμάλνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζπκπεξαίλεηαη φηη ζηνλ εζληθφ θνξέα 

ηζφηεηαο απνπζηάδνπλ νη αλαθνξέο γηα δηαθξίζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. ηνλ ηνκέα απηφ ρξεηάδεηαη κηα 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο γηα πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, έηζη 

ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ 

ζηελ Διιάδα απνηππψλεηαη κηα ζηαζεξή αληίιεςε ησλ πνιηηψλ γηα δηαθξίζεηο ιφγσ 

εζληθήο θαηαγσγήο θαη  ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ παξαηεξείηαη κηα 

κείσζε ησλ πνζνζηψλ ζηνπο άιινπο ιφγνπο δηαθξίζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθή κάιηζηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ. Οη δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθφηεηαο 

παξακέλεη ν θπξίαξρνο ιφγνο δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα ζχκθσλα θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δ.Κ.Δ. Απφ ηνπο δέθα ιφγνπο δηαθξίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή εξψηεζε ζηνπο έμη ηα πνζνζηά είλαη κηθξφηεξα, ζηελ εζληθφηεηα ηα ίδηα θαη 

ζηνπο ππφινηπνπο ηξεηο ιφγνπο ηα πνζνζηά είλαη πςειφηεξα. 

Οη δηαθξίζεηο παξνπζηάδνπλ πην έληνλε κνξθή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κε 

πςειφηεξα πνζνζηά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θπξίαξρεο ηηο δηαθξίζεηο ζηελ ειηθία 

άλσ ησλ 55 εηψλ, ελψ νη δηαθξίζεηο εθηφο αγνξάο εξγαζίαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφλ λα 

ζπκβνχλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επίζεο έρεη απμήζεη ηηο δηαθξίζεηο ηδηαίηεξα ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θπξίσο ιφγσ ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ 

ηνπίνπ κε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

Πξσηαξρηθφ θαζήθνλ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο πξέπεη λα απνηειεί ε ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Ζ  επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα ζέκαηα ησλ 

δηαθξίζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπο.  Ζ αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ, ηεο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ δηαθξίζεηο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ. Ο ξφινο επίζεο ησλ ΜΚΟ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα δηαθξίζεσλ κπνξεί λα απνβεί θαζνξηζηηθφο αθελφο 

κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αθεηέξνπ κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο 

ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ αξρψλ φηαλ ππεξαζπίδνληαη ζχκαηα ησλ 

δηαθξίζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
Γξαθήκαηα Γηαθξίζεσλ ζε επηκέξνπο ρψξεο  
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  Πεγή : Special Eurobarometer 393/Discrimination in the EU in 2012 

 

 

Γξάθεκα Η 

Γηαθξίζεηο ιφγσ Δζληθήο Καηαγσγήο 

 
Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2009, 2012  
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Γξάθεκα ΗΗ 

Γηαθξίζεηο ιφγσ Φχινπ 

 
      Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2009, 2012  

 

 

Γξάθεκα ΗΗΗ 

Γηαθξίζεηο ιφγσ εμνπαιηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ  

 
  Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2009, 2012 
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Γξάθεκα ΗV 

Γηαθξίζεηο ιφγσ Ζιηθίαο  

 
      Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2009, 2012 

 

 

 

 

Γξάθεκα V 

Γηαθξίζεηο ιφγσ Θξεζθείαο ή Πεπνηζήζεσλ 

 
 Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2009, 2012 
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Γξάθεκα VΗ 

Γηαθξίζεηο ιφγσ Αλαπεξίαο  

 
  Πεγή : Δπξσβαξφκεηξν 2009, 2012 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα VII 

Λφγνη δηάθξηζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 
    Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ 
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Γξάθεκα VIIΗ 

Λφγνη δηάθξηζεο ζηελ Γαιιία 

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα IX 

Λφγνη δηάθξηζεο ζηελ Γεξκαλία 
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Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ 

 

Γξάθεκα X 

Λφγνη δηάθξηζεο ζηελ Ηζπαλία  

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ 

 

 

 

Γξάθεκα XΗ 

Λφγνη δηάθξηζεο ζηελ νπεδία  

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ 
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Γξάθεκα XΗΗ 

Λφγνη δηάθξηζεο ζηελ Διιάδα 

 
Πεγή : ESS Data  Απνηειέζκαηα Δ΄ γχξνπ 
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6.  Οηθνλνκεηξηθή εμεηδίθεπζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ απαζρφιεζε 

 

6.1. Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο 

θνηλσληθά νκάδεο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο νηθνλνκεηξηθέο 

ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί φζνλ ην δπλαηφ ακεξφιεπηα ε επίδξαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ 

αλαθνξηθά κε: 

 Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

 Σν πνζνζηφ απαζρφιεζήο ηνπο. 

 Σα έηε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο βίνπ.  

 Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο ηνπο.  

 Σν επίπεδν ηνπ σξηαίνπ θαζαξνχ κηζζνχ ηνπο.   

 Σελ πηζαλφηεηα αζθάιηζεο ηνπο ζε ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο.   

 Σν επίπεδν ηνπ θφβνπ πνπ αηζζάλνληαη γηα ελδερφκελε απφιπζε ηνπο.  

 Σν επίπεδν δηάθξηζεο πνπ έρνπλ βηψζεη θαηά ην ζηάδην πξφζιεςεο ηνπο.  

 Σν επίπεδν δηάθξηζεο πνπ έρνπλ βηψζεη ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο ηνπο.  

Γηα επθνιία ζηελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ε θσδηθνπνίεζε ησλ 9 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ δίλεηαη ζην Παξάξηεκα (Η) ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Ο 

έιεγρνο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ βαζίδεηαη ζε νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, σο εμήο:  

Υξεζηκνπνηνχληαη Probit ππνδείγκαηα γηα λα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Υξεζηκνπνηνχληαη Bivariate Probit with Sample 

Selection ππνδείγκαηα γηα λα εθηηκεζνχλ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

πηζαλφηεηαο απαζρφιεζεο, ηεο αζθάιηζεο ζε ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπ 

θφβνπ πνπ αηζζάλνληαη γηα ελδερφκελε απφιπζε, ηεο δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην 

πξφζιεςεο θαη ηεο δηάθξηζεο ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. Σέινο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

Heckit ππνδείγκαηα γηα λα εθηηκεζνχλ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα έηε ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ, ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο θαη ησλ 

σξηαίσλ θαζαξψλ απνδνρψλ. Κάλνληαο ρξήζε ησλ Heckman-type ππνδεηγκάησλ, νη 

δχν ζηαδίσλ εθηηκήζεηο ζηαζκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο κεξνιεςίεο δεηγκαηνιεςίαο (sample 

selection bias) (Wooldridge, 2006), ελψ κε ηελ ρξήζε απνηειεζκάησλ 

αιιειεπίδξαζεο (interaction effects) εθηηκψληαη νη ηάζεηο αλά εππαζή νκάδα 

(Braumoeller, 2004; Brambor et al., 2006).    

Σα απνηειέζκαηα θαζεκίαο εμεηδίθεπζεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιπηηθά. Οη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα δίλνπλ γηα θάζε κεηαβιεηή ηνλ 

αληίζηνηρν ζπληειεζηή παιηλδξφκεζεο, ηα ηππηθά ζθάικαηα, θαζψο θαη ηελ ηηκή p 
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πνπ δείρλεη ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα 

νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο γίλνληαη δεθηέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% 

θαη 10%. Οη ηειεπηαίεο γξακκέο θάζε πίλαθα δίλνπλ ηηο ηηκέο δηαθφξσλ ζηαηηζηηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ 

εθάζηνηε πνιπκεηαβιεηνχ ππνδείγκαηνο. Οη εθηηκήζεηο έρνπλ γίλεη κε ην ινγηζκηθφ 

πξφγξακκα STATA (MP 12.1). 

ρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ππεηζέξρνληαη σο 

επεμεγεκαηηθέο ζηηο εξκελεπηηθέο εμεηδηθεχζεηο, απηέο έρνπλ επηιεγεί ζχκθσλα κε ηα 

πνξίζκαηα ησλ γεληθψλ ηάζεσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 Ζ κεηαβιεηή «ειηθία» πνπ κεηξάεη ηελ ειηθία ησλ εξσηψκελσλ, δχλαηαη λα 

επεξεάζεη ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο, αθνχ, θαζψο ηα άηνκα κεγαιψλνπλ, 

ζπζζσξεχνπλ γλψζε θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία (αλζξψπηλν θεθάιαην) θαη 

νη δηεζλείο ηάζεηο θαλεξψλνπλ πσο είλαη πην πηζαλφ ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

άηνκα λα είλαη εξγαδφκελα, λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη λα 

ιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο (Becker and Chiswick, 1966; Willis, 1986; 

Ashenfelter and Rouse, 1998; Bertola et al., 2007).  

 Ζ κεηαβιεηή «γέλνο» πνπ ηαπηνπνηεί ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ (άλδξαο-

γπλαίθα), κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο, αθνχ ε ηεθλνπνηία 

ησλ γπλαηθψλ, ε εκπινθή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ε 

ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο άλδξεο θαη, γεληθφηεξα, νη δηαθνξέο 

θχινπ θαίλεηαη, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν 

ζηελ επηινγή εξγαζίαο (Becker, 1964; Becker, 1991; Bertola et al., 2007). 

 Οη κεηαβιεηέο «έγγακνο», «αξηζκφο παηδηψλ», θαη «κέιε λνηθνθπξηνχ»  πνπ 

κεηξνχλ ην αλ ν εξσηψκελνο είλαη έγγακνο ή άγακνο, ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ 

πνπ έρεη, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ, αληίζηνηρα, 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο γηαηί, φπσο ζπλεγνξνχλ νη 

δηεζλείο ηάζεηο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ δηέπνπλ 

ηνλ έγγακν βίν, κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ επηινγή εξγαζίαο, θαη ην επίπεδν 

ησλ κηζζψλ θ.α. (Becker, 1964; Becker, 1991; Bertola et al., 2007). 

 

 Οη κεηαβιεηέο:  

- «δεκνηηθφ ζρνιείν» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν εξσηψκελνο έρεη νινθιεξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ή φρη, 

- «ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν εξσηψκελνο έρεη 

νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (γπκλάζην) ή φρη, 

- «αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν εξσηψκελνο είλαη 

πηπρηνχρνο ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΗΔΚ ή φρη, 

- «ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν εξσηψκελνο έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ή φρη,  

- «γλψζε Διιεληθψλ», «γλψζε Αγγιηθψλ» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν 

εξσηψκελνο είρε πνιχ θαιή γλψζε Διιεληθψλ, Αγγιηθψλ, αληίζηνηρα, ή 

φρη, 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο, αθνχ φιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο, 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, απμάλνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ αηφκσλ, 

ζεσξνχληαη δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα 
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επεξεάδνπλ ηα επίπεδα απαζρφιεζεο, ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ θ.α. (Becker and 

Chiswick, 1966; Willis, 1986; Becker, 1991; Ashenfelter and Rouse, 1998). 

 Ζ κεηαβιεηή «δεκφζηνο ππάιιεινο» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν εξγαδφκελνο είλαη 

δεκφζηνο ππάιιεινο ή φρη, κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο 

κέζσ ησλ ηδηαίηεξσλ βηνκεραληθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο εξγαζίαο (Blau and Robins, 1990; Becker and 

Chiswick, 1996; Ashenfelter and Rouse, 1998; Edin and Gustavsson, 2008). 

 Οη κεηαβιεηέο:  

- «ρξφληα εξγαζίαο» πνπ κεηξάεη ηα ρξφληα επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, 

-  «ζχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο» πνπ ηαπηνπνηεί αλ ν 

εξσηψκελνο έρεη ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο ή φρη, 

- «ζχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή εξγαζία» πνπ ηαπηνπνηεί αλ ν εξσηψκελνο 

είλαη ζχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή εξγαζία ή φρη, 

θαίλεηαη πσο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην επίπεδν ηνπ κηζζνχ, θαη ηεο απαζρφιεζεο 

κέζσ ησλ ζεσξηψλ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη εξγαζηαθήο 

ςπρνινγίαο (Becker, 1964; Willis, 1986; Becker, 1991; Harmon and Walker, 1995; 

Ashenfelter and Rouse, 1998). 

 Οη κεηαβιεηέο: 

-  «Διιεληθή ππεθνφηεηα» πνπ ηαπηνπνηεί αλ ν εξσηψκελνο έρεη Διιεληθή 

ππεθνφηεηα ή φρη, 

- «Μαθξνρξφληα άξξσζηνο» πνπ ηαπηνπνηεί αλ ν εξσηψκελνο είλαη 

καθξνρξφληα άξξσζηνο ή φρη, 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο (πνζνζηά εξγαζίαο, πνζνζηά 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαζαξνί σξηαίνη κηζζνί), αθνχ φιεο νη παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο/ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο εξγνδφηεο σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Drydakis, 2010; Drydakis, 2012).  

 Ζ κεηαβιεηή «Αηηηθή» πνπ ηαπηνπνηεί ην αλ ν εξσηψκελνο δηακέλεη ζην Ννκφ 

Αηηηθήο ή φρη, κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππφ εμέηαζε ζρέζεηο, γηαηί ηα αζηηθά 

θέληξα κηαο ρψξαο πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη 

θαίλεηαη, κέζσ ησλ δηεζλψλ ηάζεσλ, λα επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηνπο κηζζνχο θ.α. 

(Becker, 1991; Hamermesh, 1993).  

 Οη κεηαβιεηέο «καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά 

πξνζφληα», «άηνκα κε αλαπεξία»,  «ηζηγγάλνη- ROMA- άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο», «Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο», «κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο», «πξφζθπγεο- αηηνχληεο 

άζπιν», «γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο», «γπλαίθεο/άληξεο ζχκαηα 

εκπνξίαο (trafficking)», «αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ», 

«απνθπιαθηζζέληεο- αλήιηθνη παξαβάηεο», «πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ», 

«νξνζεηηθνί», «άζηεγνη», «άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο», 

«άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ», 

«άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ», 

ζηαζκίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ν εξσηψκελνο λα αλήθεη ζηηο ελ ιφγσ θνηλσληθέο 

νκάδεο.  

 Δλψ, ε κεηαβιεηή «νκάδα έιεγρνπ» πνπ ηαπηνπνηεί αλ ν εξσηψκελνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ ή φρη, ζηαζκίδεη ηελ κεζνδνινγία ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο. Δπνκέλσο, νη εθηηκήζεηο είλαη ζηαζκηζκέλεο, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ην γλψξηζκα πσο ην δείγκα δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. 

Γηα επθνιία ζηελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιπκεηαβιεηψλ 

παιηλδξνκήζεσλ, ε θσδηθνπνίεζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα (ΗΗ) ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.  

Σα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη 

πεξηιεπηηθά παξαθάησ, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαζεκία απφ ηηο ελλέα 

εμεηδηθεχζεηο εξγαζίαο, μερσξηζηά, καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εμεηδίθεπζε.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ηάζεηο: 

 Σα άηνκα πνπ δέρνληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία 

ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαη αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα απφιπζε.  

 ζνη έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγνί, άλεξγνη θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ παξαηεηακέλε αλεξγία. 

 Οη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγέο, λα 

αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά παξαηεηακέλεο αλεξγίαο, ιηγφηεξα 

ρξφληα επαγγεικαηηθνχ βίνπ, ρακειφηεξνπο θαζαξνχο κηζζνχο, πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε, πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο  θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. 

 Ζ Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηα άηνκα λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, λα 

είλαη εξγαδφκελα, λα αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξεο δηάξθεηαο αλεξγίαο  θαη λα 

είλαη αζθαιηζκέλα. 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη αλψηεξεο/αλψηαηεο ζπνπδέο 

αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, ρακειφηεξεο δηάξθεηαο 

αλεξγία, πεξηζζφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθνχ βίνπ, πςειφηεξνπο κηζζνχο, 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηακεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

 Σα άηνκα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγά, άλεξγα θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ παξαηεηακέλε αλεξγία. 

 ζα άηνκα δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά 

αλεξγίαο, αιιά φζα άηνκα είλαη άλεξγα ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ 

παξαηεηακέλε αλεξγία. Δπηπιένλ φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή έρνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθνχ βίνπ, πςειφηεξνπο κηζζνχο  θαη 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αζθαιηζκέλνη ζε ηακεία αζθάιηζεο. 

Αθφκε, φζνη θαηνηθνεδξεχνπλ ζηελ Αηηηθή έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα αληηκεησπίδνπλ θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε θαη λα έρνπλ αληηκεησπίζεη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε  θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο.  

 Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ έρνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο, 

πςειφηεξα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο εξγαζίαο, ρακειφηεξεο δηάξθεηαο αλεξγία, πεξηζζφηεξα έηε 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο αζθάιηζεο. 

Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 

ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα απφιπζε, έρνπλ ππνζηεί 
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ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο θαη αληηκεησπίδνπλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε 

παξειζνχζεο εξγαζίεο. 

 Oη άζηεγνη παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγνί. Oη 

πξφζθπγεο-αηηνχληεο άζπιν αληηκεησπίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. 

Σα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ηηο πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 

ιηγφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο. Oη πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη άλεξγνη γηα κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα. Σα άηνκα κε αλαπεξία ιακβάλνπλ ηνπο ρακειφηεξνπο σξηαίνπο 

κηζζνχο. Oη Σζηγγάλνη -ROMA- άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

θάπνην ηακείν. Οη γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αληηκεησπίδνπλ 

ηηο πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε. 

Οη καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

εθηηκάηαη φηη έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Σα άηνκα πνπ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ αληηκεησπίδνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε 

παξειζνχζεο εξγαζίεο. 

 

6.2. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πηζαλφηεηαο νη εξσηψκελνη λα αλήθνπλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ (δειαδή λα είλαη εξγαδφκελνη ή άλεξγνη). Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 11.7% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Μηα εθηίκεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 1%. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο αλά επάισηε θνηλσληθή νκάδα, νη άζηεγνη 

παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγνί (θαηά 13.2%). Σα 

άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγά (θαηά 6.0%). Αθφκε, ηα 

άηνκα πνπ δειψλνπλ λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο 

αληηκεησπίδνπλ 3.8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη 

γπλαίθεο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο 

αληηκεησπίδνπλ 15% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο. 

Δπηπξφζζεηα νη εθηηκήζεηο θαλεξψλνπλ πσο νη άλδξεο, θαη νη έγγακνη 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαηά 

4.9% θαη 5.2%, αληίζηνηρα. Ζ Διιεληθή ππεθνφηεηα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ηα 

άηνκα λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαηά 5%. Σέινο, ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαηά  2%, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

10%.  
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Πίλαθαο 1. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

-0.132 0.034 0.000* 

Άηνκα κε αλαπεξία -0.062 0.028 0.000* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.061 0..024 0.001* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.066 0.021 0.000* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο -0.102 0.022 0.000* 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  -0.097 0.022 0.000* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

-0.110 0.020 0.000* 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

-0.113 0.019 0.000* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

-0.118 0.021 0.000* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

-0.070 0.023 0.000* 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ -0.071 0.028 0.000* 

Οξνζεηηθνί -0.120 0.023 0.000* 

Άζηεγνη -0.138 0.024 0.000* 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

-0.115 0.021 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

-0.060 0.019 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

-0.070 0.013 0.000* 

Οκάδα ειέγρνπ 0.117 0.021 0.000* 

Ζιηθία 0.001 0.000 0.008* 

Γέλνο 0.049 0.012 0.000* 

Έγγακνο 0.052 0.013 0.000* 

Αξηζκφο παηδηψλ  0.018 0.005 0.001* 

Μέιε λνηθνθπξηνχ  0.003 0.004 0.359 

Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.050 0.011 0.000* 

Γεκνηηθφ ζρνιείν -0.042 0.033 0.114 
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Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.001 0.016 0.911 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  -0.000 0.013 0.993 

εκηλάξηα θαηάξηηζεο 0.020 0.014 0.089*** 

Γλψζε Διιεληθψλ  0.023 0.013 0.118 

Γλψζε Αγγιηθψλ 0.057 0.019 0.000* 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  -0.008 0.018 0.609 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο 

-0.038 0.012 0.003* 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο x γέλνο 

0.150  0.032 0.000* 

Αηηηθή  -0.112 0.110 0.122 

LR chi
2
 (33) 97.994   

Prob > chi
2
 0.000   

Log likelihood -150.850   

Pseudo R
2
 0.245   

Παξαηεξήζεηο 1,064   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Bivariate Probit with Sample Selection (first stage results). 

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

6.3. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πηζαλφηεηαο νη εξσηψκελνη λα είλαη εξγαδφκελνη. Ζ 

εθηίκεζε ηνπ πνιπκεηαβιεηνχ ππνδείγκαηνο δείρλεη φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 53.2% πςειφηεξα πνζνζηά εξγαζίαο. χκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο νη πξφζθπγεο-αηηνχληεο άζπιν αληηκεησπίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

αλεξγίαο (θαηά 62%), ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ηα αληηκεησπίδνπλ νη 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (θαηά 35.2%). Γηα 

φιεο ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο νη εθηηκήζεηο ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο γίλνληαη 

δεθηέο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1%. Σα άηνκα πνπ δειψλνπλ λα 

έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ 13.3% 

πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, ελψ νη γπλαίθεο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ 39.6% πςειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. 

Σα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ 4.3% ρακειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο. Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο δηαδξακαηίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ξφιν. Σα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε εθηηκάηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ 16% ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, ελψ ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη αλψηεξεο/αλψηαηεο ζπνπδέο αληηκεησπίδνπλ 32.2% ρακειφηεξα 
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πνζνζηά αλεξγίαο. Δπίζεο ηα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο 

αληηκεησπίδνπλ 5.5% πςειφηεξα πνζνζηά εξγαζίαο, ζε επίπεδν 5%. Σέινο, ε 

Διιεληθή ππεθνφηεηα, θαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο απμάλνπλ ηα 

πνζνζηά εξγαζίαο θαηά 11.1% θαη 17.9%, αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 2. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνζνζηνχ απαζρφιεζήο 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Άηνκα κε αλαπεξία -0.528 0.037 0.000* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.562 0.033 0.000* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.352 0.032 0.000* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο -0.590 0.032 0.000* 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  -0.620 0.029 0.000* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

-0.604 0.026 0.000* 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

-0.588 0.027 0.000* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

-0.505 0.020 0.000* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

-0.519 0.038 0.000* 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ -0.502 0.042 0.000* 

Οξνζεηηθνί -0.488 0.029 0.000 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

-0.635 0.028 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

-0.510 0.027 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

-0.520 0.034 0.000* 

Οκάδα ειέγρνπ 0.532 0.027 0.000* 

Ζιηθία 0.004 0.000 0.000* 

Γέλνο 0.021 0.019 0.272 

Έγγακνο 0.080 0.019 0.000* 

Αξηζκφο παηδηψλ  0.069 0.008 0.000* 

Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.111 0.019 0.000* 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.163 0.018 0.000* 
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Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.160 0.017 0.000* 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  0.322 0.025 0.000* 

εκηλάξηα θαηάξηηζεο 0.055 0.019 0.012** 

Γλψζε Διιεληθψλ  0.179 0.018 0.000* 

Γλψζε Αγγιηθψλ 0.288 0.025 0.000* 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο 

-0.133 0.021 0.000* 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο x γέλνο 

0.396 0.007 0.000* 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  -0.119 0.020 0.000* 

Αηηηθή 0.043 0.027 0.000* 

Mills ratio (ι coefficient) 0.593 0.012 0.008* 

Prob > chi
2
 (30) 0.000   

Log likelihood -247.540   

Pseudo R
2
 0.108   

Παξαηεξήζεηο 1,154   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Bivariate Probit with Sample Selection (second stage results). 

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

 

6.4. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα έηε ηεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο (επαγγεικαηηθνχ βίνπ). Οη 

εθηηκήζεηο θαλεξψλνπλ πσο ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

αληηκεησπίδνπλ 22% κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 1%. Σα 

άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο  πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο (θαηά 25.8%), ελψ ηα νξνζεηηθά άηνκα έρνπλ ηηο 

ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 13.9%). Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο 

θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ 7.6% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο, ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Αθφκε, νη άλδξεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 31.9%) λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη 

έζησ κηα ηάμε δεκνηηθνχ (θαηά 18%), φζνη έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο/αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο (θαηά 15%), φζνη έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

(θαηά 8%), θαη φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή (θαηά 10.8%).  
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Πίλαθαο 3. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο (έηε) 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

-0.172 0.068 0.007* 

Άηνκα κε αλαπεξία -0.258 0.065 0.000* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.210 0.059 0.000* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.200 0.058 0.000* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο -0.249 0.056 0.000* 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  -0.219 0.055 0.000* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

-0.211 0.052 0.000* 

Γπλαίθεο/Άληξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

-0.199 0.050 0.000* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

-0.190 0.053 0.000* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

-0.090 0.060 0.154 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ -0.231 0.074 0.002* 

Οξνζεηηθνί -0.139 0.060 0.026** 

Άζηεγνη -0.180 0.050 0.001* 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

-0.210 0.053 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

-0.186 0.056 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

-0.211 0.052 0.000* 

Οκάδα ειέγρνπ 0.220 0.050 0.000* 

Ζιηθία 0.052 0.001 0.000* 

Γέλνο 0.319 0.040 0.008* 

Έγγακνο 0.100 0.043 0.023** 

Αξηζκφο παηδηψλ  0.170 0.019 0.000* 

Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.081 0.060 0.179 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.029 0.111 0.793 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.180 0.066 0.006* 
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Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  0.150 0.052 0.006* 

εκηλάξηα θαηάξηηζεο 0.027 0.043 0.530 

Γλψζε Διιεληθψλ  0.080 0.040 0.046** 

Γλψζε Αγγιηθψλ 0.220 0.060 0.000* 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο    

-0.055 0.040 0.196 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο x γέλνο 

0.076 0.021 0.023** 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα -0.230 0.057 0.000* 

Αηηηθή  0.108 0.058 0.061** 

Mills ratio (ι coefficient) 0.538 0.042 0.006* 

Prob > F 0.000   

Root MSE 0.516   

R
2
 0.686   

Adj R
2
 0.682   

Παξαηεξήζεηο 1,011   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Heckit (second stage results).  

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

6.5. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηάξθεηαο αλεξγίαο  

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο (κήλεο). Σα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ έρνπλ 21.2% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίδνπλ 

πςειφηεξε δηάξθεηα αλεξγίαο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Αλαθνξηθά κε ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, νη πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ έρνπλ 

ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη άλεξγνη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα (θαηά 31.6%) 

ζε ζρέζε κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ηνπ δείγκαηνο, ελψ ηα άηνκα πνπ ππφθεηληαη 

ζε δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ έρνπλ ηελ ρακειφηεξε 

πηζαλφηεηα λα είλαη άλεξγα γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα (θαηά 17.7%). Σα άηνκα πνπ 

έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγα γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα (21%), ελψ νη γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί  δηάθξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ 10% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγεο γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο πνπ βίσζαλ δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Ζ εθηίκεζε απηή 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 1%.  

πλερίδνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ νη άλδξεο αληηκεησπίδνπλ 

16.5% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγνη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο κεηψλεηαη επίζεο γηα φζνπο έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα 
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θαηά 34.4%, γηα φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ κία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ θαηά 8.1%, γηα φζνπο έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο/αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαηά 

7.1%, γηα φζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο θαηά 12.9%, θαη γηα 

φζνπο έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε Διιεληθψλ θαηά 10.7%. Σέινο, νη εθηηκήζεηο 

ζπλεγνξνχλ πσο ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ 9.6% 

πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγα γηα πςειφηεξν δηάζηεκα.  

 

Πίλαθαο 4. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηάξθεηαο αλεξγίαο (κήλεο) 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

0.293 0.151 0.053*** 

Άηνκα κε αλαπεξία 0.229 0.133 0.085*** 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.233 0.109 0.033** 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.233 0.109 0.034** 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο 0.196 0.104 0.060** 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  0.126 0.099 0.203 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

0.213 0.096 0.026** 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

0.290 0.104 0.005* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

0.218 0.093 0.019** 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

0.213 0.096 0.026** 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 0.316 0.147 0.032** 

Οξνζεηηθνί 0.210 0.090 0.019** 

Άζηεγνη 0.276 0.103 0.007* 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

0.243 0.095 0.011** 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

0.177 0.098 0.059*** 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

0.184 0.089 0.053*** 

Οκάδα ειέγρνπ -0.212 0.092 0.021** 

Ζιηθία -0.012 0.001 0.000* 

Γέλνο -0.165 0.039 0.000* 

Έγγακνο 0.016 0.040 0.679 
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Αξηζκφο παηδηψλ  -0.048 0.015 0.001* 

Διιεληθή ππεθνφηεηα -0.344 0.045 0.000* 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.044 0.084 0.595 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε -0.081 0.047 0.084*** 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  -0.078 0.045 0.094*** 

εκηλάξηα θαηάξηηζεο -0.129 0.043 0.003* 

Γλψζε Διιεληθψλ  -0.107 0.040 0.009* 

Γλψζε Αγγιηθψλ -0.046 0.057 0.411 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο    

0.219 0.041 0.000* 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο x γέλνο  

0.100 0.172 0.000* 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα 0.256 0.051 0.000* 

Αηηηθή  -0.096 0.046 0.036** 

Mills ratio (ι coefficient) 0.554 0.010 0.000* 

Prob > F 0.000   

Root MSE 0.639   

R
2
 0.112   

Adj R
2
 0.092   

Παξαηεξήζεηο 822   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Heckit (second stage results). 

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

6.6. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαζαξνχ κηζζνχ (σξηαίνπ) 

 Έρνληαο παξνπζηάζεη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηφζν ηεο πηζαλφηεηαο απαζρφιεζεο φζν θαη ηεο πηζαλφηεηαο ζπκκεηνρήο 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ησλ θαζαξψλ κηζζψλ. Σα άηνκα κε αλαπεξία ιακβάλνπλ ηνπο 

ρακειφηεξνπο σξηαίνπο κηζζνχο (θαηά 21.5%), ελψ ηα άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αληηκεησπίδνπλ ην ρακειφηεξν 

αξλεηηθφ ζπληειεζηή (θαηά 11.5%). Σα άηνκα πνπ δειψλνπλ φηη πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαηά 

5.2%, ελψ νη γπλαίθεο πνπ δειψλνπλ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο 

εξγαζία ιακβάλνπλ 7.6% ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία ησλ αλδξψλ. 
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Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο θαηά 12.6%, ελψ 

φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην ηακείν αζθάιηζεο ιακβάλνπλ 24.3% 

πςειφηεξνπο κηζζνχο ζε ζρέζε κε φζνπο δελ είλαη αζθαιηζκέλνη. Καη ηα δπν 

απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν 1%.  Ο έγγακνο βίνο θαη ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο απμάλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ σξηαίν κηζζφ. ιεο νη 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνλ σξηαίν κηζζφ, αιιά ε 

αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε θέξεη ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα θαηά 18.5%. 

Παξάιιεια, ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο απμάλεη ην επίπεδν ηνπ 

κηζζνχ θαηά 10%. Σέινο φζνη εξγαδφκελνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή ιακβάλνπλ 

πςειφηεξνπο κηζζνχο θαηά 15.6%  

Πίλαθαο 5. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο κεληαίνπ θαζαξνχ κηζζνχ 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Άηνκα κε αλαπεξία -0.215 0.046 0.000* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.117 0.042 0.000* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.160 0.042 0.000* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο -0.161 0.041 0.000* 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  -0.198 0.038 0.000* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

-0.190 0.030 0.000* 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

-0.165 0.038 0.000* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

-0.187 0.048 0.000* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

-0.138 0.052 0.004* 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ -0.140 0.054 0.009* 

Οξνζεηηθνί -0.139 0.025 0.001* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

-0.115 0.034 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

-0.120 0.037 0.000* 

Οκάδα ειέγρνπ 0.185 0.036 0.000* 

Ζιηθία 0.006 0.001 0.000* 

Γέλνο 0.068 0.031 0.028** 

Έγγακνο 0.068 0.031 0.030** 

Υξφληα εξγαζίαο 0.009 0.001 0.000* 
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Αξηζκφο παηδηψλ  0.002 0.012 0.821 

Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.033 0.036 0.369 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.140 0.080 0.073*** 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.158 0.041 0.000* 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  0.185 0.032 0.000* 

εκηλάξηα θαηάξηηζεο 0.009 0.033 0.773 

Γλψζε Διιεληθψλ  0.100 0.034 0.007* 

Γλψζε Αγγιηθψλ 0.097 0.038 0.012** 

Γεκφζηνο ππάιιεινο  0.126 0.038 0.009* 

Αζθάιηζε  0.243 0.037 0.000* 

Θχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή 

εξγαζία 

-0.052 0.007 0.000* 

Θχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή 

εξγαζία x γέλνο  

-0.076 0.019 0.000* 

Αηηηθή 0.156 0.035 0.000* 

Mills ratio (ι coefficient) 0.306 0.008 0.008* 

Prob > F 0.000   

Root MSE 0.461   

R
2
 0.090   

Adj R
2
 0.067   

Παξαηεξήζεηο 735   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Heckit (second stage results). 

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

6.7. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πηζαλφηεηαο αζθάιηζεο ζε ηακείν 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά επξήκαηα αλαθνξηθά 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα νη εξσηψκελνη λα είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζε θάπνην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

παιηλδξφκεζεο ζπλεγνξνχλ πσο νη  Σζηγγάλνη- ROMA- άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

θάπνην ηακείν. Γειαδή, έρνπλ 8.7% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αζθαιηζκέλνη. Σν 

απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. Δλψ ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 5.6% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα είλαη αζθαιηζκέλα. 

 Οη εξσηψκελνη πνπ έρνπλ Διιεληθή ππεθνφηεηα έρνπλ 11.4% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα είλαη αζθαιηζκέλνη, φπσο επίζεο φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη έζησ 
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κηα ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ (θαηά 20.3%), φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε (θαηά 14.2%), φζνη έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο/αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (θαηά 

8.8%), φζνη έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, φζνη είλαη Γεκφζηνη 

ππάιιεινη (θαηά 4.8%), θαη φζνη εδξεχνπλ ζηελ Αηηηθή (θαηά 7.3%).  Αθφκε, φζνη 

ιακβάλνπλ πςειφηεξν κηζζφ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζε θάπνην ηακείν (θαηά 3.8%). 

Πίλαθαο 6. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πηζαλφηεηαο αζθάιηζεο ζε ηακείν 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Άηνκα κε αλαπεξία -0.070 0.031 0.009* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.087 0.027 0.004* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

-0.080 0.026 0.003* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο -0.052 0.026 0.059*** 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  -0.060 0.026 0.002* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

-0.053 0.026 0.058*** 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

-0.059 0.025 0.007* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

-0.052 0.020 0.004* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

-0.040 0.030 0.218 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ -0.068 0.035 0.085*** 

Οξνζεηηθνί -0.030 0.030 0.390 

Άζηεγνη -0.045 0.029 0.143 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

-0.055 0.027 0.052*** 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

-0.053 0.030 0.055*** 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

-0.057 0.027 0.052*** 

Οκάδα ειέγρνπ 0.056 0.028 0.032** 

Ζιηθία 0.002 0.001 0.010** 

Γέλνο 0.006 0.021 0.751 

Έγγακνο 0.079 0.021 0.000* 

Αξηζκφο παηδηψλ  0.004 0.008 0.572 
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Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.114 0.022 0.000* 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.203 0.062 0.000* 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.142 0.031 0.000* 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  0.088 0.021 0.000* 

Γλψζε Διιεληθψλ  0.077 0.023 0.002* 

Γλψζε Αγγιηθψλ 0.030 0.025 0.184 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  -0.068 0.027 0.000* 

Γεκφζηνο ππάιιεινο  0.048 0.002 0.000* 

Καζαξφο σξηαίνο κηζζφο  0.038 0.000 0.000* 

Αηηηθή  0.073 0.024 0.002* 

Mills ratio (ι coefficient) 0.453 0.018 0.003* 

Prob > chi
2
 (30) 0.000   

Log likelihood -522.466   

Pseudo R
2
 0.050   

Παξαηεξήζεηο 708   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Bivariate Probit with Sample Selection (second stage results). 

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

 

6.8. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ θφβνπ γηα ελδερφκελε απφιπζε 

 ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θφβν πνπ βηψλνπλ νη εξγαδφκελνη γηα κηα πηζαλή 

απφιπζε. Οη γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αληηκεησπίδνπλ ηηο 

πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε (θαηά 31%), 

ελψ ηα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ηηο ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 11%). 

ζνη αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 21% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε. Δπίζεο, φζνη δειψλνπλ φηη είλαη ζχκαηα 

δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία αληηκεησπίδνπλ 16.5% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε, φπσο επίζεο θαη νη 

γπλαίθεο ζχκαηα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία έρνπλ 8.3% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

πνπ δειψλνπλ ζχκαηα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. 

Αθφκε, νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ 19.5% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ζε επίπεδν 1%. Αθφκε νη εξσηψκελνη πνπ έρνπλ παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

7.8% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε, ζε 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%. Σέινο, φζνη εξσηψκελνη δηακέλνπλ ζηελ 



151 

 

Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ 34% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίδνπλ θφβν γηα 

ελδερφκελε απφιπζε.  

Πίλαθαο 7. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ θφβνπ ζε ελδερφκελε απφιπζε 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Άηνκα κε αλαπεξία 0.110 0.057 0.051*** 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.200 0.056 0.000* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.199 0.053 0.000* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο 0.195 0.050 0.000* 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  0.254 0.057 0.000* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

0.310 0.048 0.000* 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

0.218 0.059 0.002* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

0.259 0.057 0.000* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

0.080 0.058 0.172 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 0.105 0.062 0.101 

Οξνζεηηθνί 0.178 0.056 0.001* 

Άζηεγνη 0.130 0.053 0.008* 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

0.238 0.058 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

0.254 0.055 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

0.205 0.058 0.001* 

Οκάδα ειέγρνπ -0.210 0.055 0.000* 

Ζιηθία -0.002 0.003 0.124 

Γέλνο -0.195 0.055 0.000* 

Έγγακνο 0.028 0.069 0.690 

Υξφληα εξγαζίαο 0.002 0.003 0.429 

Αξηζκφο παηδηψλ  0.078 0.036 0.035** 

Διιεληθή ππεθνφηεηα -0.278 0.078 0.004* 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.064 0.354 0.854 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.120 0.119 0.306 
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Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  0.090 0.059 0.122 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  0.031 0.108 0.777 

Γεκφζηνο ππάιιεινο  0.002 0.063 0.964 

Θχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή 

εξγαζία 

0.165 0.056 0.006* 

Θχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή 

εξγαζία x γέλνο 

-0.083 0.007 0.000* 

Αηηηθή  0.340 0.056 0.000* 

Mills ratio (ι coefficient) 0.302 0.133 0.008* 

Prob > chi
2
 (33) 0.001   

Log likelihood -154.612   

Pseudo R
2
 0.127   

Παξαηεξήζεηο 257   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Bivariate Probit with Sample Selection (second stage results). 

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

6.9. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ επηπέδνπ δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην 

πξφζιεςεο 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηαθξηηηθή  κεηαρείξηζε  θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Οη 

καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα εθηηκάηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 34.9%) λα έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε  θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Σα νξνζεηηθά άηνκα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο (θαηά 19%) λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε  θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 26% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Αθφκε νη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνπλ 13.2%  πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο, νη άγακνη θαηά 8.4%, νη κε έρνληεο 

αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε θαηά 6.7%, θαη ηέινο φζνη δηακέλνπλ εθηφο Αηηηθή 

θαηά 7.2%.   

 

 

 

 

Πίλαθαο 8. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ επηπέδνπ δηάθξηζεο θαηά ην ζηάδην 

πξφζιεςεο 
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Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

0.349 0.040 0.000* 

Άηνκα κε αλαπεξία 0.274 0.041 0.000* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.210 0.039 0.000* 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.209 0.038 0.000* 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο 0.239 0.036 0.000* 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  0.224 0.034 0.000* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

0.230 0.032 0.000* 

Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

0.245 0.034 0.000* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

0.245 0.034 0.000* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

0.249 0.032 0.000* 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 0.195 0.030 0.000* 

Οξνζεηηθνί 0.190 0.040 0.000* 

Άζηεγνη 0.224 0.037 0.000* 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

0.274 0.035 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

0.208 0.030 0.000* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

0.268 0.032 0.000* 

Οκάδα ειέγρνπ -0.260 0.031 0.000* 

Ζιηθία 0.003 0.001 0.009* 

Γέλνο -0.132 0.027 0.000* 

Έγγακνο -0.084 0.029 0.005* 

Αξηζκφο παηδηψλ  -0.019 0.012 0.099 

Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.031 0.033 0.340 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.033 0.071 0.640 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 0.011 0.039 0.776 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  -0.067 0.029 0.004* 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  0.167 0.033 0.000* 
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Αηηηθή 0.072 0.027 0.004* 

Mills ratio (ι coefficient) -0.076 0.012 0.006* 

Prob > chi2 (27) 111.234   

Log likelihood -808.974   

Pseudo R2 0.000   

Παξαηεξήζεηο 1,264   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Bivariate Probit with Sample Selection (second stage results).  

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

 

6.10. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ επηπέδνπ δηάθξηζεο ζε παξειζνχζεο 

εξγαζίεο  

 ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. Σα άηνκα πνπ 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο (θαηά 

12%), ελψ ηα νξνζεηηθά άηνκα έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο (θαηά 8%). Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ 9.8% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ δερζεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. Αθφκε, νη γπλαίθεο έρνπλ 4.7% 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ δερζεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο 

εξγαζίεο, νη άγακνη θαηά 11.3%, φζνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη αλψηεξε/αλψηαηε 

εθπαίδεπζε θαηά 5.1%, θαη φζνη δηακέλνπλ εθηφο Αηηηθήο θαηά 16%.  

 

Πίλαθαο 9. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ επηπέδνπ δηάθξηζεο ζε παξειζνχζεο 

εξγαζίεο 

Μεηαβιεηέο πληειεζηέο 

Παιηλδξφκεζεο 

Σππηθά 

θάικαηα 
 

Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 

εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

0.097 0.046 0.028** 

Άηνκα κε αλαπεξία 0.112 0.044 0.004* 

Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα κε 

πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.050 0.041 0.198 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- Άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

0.047 0.039 0.173 

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο 0.092 0.041 0.016** 

Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο άζπιν  0.105 0.036 0.004* 

Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

0.097 0.027 0.003* 
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Γπλαίθεο/Άληξεο ζχκαηα εκπνξίαο 

(trafficking) 

0.110 0.026 0.002* 

Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

0.098 0.030 0.001* 

Απνθπιαθηζζέληεο- Αλήιηθνη 

παξαβάηεο 

0.109 0.036 0.003* 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 0.103 0.050 0.017** 

Οξνζεηηθνί 0.080 0.040 0.003* 

Άζηεγνη 0.095 0.039 0.017** 

Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο 

0.102 0.023 0.003* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

0.119 0.030 0.001* 

Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε 

δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ 

0.120 0.038 0.001* 

Οκάδα ειέγρνπ -0.098 0.034 0.000 

Ζιηθία -0.003 0.001 0.002* 

Γέλνο -0.047 0.020 0.000* 

Έγγακνο -0.113 0.031 0.000* 

Διιεληθή ππεθνφηεηα 0.042 0.039 0.259 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 0.045 0.079 0.570 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε -0.016 0.038 0.172 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  -0.051 0.029 0.082*** 

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  0.091 0.038 0.014** 

Αηηηθή -0.160 0.044 0.000* 

Mills ratio (ι coefficient) -0.056 0.018 0.003* 

Prob > chi2 (26) 0.000   

Log likelihood -732.999   

Pseudo R2 0.025   

Παξαηεξήζεηο 1,086   

Σεκεηψζεηο: Υπφδεηγκα Bivariate Probit with Sample Selection (second stage results).  

Ta ηππηθά ζθάικαηα παξνπζηάδνληαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

*Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 1%. 

 **Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 5%.  

***Σεκαληηθφηεηα ζε πνζνζηφ 10%. 

 

6.11. χλνςε  

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκεκέλσλ 

νηθνλνκεηξηθψλ εμεηδηθεχζεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά 
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αλαδεηθλχνπλ ηηο ηάζεηο ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ εξκελεπνκέλσλ 

θαηλνκέλσλ/κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο.  

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη 

άζηεγνη παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγνί, ελψ ηα 

άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγά. Σα άηνκα 

πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δπίζεο, νη γπλαίθεο πνπ δειψλνπλ φηη  έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην 

ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλήθνπλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αθφκε, νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπηπιένλ, ε Διιεληθή ππεθνφηεηα 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ηα άηνκα λα αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφπ. Σέινο, 

ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγά.  

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πηζαλφηεηαο απαζρφιεζεο. Οη πξφζθπγεο-

αηηνχληεο άζπιν έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, ελψ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο αλήθνπλ ζηνπο Έιιελεο Μνπζνπικάλνπο -άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Σα άηνκα πνπ δειψλνπλ φηη  έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο, ελψ νη γπλαίθεο πνπ δειψλνπλ λα έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Δπηπιένλ, 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη αλψηεξεο/αλψηαηεο ζπνπδέο 

αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. Αθφκε, ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

εξγαζίαο. Ζ Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο 

γιψζζαο απμάλνπλ ηα πνζνζηά εξγαζίαο. Σέινο, ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ 

ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ  ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο. Σα άηνκα κε 

αλαπεξία έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο, ελψ ηα νξνζεηηθά άηνκα έρνπλ  ηηο ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο. Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα 

επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Παξάιιεια, νη άλδξεο έρνπλ  

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο, φπσο επίζεο φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη έζησ κηα ηάμε 

δεκνηηθνχ, φζνη έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο/αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φζνη έρνπλ 

πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, θαη φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή. 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο παξαηεηακέλεο αλεξγίαο. Οη πξψελ ρξήζηεο 

νπζηψλ αληηκεησπίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη άλεξγνη γηα 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ελψ ηα άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αληηκεησπίδνπλ ηελ ρακειφηεξε πηζαλφηεηα 

λα είλαη άλεξγα γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Αθφκε, ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγα γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ελψ νη 
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γπλαίθεο πνπ είλαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγεο γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ βίσζαλ δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. 

Οη άλδξεο αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη άλεξγνη γηα 

πςειφηεξν δηάζηεκα. Ζ δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο κεηψλεηαη επίζεο γηα φζνπο 

έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα, γηα φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 

κία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείν, γηα φζνπο έρνπλ πηπρίν αλψηεξεο/αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, γηα φζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο, θαη γηα 

φζνπο έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε Διιεληθψλ.  

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επηπέδνπ κηζζνχ. Σα άηνκα κε αλαπεξία 

ιακβάλνπλ ηνπο ρακειφηεξνπο σξηαίνπο κηζζνχο, ελψ ηα άηνκα πνπ 

πθίζηαληαη  δηαθξίζεηο ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αληηκεησπίδνπλ 

ην ρακειφηεξν αξλεηηθφ ζπληειεζηή. Σα άηνκα πνπ δειψλνπλ λα πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο, 

ελψ νη γπλαίθεο πνπ δειψλνπλ φηη  πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο 

εξγαζία ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ 

δειψλνπλ φηη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. Οη δεκφζηνη 

ππάιιεινη ιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο, αθφκε φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζε θάπνην ηακείν αζθάιηζεο ιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο ζε ζρέζε κε 

φζνπο δελ είλαη αζθαιηζκέλνη. Ο έγγακνο βίνο θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

απμάλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ σξηαίν κηζζφ. ιεο νη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνλ σξηαίν κηζζφ, αιιά ε αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε 

θέξεη ην κεγαιχηεξν απνηέιεζκα. Δπίζεο, ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο 

γιψζζαο απμάλεη ην επίπεδν ηνπ κηζζνχ, θαη επίζεο φζνη εξγαδφκελνη 

δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή ιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο.  

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πηζαλφηεηαο αζθάιηζεο ζε ηακείν 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη Σζηγγάλνη- ROMA- άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κελ είλαη αζθαιηζκέλνη 

ζε θάπνην ηακείν, ελψ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αζθαιηζκέλα. Οη εξσηψκελνη πνπ έρνπλ 

Διιεληθή ππεθνφηεηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

αζθαιηζκέλνη, φπσο επίζεο φζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη έζησ κηα ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ, φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, φζνη έρνπλ 

πηπρίν αλψηεξεο/αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, φζνη έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο, φζνη είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, φζνη δηακέλνπλ  ζηελ 

Αηηηθή, θαη ηέινο φζνη  ιακβάλνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο. 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο θφβνπ γηα ελδερφκελε απφιπζε. Οη γπλαίθεο 

ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο έρνπλ ηηο πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε, ελψ ηα άηνκα κε αλαπεξία 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο. Δπίζεο, φζνη δειψλνπλ φηη 

είλαη ζχκαηα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε, 

φπσο επίζεο θαη νη γπλαίθεο ζχκαηα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα 

ελδερφκελε απφιπζε ζε ζρέζε κε  ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ησλ αλδξψλ πνπ 

δειψλνπλ ζχκαηα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. Δπίζεο, νη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα 

ελδερφκελε απφιπζε. Αθφκε νη εξσηψκελνη πνπ έρνπλ παηδηά αληηκεησπίδνπλ 
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πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε. 

Σέινο φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε. 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πηζαλφηεηαο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαηά 

ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Οη καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά πξνζφληα εθηηκάηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο. Σα νξνζεηηθά άηνκα έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 

ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. Αθφκε νη 

γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ θαηά 

ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο, νη άγακνη, νη κε έρνληεο αλψηεξε/αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, θαη ηέινο φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή.   

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πηζαλφηεηαο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε 

παξειζνχζεο εξγαζίεο. Σα άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο, ελψ ηα 

νξνζεηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ δερζεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. Αθφκε, ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 

δερζεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε  ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. Παξάιιεια, νη 

γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ δερζεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε  ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο, νη άγακνη, φζνη δελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε, θαη φζνη δηακέλνπλ εθηφο 

Αηηηθήο.  

πκπεξαζκαηηθά:  

 Tν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Σα άηνκα πνπ 

έρνπλ νινθιεξψζεη αλψηεξεο/αλψηαηεο ζπνπδέο αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξα 

πνζνζηά αλεξγίαο, ρακειφηεξεο δηάξθεηαο αλεξγία, πεξηζζφηεξα ρξφληα 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ, πςειφηεξνπο κηζζνχο, πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο επεξεάδεη ζεκαληηθνχο 

δείθηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

αλελεξγά, άλεξγα θαη λα αληηκεησπίδνπλ παξαηεηακέλε αλεξγία.  

 Ζ Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο 

επεξεάδνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ Διιεληθή ππεθνφηεηα θαη ε πνιχ θαιή 

γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηα άηνκα λα 

αλήθνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, λα είλαη εξγαδφκελα, λα αληηκεησπίδνπλ 

ρακειφηεξεο δηάξθεηαο αλεξγίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλα.    

 Σν γέλνο επεξεάδεη ηνπο δείθηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο. Οη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγέο, λα 

αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά παξαηεηακέλεο αλεξγίαο, ιηγφηεξα 

ρξφληα επαγγεικαηηθνχ βίνπ, ρακειφηεξνπο θαζαξνχο κηζζνχο, πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε, πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο θαη   πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. 
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 Ζ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε  θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο επεξεάδεη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. ζνη έρνπλ βηψζεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην 

ηεο πξφζιεςεο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αλελεξγνί, 

άλεξγνη, θαη λα αληηκεησπίδνπλ παξαηεηακέλε αλεξγία. 

 Ζ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηελ ζεκεξηλή απαζρφιεζε επεξεάδεη ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Σα άηνκα πνπ δέρνληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηελ 

ζεκεξηλή ηνπο εξγαζία ιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο  θαη 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα απφιπζε.  

 Ο λνκφο θαηνηθίαο επεξεάδεη ηελ αγνξά εξγαζίαο. ζα άηνκα δηακέλνπλ 

ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο, αιιά φζα άηνκα 

είλαη άλεξγα ζηελ Αηηηθή αληηκεησπίδνπλ παξαηεηακέλε αλεξγία. Δπηπιένλ 

φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθνχ βίνπ, 

πςειφηεξνπο κηζζνχο, θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη αζθαιηζκέλνη 

ζε ηακεία αζθάιηζεο. Αθφκε, φζνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίδνπλ θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε 

θαη λα έρνπλ αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξεο δηαθξίζεηο  θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο.  

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ επεξεάδνπλ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Oη άζηεγνη παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

είλαη αλελεξγνί. Oη πξφζθπγεο-αηηνχληεο άζπιν αληηκεησπίδνπλ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο. Oη πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ αληηκεησπίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα είλαη άλεξγνη γηα πςειφηεξν δηάζηεκα. Σα άηνκα κε αλαπεξία 

ιακβάλνπλ ηνπο ρακειφηεξνπο σξηαίνπο κηζζνχο. Oη Σζηγγάλνη- ROMA- 

άηνκα κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα κελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θάπνην ηακείν. Οη γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αληηκεησπίδνπλ ηηο πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αηζζάλνληαη θφβν γηα ελδερφκελε απφιπζε. Οη καθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 

45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα εθηηκάηαη φηη έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξφζιεςεο. Σα άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θνηλσληθνχ θχινπ έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ ππνζηεί 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε παξειζνχζεο εξγαζίεο. 
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Παξάξηεκα Η. Κσδηθνπνίεζε εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 

 

Δμαξηεκέλεο Μεηαβιεηέο Κσδηθνπνίεζε 

Δξγαηηθφ δπλακηθφ  1= φηαλ νη εξσηψκελνη είλαη εξγαδφκελνη ή άλεξγνη, 0 ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε (αλελεξγνί) 

Δξγαδφκελνη 1= φηαλ νη εξσηψκελνη είλαη εξγαδφκελνη, 0 φηαλ είλαη άλεξγνη  

Υξφληα εξγαζίαο πλερήο κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηα ρξφληα επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο (θπζηθφο ινγάξηζκνο) 

Γηάζηεκα αλεξγίαο πλερήο κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηνπο κήλεο πνπ νη εξσηψκελνη 

είλαη άλεξγνη (θπζηθφο ινγάξηζκνο) 

Χξηαίνο θαζαξφο κηζζφο πλερήο κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ην χςνο ηνπ σξηαίνπ θαζαξνχ 

κηζζνχ (θπζηθφο ινγάξηζκνο) 

Αζθάιηζε  1= φηαλ νη εξσηψκελνη είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θάπνην ηακείν 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Φφβνο απφιπζεο 1= φηαλ νη εξσηψκελνη δελ θνβνχληαη κήπσο ράζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Θχκα δηάθξηζεο θαηά ην 

ζηάδην ηεο πξφζιεςεο  

1= φηαλ νη εξσηψκελνη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο θαηά ην ζηάδην 

ηεο πξφζιεςεο, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Θχκα δηάθξηζεο ζε 

παξειζνχζεο εξγαζίεο 

1= φηαλ νη εξσηψκελνη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο ζε παξειζνχζεο 

εξγαζίεο, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
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ΗΗ. Κσδηθνπνίεζε αλεμάξηεησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ 

Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο Κσδηθνπνίεζε 

Οκάδα ειέγρνπ  1= φηαλ ν εξσηψκελνο πξνέξρεηαη απφ ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε (επάισηε 

θνηλσληθή νκάδα) 

Δπάισηε θνηλσληθή νκάδα (16 

θαηεγνξίεο): 

 

- Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ 

ησλ 45 εηψλ κε ρακειά 

ηππηθά πξνζφληα 

1= Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε 

ρακειά ηππηθά πξνζφληα, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

- Άηνκα κε αλαπεξία 1= άηνκα κε αλαπεξία, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Σζηγγάλνη- ROMA- Άηνκα 

κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο 

1= ηζηγγάλνη- ROMA- άηνκα κε πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- 

Άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο 

1= Έιιελεο Μνπζνπικάλνη- άηνκα κε 

ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

- Μεηαλάζηεο, 

παιηλλνζηνχληεο 

1= κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

- Πξφζθπγεο- Αηηνχληεο 

άζπιν  

1= πξφζθπγεο- αηηνχληεο άζπιν, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε  

- Γπλαίθεο ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

1= γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 0 ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Γπλαίθεο/Άλδξεο ζχκαηα 

εκπνξίαο (trafficking) 

1= γπλαίθεο/άλδξεο ζχκαηα εκπνξίαο (trafficking) , 

0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 

1= αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, 0 ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε 

- Απνθπιαθηζζέληεο- 

Αλήιηθνη παξαβάηεο 

1= απνθπιαθηζζέληεο- αλήιηθνη παξαβάηεο, 0 ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 1= Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

- Οξνζεηηθνί 1= νξνζεηηθνί, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Άζηεγνη 1= άζηεγνη, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

- Άηνκα επξηζθφκελα ζε 

θαηάζηαζε θηψρεηαο 

1= άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, 0 

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
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- Άηνκα πνπ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

1= άηνκα πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

- Άηνκα πνπ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ 

θχινπ 

1= άηνκα πνπ πθίζηαληαη  δηαθξίζεηο ιφγσ 

ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

Ζιηθία πλερήο κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηελ ειηθία ησλ 

εξσηψκελσλ 

Γέλνο 1= φηαλ ν εξσηψκελνο είλαη άλδξαο, 0 ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε 

Έγγακνο 1= φηαλ ν εξσηψκελνο είλαη έγγακνο, 0 ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε 

Αξηζκφο παηδηψλ  πλερήο κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ ησλ εξσηψκελσλ  

Μέιε λνηθνθπξηνχ  πλερήο κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ εξσηψκελνπ  

Διιεληθή ππεθνφηεηα 1= φηαλ ν εξσηψκελνο έρεη Διιεληθή ππεθνφηεηα, 

0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Γεκνηηθφ ζρνιείν 1= φηαλ ν εξσηψκελνο έρεη νινθιεξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ κία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, 0 ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε 

Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 1= φηαλ ν εξσηψκελνο έρεη νινθιεξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

(γπκλάζην), 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Αλψηεξε/αλψηαηε εθπαίδεπζε  1= φηαλ ν εξσηψκελνο έρεη απνθνηηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ απφ ΑΔΗ, ΣΔΗ, ΗΔΚ, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

εκηλάξηα θαηάξηηζεο 1= φηαλ νη εξσηψκελνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

θάπνην ζεκηλάξην θαηάξηηζεο, 0 ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε 

Γλψζε Διιεληθψλ  1= φηαλ ν εξσηψκελνο έρεη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή 

γλψζε Διιεληθψλ, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Γλψζε Αγγιηθψλ 1= φηαλ ν εξσηψκελνο έρεη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή 

γλψζε Αγγιηθψλ, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε  

Μαθξνρξφληα αζζέλεηα  1= φηαλ ν εξσηψκελνο πάζρεη απφ θάπνηα 

καθξνρξφληα αζζέλεηα (πάλσ απφ 12 κήλεο), 0 ζε 
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θάζε άιιε πεξίπησζε 

Γεκφζηνο ππάιιεινο  1= φηαλ ν εξσηψκελνο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, 0 

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Θχκα δηάθξηζεο ζηελ ζεκεξηλή 

εξγαζία 

1= φηαλ νη εξσηψκελνη έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο 

ζηελ ζεκεξηλή εξγαζία, 0 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

Αηηηθή  1= φηαλ νη εξσηψκελνη δηακέλνπλ ζηελ Αηηηθή, 0 

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
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7. Οκαδηθά εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο  

 

7.1. Έθζεζε απνηειεζκάησλ απφ ηελ νκαδηθά εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε ζηε   

       Θεζζαινλίθε   

 

7.1.1. πκκεηέρνληεο  

 

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 21 επηεκβξίνπ 2012 θαη ψξα 18:00 – 

20:00  ζε αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηνπ μελνδνρείνπ Capsis Hotel (Μνλαζηεξίνπ 18, 

Θεζζαινλίθε).  

πκκεηέρνληεο:  

1. Πξφεδξνο ηνπ «Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ» (ΚΔΠΚΑ) 

2. Αληηπξφεδξνο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Σαρπδξνκηθψλ 

Π.Ο..Σ. 

3. Πξντζηάκελνο ΟΑΔΓ Ξάλζεο 

4. Τπάιιεινο ΟΑΔΓ Ξάλζεο 

5. Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζε ΚΠΑ  

6. Πξντζηάκελνο ΚΠΑ Κηιθίο 

7. Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Μεηέξα Σεξέδα κεηαλαζηψλ Αιβαλψλ.  

8. Τπεχζπλε ζην εμεηδηθεπκέλν Κέληξν Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Έληαμεο ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

Τπεχζπλνη γηα ηε Γηεμαγσγή ηεο Οκαδηθά Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο: 

 Ναηαιία ππξνπνχινπ, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 Άγγεινο Σξακνπληάλεο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 

Παξαηεξεηέο ηεο Οκαδηθά Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο: 

 Γηνλχζεο Μπαινχξδνο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 Νίθνο αξξήο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 Καηεξίλα Ζιηνχ, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 
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7.1.2. Βαζηθνί Άμνλεο – Εεηήκαηα πδήηεζεο 

Η. Βαζκφο ελεκέξσζεο θαη γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα ζέκαηα ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο 

 Πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ (αξλεηηθήο, άληζεο θαη άδηθεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο) ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 

 

πσο πξνέθπςε απφ ηελ νκαδηθά εζηηαζκέλε ζπδήηεζε, νη ζπκκεηέρνληεο 

παξαηεξνχλ φηη  ε πξψηε άληζε κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ 

ε εγθαζίδξπζε κηαο δπαδηθήο αγνξάο εξγαζίαο, κέζσ ηνπ δίπνινπ ηδησηηθφο θαη 

δεκφζηνο ηνκέαο.  

Δπηπξφζζεηα, θαη ζην παξειζφλ εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ήηαλ αληηκέησπεο κε 

πξνβιήκαηα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Οη νκάδεο πνπ βηψλνπλ ζπρλφηεξα κε απηή ηε 

δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο θχινπ θαη εζληθφηεηαο, ελψ ζε 

δεχηεξν επίπεδν άιιεο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα είλαη νη Ρνκά θαη νη 

πξψελ ρξήζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ. 

 

Χζηφζν, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, νη δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζήκεξα δελ 

αγγίδνπλ κφλν ηηο πξναλαθεξζείζεο νκάδεο, ελψ έρνπλ αιιάμεη θαη κνξθή. Έηζη, 

φπσο παξαηεξεί ν Αληηπξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ 

Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ. ε απαζρφιεζε είλαη αλάινγε κε ηελ θαηάηκεζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην ζεκεξηλφ λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην. Λφγσ ησλ λέσλ κνξθψλ ηεο σξνκίζζηαο εξγαζίαο, ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, 

θαη ηεο εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, νη ελ δπλάκεη εξγαδφκελνη νδεγνχληαη ζηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο κέζσ άιισλ δηαδηθαζηψλ, ελψ ελέρεη θαη ν θίλδπλνο λα 

εληαζνχλ θαηλφκελα ξαηζηζκνχ. ε ζπλέρεηα απηνχ, παξαηεξήζεθε απφ άιινλ 

νκηιεηή φηη «...ήδε ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο πνπ πξέπεη λα δνχκε μεθάζαξα, θαη ηδίσο 

ζήκεξα πνπ ε αλεξγία έρεη «ρηππήζεη θφθθηλν θαη ην έρεη μεπεξάζεη», νη ζπγθξνχζεηο 

απηέο ζα είλαη πνιχ επψδπλεο γηα επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο...» 

 

 

 Βαζκφο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο 

αληηκεησπίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
 

Σν πξψην ζεκείν ζην νπνίν φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ, είλαη φηη ε 

παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εληείλεη ηελ άδηθε ή κε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  
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Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη πσο νη δηαθξίζεηο αιιάδνπλ κνξθή, έρνπλ γίλεη πην έληνλεο, 

θαη δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ κφλν ζηηο εππαζείο νκάδεο. Αληηζέησο, φινη νη άλεξγνη 

πιένλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εππαζή νκάδα. χκθσλα κε ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπ ΟΑΔΓ Ξάλζεο, ε θξίζε έρεη κεηαβάιεη ην εξγαζηαθφ ηνπίν, θαη 

πιένλ «...ζηα άηνκα εθείλα πνπ θηλδπλεχνπλ απφ δηαθξίζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη φινη 

νη άλεξγνη Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο. Έρνπκε γχξσ ζηνπο 300.000 καθξνρξφληνπο 

αλέξγνπο πνπ δελ δνπιεχνπλ ηα ηειεπηαία 3 - 4 ρξφληα. Καη απηνί ινηπφλ κπαίλνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ...».  

ε ζπλάθεηα κε ηα αλσηέξσ, ν πξφεδξνο ηνπ «Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ» 

(ΚΔΠΚΑ), εθηηκάεη πσο κε ηελ θξίζε νη ζπδεηήζεηο πεξί εππαζψλ νκάδσλ θαη 

πξνζηαζίαο ηνπο έρνπλ πεξάζεη αλαγθαζηηθά ζε δεχηεξε κνίξα. Γελ αζρνιείηαη 

θαλέλαο, γηαηί δελ έρεη πεξηζψξηα λα αζρνιεζεί, εθηφο εαλ απηή είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα ε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ. Έηζη, «...φηαλ έρεη επηζηήκνλεο 

πνπ έρνπλ θάεη ηα παληειφληα ηνπο ζηα ζξαλία, φηαλ έρνπλ κεηαπηπρηαθά θαη δελ έρεη 

δηέμνδν γηα απηνχο,..., δελ θάζεηαη ν άιινο λα ζπδεηήζεη γηα λα βξεη δνπιεηά γηα ηνλ 

αλάπεξν ή γηα ην λαξθνκαλή, αζρέησο απφ ηη δπλαηφηεηεο έρεη...».  

Σελ ίδηα γλψκε αζπάδεηαη θαη ε ππεχζπλε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηε Θεζζαινλίθε, θαζψο παξαηεξεί νηη 

νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνζιακβάλνπλ πιένλ άηνκα κε πξνυπεξεζία ρξφλσλ, 

πφζν κάιινλ άηνκα πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ κία θαηάζηαζε επψδπλε γηα απηνχο, ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. 

 

 Καηά ηελ άπνςε ζαο, πνηά απφ ηηο νκάδεο πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη 

πξνβιέπνληαη ζην Νφκν 3304/2005 (δηαθξίζεηο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ) αληηκεησπίδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο; 

 

ηελ νκαδηθά εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε ηεο Θεζζαινλίθεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθψλεζαλ πσο φιεο νη  νκάδεο ηνπ λφκνπ 3304/2005 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ. Φάλεθε σζηφζν φηη θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο, ζηελ Διιάδα πξνεγνχληαη 

νη εζλνηηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. Απφξξνηα ηεο θξίζεο κάιινλ, είλαη πσο γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο, ηφζν γηα ηνπο λένπο φζν θαη γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ηνλίζηεθε απφ ηνπο νκηιεηέο πσο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 

δηαθξίζεηο εληφο ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ εξγαζίαο. Έηζη, θαηά ηνλ Αληηπξφεδξν 

ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ., ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ε δηάθξηζε δελ είλαη νχηε θπιεηηθή νχηε εζλνηηθή, αιιά είλαη ειηθηαθή, ελψ 

ζηηο επηρεηξήζεηο έληαζεο ηερλνινγίαο δελ ππάξρνπλ πνιινί λένη θαη γπλαίθεο ζηελ 

ππξακίδα ηεο εγεζίαο. Δπίζεο, παξφιν πνπ αλαγλσξίδνληαη ηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ππάξρεη ε αίζζεζε πσο ζε νξηζκέλα 

δεηήκαηα βξηζθφκαζηε αθφκε πίζσ απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηεο ΔΔ. 
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Αλαθνξηθά κε ηα ινηπά θξηηήξηα, ηέζεθε ην δήηεκα ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ. Έηζη, θαηά ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

σκαηείσλ Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ., ν ηειεπηαίνο λφκνο ζαθψο πξνθαιεί δηαθξίζεηο 

κε βάζε ηελ ειηθία. Έηζη, πξνβιέπεηαη πσο κέρξη ηα 25 γηα λα πξνζιεθζεί, κε λφκν, 

παξ‟ φιν πνπ ε ζπιινγηθή ζχκβαζε κε λφκν θαζνξίδεη ην θαηψηαην πνζφ ηνπ 

κηζζνχ, κείνλ ην 30%.  Αλαθχπηεη ινηπφλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ 25ρξνλν θαη ζηνλ 

24ρξνλν. Αθελφο γίλεηαη απηφ, αθεηέξνπ κε ηε κείσζε θαη ηελ βαιθαληνπνίεζε ησλ 

ακνηβψλ, απνιχνληαη 50ρξνλνη νη νπνίνη δελ πξφθεηηαη λα βξνπλ εξγαζία, θαζψο ν 

λένο είλαη πην θηελφο θιπ. Έηζη, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην θξάηνο δελ 

παξαθηλεί, αιιά αληίζεηα λνκηκνπνηεί. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε λνκνζεζία, νη ίδηεο δπζιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξία. Δλψ ππάξρεη ν ζρεηηθφο λφκνο (λ. 2643), έρνπλ ζηακαηήζεη λα 

ιεηηνπξγνχλ νη επηηξνπέο πνπ απνθαζίδνπλ γηα πξνζιήςεηο ΑΜΔΑ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

 

 Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ησλ νκάδσλ απηψλ φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

έληαμε ζήκεξα;  
 

χκθσλα κε άπνςε ππαιιήινπ ηνπ ΟΑΔΓ Ξάλζεο, ππάξρνπλ έληνλεο δηαθξίζεηο 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θξίζε επεξεάδεη ηηο δηάθνξεο νκάδεο, κε εηδνπνηφ δηαθνξά 

λα απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ θξίζε δελ πιήηηεη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν έλαλ εξγαδφκελν πνπ κεηψλεηαη ν κηζζφο ηνπ ή πνπ ράλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ, κε θάπνηνλ πνπ δελ έρεη νχηε έλα εκεξνκίζζην, φπσο ελδεηθηηθά νη Ρνκά. 

Σν ίδην πξέπεη λα εηπσζεί πσο ζπκβαίλεη θαη κε έλα άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, έλαλ 

απνθπιαθηδφκελν, θιπ. 

Απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Έληαμεο ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηε Θεζζαινλίθε, ηνλίζηεθε ε θξίζηκε ζεκαζία ησλ 

Πξνγξακκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε πξψελ ρξεζηψλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά παξαηήξεζε, ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «3+1» αιιά θαη θαηά ηε  δηάξθεηα πινπνίεζεο Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο απαζρνιήζεθε ελαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ. ηα ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηα απαζρνιήζεθαλ άηνκα κε ζπκβάζεηο ζε Γήκνπο, ζηε ΓΔΖ ή 

αθφκε θαη ζε θάπνηνπο ηδηψηεο πνπ είραλ κηα αλεπηπγκέλε επαηζζεζία γηα ηέηνηα 

άηνκα. Παξεκθεξήο δπλαηφηεηα γηα απαζρφιεζε ππήξρε επίζεο θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, κε ζεηξά πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ. Χζηφζν, κε ηελ παχζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, παχεη θαη ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 

 

ΗΗ. Αλάδεημε ησλ ηνκέσλ φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη δηαθξίζεηο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο 
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χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο πξντζηακέλεο ζην ΚΠΑ ηνπ Κηιθίο, νη δηαθξίζεηο έρνπλ 

επεθηαζεί ζε πάξα πνιινχο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο πξηλ 

ηελ ειηθία ηεθλνπνίεζεο, έρνπκε θηάζεη πιένλ ζην ζεκείν λα ππνγξάθνπλ πσο δελ 

ζα γελλήζνπλ, ή ππνγξάθνληαο ηελ πξφζιεςή ηνπο ππνγξάθνπλ απηφκαηα ηελ ίδηα 

ζηηγκή θαη  ηελ νηθηνζειή απνρψξεζή ηνπο ζηελ πεξίπησζε εγθπκνζχλεο, θαζψο έηζη 

δελ ζα κπνξέζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε.  

 

Έλα δήηεκα ην νπνίν ηέζεθε απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο 

σκαηείσλ Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ., είλαη πσο ην θξηηήξην ηεο πξνυπεξεζίαο θαη ε 

κνξηνδφηεζή ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο απνηεινχλ ηεξάζηηα δηάθξηζε. 

Καηά ηελ άπνςή ηνπο, απηφ ην θξηηήξην ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε θάηη άιιν. 

Γελ κπνξεί θαλέλα λέν παηδί φζα πξνζφληα έρεη (κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, θιπ) λα 

κπνξέζεη λα πξνζθνκίζεη θαη πξνυπεξεζία. ηηο άιιεο ρψξεο φηαλ ε αλεξγία είλαη 

ζην 9%, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα απφθηεζε πξνυπεξεζίαο. ηελ Διιάδα φηαλ ε 

αλεξγία θηάλεη ζην 20% θαη πιένλ (ζηελ Θεζ/θε ζην 30% θαη πιένλ) ζχκθσλα κε ηα 

επίζεκα ζηνηρεία, ην γεγνλφο απηφ απνηειεί ηεξάζηηα δηάθξηζε γηα ηε θάζε ηεο 

πξφζιεςεο. 

Σαπηφρξνλα κε ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 κε αμίσζε πξνυπεξεζίαο, επηπιένλ ππάξρνπλ 

θαη νη εληνιέο γηα πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ, ειάρηζηεο βεβαίσο απηέο ζήκεξα, νη 

νπνίεο έρνπλ φξην ειηθίαο ηα 35 έηε. Σν νπνίν ζπλεπάγεηαη πσο έλαο πνιίηεο άλσ ησλ 

35 εηψλ έρεη βγεη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. πλεπψο, δελ είλαη κφλνλ ν 50ρξνλνο πνπ 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα απφιπζεο. Με απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχνληαη ζηνλ 

ΟΑΔΓ καθξνρξφληα άλεξγνη, 6 θαη 7 ρξφληα αλεξγίαο, θάπνηνη ζε κεγάιεο ειηθίεο, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ νχηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. Πνιινί απφ απηνχο είλαη 

νηθνδφκνη ή απαζρνινχληαη ζε επνρηαθά επαγγέικαηα πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ ηα 

θξηηήξηα γηα ηνπιάρηζηνλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε.  

Έλα ζεκείν ην νπνίν ηνλίζηεθε επίζεο απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ., είλαη πσο ζην παξειζφλ νη 

δηαθξίζεηο απηέο κπνξνχζαλ λα ειεγρζνχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν. ήκεξα σζηφζν δελ 

πθίζηαηαη έιεγρνο ή θάπνην άιιν κέηξν. Σν ζεκεξηλφ πιαίζην αληηβαίλεη αθφκα θαη 

ζε θνηλνηηθνχο φξνπο αιιά θαη ζην χληαγκα. 

Ο πξφεδξνο ηνπ «Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ» (ΚΔΠΚΑ), παξαηήξεζε πσο 

κφιηο εθθηλείηαη ην ζέκα ησλ δηαθξίζεσλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ, πξνθχπηνπλ 

απηφκαηα θαη ζπδεηήζεηο πεξί φιεο απηήο ηεο δνθεξήο πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

αλεξγία, κε ηελ κε πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Γηα ηνλ ίδην, φιεο νη νκάδεο 

είλαη αληηκέησπεο αδηαθξίησο κε ην ζέκα ηεο αλεξγίαο. 

 

Ο ππάιιεινο ηνπ ΟΑΔΓ ηεο Ξάλζεο πξφζζεζε θαη ηε δηάζηαζε ησλ Ρνκά, θαζψο 

θαηά ηε γλψκε ηνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν δέρεηαη αιιηψο έλαλ 50ρξνλν πνπ ράλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ ή θάπνηνλ πνπ απνιχζεθε γηαηί έθιεηζε ην εξγνζηάζην πνπ δνχιεπε, θαη 

πνπ νη νπνίνη έρνπλ ηε ζπκπάζεηα ηνπ θφζκνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ, ελ αληηζέζεη κε ηνλ Ρνκά πνπ πηα δελ βξίζθεη νχηε ην κεξνθάκαην πνπ έθαλε 

παιηά ζηε ζπγθνκηδή ηνκάηαο, δηφηη ηψξα έρεη αληαγσληζηή ην Βνχιγαξν πνπ έξρεηαη 

ειεχζεξα κε πνιχ ρακειέο απαηηήζεηο.  
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Έηζη, ζηνπο απεηινχκελνο απφ ηνλ απνθιεηζκφ παξαηεξείηαη θαη κηα ηαμηθή 

δηαζηξσκάησζε. Αληηκεησπίδνληαη θαη πιήηηνληαη δηαθνξεηηθά. ε άηνκα κε 

αλαπεξίεο, πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν νη ηπθινί απφ φηη νη παξαπιεγηθνί. ηελ Ξάλζε, 

δελ πιήηηνληαη ην ίδην νη Πνκάθνη κε ηνπο Ρνκά. Πξφθεηηαη γηα δχν ζξεζθεπηηθέο θαη 

εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, αιιά νη δνκέο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε έσο ηψξα ελζσκάησζή ηνπο, έσο θαη ηελ θξίζε, ηνπο έρεη θαηαηάμεη 

ζε κηα άιιε ηαμηθή δηάξζξσζε. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ «Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ» (ΚΔΠΚΑ) ηφληζε πσο γηα 

ηνλ ίδην είκαζηε ζηελ πιένλ αθαηάιιειε πεξίνδν γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα 

θαηαγξάςνπκε πξνβιήκαηα επάισησλ νκάδσλ, θαζψο ην πξφβιεκα έρεη επεθηαζεί 

πάξα πνιχ. Οη λνκνζεηηθέο θαη θνηλνληθέο πνιηηηθέο πξαγκαηνπνίεζεθαλ φηαλ 

ππήξραλ αλάπηπμε θαη πφξνη, θαη θαηά ζπλέπεηα θάπνηεο νκάδεο άξρηζαλ λα 

αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά κε ζεηηθφ ηξφπν, θαη λα γίλνληαη θάπνηεο θηλήζεηο ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. ηηο παξνχζεο δπζκελείο ζπλζήθεο, δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θνηλσληθέο πνιηηηθέο ρσξίο πφξνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, εάλ δελ ππάξμεη απφ ηε κηα ε αλάπηπμε, θαη απφ ηελ άιιε ε αλεξγία 

λα θαηέβεη θαη πάιη θάησ απφ ην 10%, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κεηνλφηεηεο ή εππαζείο 

νκάδεο δε ζα επαηζζεηνπνηνχλ θαλέλα, θαζψο ν θαζέλαο λνηψζεη φηη αλήθεη ζε 

θάπνηα επάισηε θνηλσληθή νκάδα θαη ζα ηελ πεξηραξαθψλεη φπσο λνκίδεη θαη ζα 

ζπγθξνχεηαη κε θάπνηνλ άιιν. 

Ο Πξντζηάκελνο ΚΠΑ ηνπ Κηιθίο εθηηκάεη φηη ην ζέκα ζα ιπζεί κέζσ ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ΗΗΗ. Πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ 

Αλαθνξηθά κε ηνπο κεηαλάζηεο, ν Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Μεηέξα Σεξέδα 

κεηαλαζηψλ Αιβαλψλ, ηνλίδεη φηη νη ίδηνη ζηνρνπνηνχληαη απφ πνιιέο θαηεπζχλζεηο. 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη πσο κφιηο ην παηδί 

ησλ κεηαλαζηψλ νινθιεξψλεη ηα 18 έηε βγαίλεη απφ ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε 

ησλ γνλέσλ. Έλα αθφκε πξφβιεκα είλαη πσο γηα κηα κέξα έμνδν απφ ηε ρψξα, ην 

θξάηνο θφβεη ηα ηακεία, επεηδή κφλν απφ ηα δηαβαηήξηα κπνξνχλ λα ειερζεί ν 

Αιβαλφο θαη ν θάζε κεηαλάζηεο. 

Δλδεηθηηθφ πάλησο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο απφ 

ην θξάηνο, είλαη ην παξάδεηγκα ηεο κεηάθξαζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, ην νπνίν γηα ηνλ ίδην είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Γηα ηνπο Αιβαλνχο, ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζηα 

ειιεληθά ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ηέθλα θαη λα ιάβνπλ ην επίδνκα ηέθλσλ. Απηφ 

φκσο έρεη σο απνηέιεζκα ην επίδνκα πνπ ελ ηέιεη δίλεηαη γηα ην ηέθλν ζηνλ Αιβαλφ 

κεηαλάζηε γνλέα, ην έρεη πξνθαηαβάιεηαη ππνρξεσηηθά, ψζηε λα γίλεη ε  κεηάθξαζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο. Απηφ δε ζπκβαίλεη γηα ηηο γελλήζεηο ησλ Αιβαλψλ 

ζηελ Ξάλζε. 
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Δθηίκεζή ηνπ είλαη πσο απφ ηνπο ππάξρνληεο κεηαλάζηεο ηελ Διιάδα, ην 30-40% 

θεχγνπλ θαη επηζηξέθνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο, δηφηη πιένλ δελ ππάξρνπλ δνπιεηέο ζηελ 

Διιάδα. Πνιινί είλαη κε νηθνγέλεηα ρσξίο δνπιεία, ελψ επηπξφζζεηα νη κεηαλάζηεο 

έρνπλ θαη ηελ θαηαβνιή ελνηθίσλ, ηε ζηηγκή πνπ νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο έρνπλ 

ηδηφθηεηα ζπίηηα, ελψ ηέινο νη κεηαλάζηεο δελ έρνπλ έλζεκα ζηε δνπιεηά θαη 

επηδφκαηα.  

Ο πξφεδξνο ηνπ «Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ» (ΚΔΠΚΑ) παξαηήξεζε φηη νη 

Αιβαλνί είλαη νη «παιηνί κεηαλάζηεο» θαη πιένλ έρνπλ ελζσκαησζεί κε ηελ θνηλσλία. 

ηελ αξρή γεχζεθαλ έληνλα πίεζε θαη δηαθξίζεηο, επεηδή έπαηξλαλ ηε δνπιεηά ησλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, φπσο πρ ησλ κπνγηαηδήδσλ. ην ζηφραζηξν ηψξα είλαη νη 

θαηλνχξηεο νκάδεο κεηαλαζηψλ, πνπ επηπξφζζεηα δηαθέξνπλ θαη ζην ρξψκα. 

Ζ ππεχζπλε ζην εμεηδηθεπκέλν Κέληξν Κνηλσληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Έληαμεο ηνπ 

ΟΚΑΝΑ ζηε Θεζζαινλίθε παξαηεξεί πσο πνιιά παηδηά πνπ είλαη κέιε ζηα 

πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο είηε ηνπ ΟΚΑΝΑ είηε άιινπ θνξέα, είλαη κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο. Απηά ηα παηδηά, πνπ νη γνλείο πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δνπιεχνπλ 

φιε κέξα, βίσζαλ ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ απφ ηα πξψηα ρξφληα ζην ζρνιείν ηνπο 

κέρξη ηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη απφ ηνπο 

δαζθάινπο. Γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ ιφγν πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηε ρξήζε θαη νη 

γνλείο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα.  

Καηά ηε γλψκε ηεο είλαη θνηλφ κπζηηθφ πσο νη έιιελεο γνλείο, φηαλ έβιεπαλ λα 

ππάξρνπλ καζεηέο Αιβαληθήο θαηαγσγήο ζην ζρνιείν, έγξαθαλ ηα παηδηά ηνπο ζε 

ηδησηηθά ζρνιεία. Ο ξαηζηζκφο αλάκεζα ζηα παηδηά, κε ηε κνξθή ηνπ ελδνζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ, είλαη πνιχ έληνλνο.  

 

ΗV. Πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκαδηθά εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ππάξρνπλ 

ηξφπνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξεο 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζ‟ απηήλ. 

Έλα πξψην κέηξν είλαη ε ελίζρπζε ησλ Πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο πνπ λα θαζηζηνχλ απηά ηα άηνκα αληαγσληζηηθά 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

Οδεγίεο ηεο ΔΔ, θαη επηθεληξσκέλα ζε πξάζηλε αλάπηπμε, πξάζηλεο ππνδνκέο, 

αλαθχθισζε, κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα, βηναέξην, αηγνπξνβαηνηξνθία, ηππνπνίεζε 

βηνινγηθψλ θαη νηθνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη ηέινο ζε θαιιηέξγεηεο.  

Θα πξέπεη λα δνζνχλ θαηεπζχλζεηο ζηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, ψζηε λα 

πηνζεηεζεί ν ζεζκφο ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Ή νη θνξείο 

Απεμάξηεζεο απφ θνηλνχ λα δεκηνπξγήζνπλ έξγα φπσο έλα κεγάιν αγξφθηεκα, 

κεγάια παξαγσγηθά εξγαζηήξηα, ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα, ζπλεξγεία λα κπνξνχλ αλ 

δηνξζψλνπλ θιηκαηηζηηθά.  
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Άιιε πξφηαζε απνηειεί ηα άηνκα λα εξγάδνληαη ζε παξαγσγηθά εξγαζηήξηα, κεηά 

ηελ παξαθνινχζεζε θαηάξηηζεο, θαη λα εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα. Έηζη 

ζα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ θαη‟ εθηίκεζε 100 άηνκα θαζεκεξηλά κέζσ 

πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζα επηδνηείηαη ε αζθάιηζε θαη ην κεξνθάκαην. Θα 

δεκηνπξγεζνχλ έηζη εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ εξγαζηεί ζε έλα 

πεξηβάιινλ ίδην κε ηελ πξαγκαηηθή εξγαζία θαη ζα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα ή ζα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηε ζχζηαζε κηαο Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

Δπηρείξεζεο.  

χκθσλα κε ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ 

Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ. θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ «Κέληξνπ Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ» 

(ΚΔΠΚΑ), ην δήηεκα ζηελ Διιάδα θηλείηαη νξηαθά. Καηά ζπλέπεηα, φπνηεο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζα πξέπεη λα έξζνπλ έμσ απφ ηε ρψξα, απφ ην 

επξσπατθφ επίπεδν. ην ίδην επίπεδν, ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΟΑΔΓ Ξάλζεο παξαηεξεί 

πσο «...εγψ πηζηεχσ πσο έηζη φπσο είλαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο απηή ηελ ζηηγκή, 

ιίγα πξάγκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ φζνλ αθνξά ην λα πηάζνπλ δνπιεηά νη κεηαλάζηεο, ηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Τν πεξηζζφηεξν είλαη ε δηαθψηηζε ηνπ θφζκνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ νκάδσλ...». 

Κιείλνληαο, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ 

Σαρπδξνκηθψλ Π.Ο..Σ., παξαηήξεζε πσο πξέπεη πξψηα ν θάζε έλαο, αλάινγα κε ην 

ξφιν ηνπ λα κηιήζεη κε ηε γιψζζα ηεο αιήζεηαο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, εδψ πνπ έρνπλ 

θηάζεη ηα πξάγκαηα γηα λα θαηαπνιεκήζνπκε ηηο δηαθξίζεηο ρξεηάδεηαη απφ φινπο λα 

κελ θνβνχληαη λα ζπζηάζνπλ ηε ζέζε θαη ηελ θαξέθια ηνπο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, 

γλσξίδνπκε νη πάληεο πνιχ θαιά ηη πξέπεη λα γίλεη. Δπηπξφζζεηα, ηφληζε θαη ην ξφιν 

ηεο αηνκηθήο επζχλεο, θαζψο ην θξάηνο ρξεκαηνδνηεί γηα λα δεκηνπξγήζεη δνκέο θαη 

ππνδνκέο γηα λα αληηκεησπίζεη απηά ηα δεηήκαηα, αιιά παξάιιεια ζεζπίδεη λφκνπο 

ζε ηειείσο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ο θάζε έλαο έρεη επζχλε, κε βάζε ηνλ θνξέα πνπ 

εθπξνζσπεί, λα ην θάλεη απηφ εκθαλέο.  

 

 

7.2. Έθζεζε απνηειεζκάησλ απφ ηελ νκαδηθά εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε ζηελ  

        Αζήλα    

 

7.2.1. πκκεηέρνληεο  

  

Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 18 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ψξα 10:00 – 

13:00  ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

(Κξαηίλνπ 9 θαη Αζελάο, Αζήλα, 8
νο

 φξνθνο).  

 

 

 

πκκεηέρνληεο:  
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1. Τπεχζπλνο ηεο Μνλάδαο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο – Οξγαληζκφο Καηά ησλ 

Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ) 

2. χκβνπινο Απαζρφιεζεο – «ΔΠΑΝΟΓΟ» Κέληξν Δπαλέληαμεο 

Απνθπιαθηζκέλσλ 

3. Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Διιήλσλ Ρνκά  

4. Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ – Παλειιήληα Οκνζπνλδία Διιήλσλ Ρνκά 

5. Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ζε ζέκαηα θχινπ - ΗΝΔ/ ΓΔΔ  

6. Μέινο - ΜΚΟ ASANTE Οξγάλσζε λέσλ κε αθξηθαληθή θαηαγσγή 

7. Μέινο - ΜΚΟ ASANTE Οξγάλσζε λέσλ κε αθξηθαληθή θαηαγσγή 

8. Τπεχζπλε Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο - Παλειιαδηθή Έλσζε γηα ηελ 

Φπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε & Δπαγγεικαηηθή Δπαλέληαμε (ΠΔΦΑΔΔ) 

9. Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο -  Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

10. Πξφεδξνο - Διιεληθή Δηαηξεία Τπνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο & χκβνπινο 

Δξγαζίαο ζην «Η.Π.Α.Π ΘΔΟΣΟΚΟ» 

 

 

Τπεχζπλνη γηα ηε Γηεμαγσγή ηεο Οκαδηθά Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο: 

 Ναηαιία ππξνπνχινπ, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 Άγγεινο Σξακνπληάλεο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 

Παξαηεξήηξηα ηεο Οκαδηθά Δζηηαζκέλεο πδήηεζεο: 

 Αιίθε Μνπξίθε, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 
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7.2.2. Βαζηθνί Άμνλεο – Εεηήκαηα πδήηεζεο 

 

Η. Βαζκφο ελεκέξσζεο θαη γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηα ζέκαηα ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο 

 

 Πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ (αξλεηηθήο, άληζεο θαη άδηθεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο) ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. 
 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Οκαδηθά Δζηηαζκέλε πλέληεπμε, 

ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο αλέθαζελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ πξνβιήκαηα άληζεο 

κεηαρείξηζεο, αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Μεηαμχ άιισλ, δνκηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο εκπφδηδαλ ηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα. Σν θχιν 

θαη ε εζληθφηεηα απνηεινχζαλ δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθά νκάδεο κε 

πξνβιήκαηα άληζεο αληηκεηψπηζεο. Αθφκα θαη ηηο επνρέο φπνπ ε Διιάδα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία, νη γπλαίθεο 

αληηκεησπίδνληαλ σο ππνδεέζηεξεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

άλδξεο, ελψ θαη νη κεηαλάζηεο πνιχ δχζθνια κπνξνχζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ επίζεκε 

αγνξά εξγαζίαο.  

ήκεξα, σζηφζν, ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγεί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ θαη άληζεο κεηαρείξηζεο. χκθσλα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο Οκαδηθά Δζηηαζκέλεο πλέληεπμεο, νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

δχν ρξφλσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζην λα θαηαξξηθζνχλ 

ζεζκνζεηεκέλα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Γελ ππάξρνπλ πιένλ νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ππάξρεη αχμεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, κείσζε 

ησλ απνδνρψλ, ζπξξίθλσζε ησλ επηδνκάησλ θιπ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαίλεηαη λα ππνθέξνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν. 

 

 Βαζκφο επίδξαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο 

αληηκεησπίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
 

Απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκαδηθά εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο πξνθχπηεη ε 

αίζζεζε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ άδηθε 

ή κε ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα έρεη νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ζε θνηλσληθή νπηζζνδξφκεζε. 
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ρεηηθά κε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ, ζχκθσλα κε ηελ εθπξφζσπν ηνπ ΗΝΔ/ΓΔΔ, νη 

γπλαίθεο ζηελ Διιάδα παξαδνζηαθά θαηείραλ δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ηφζν ζηα επίπεδα απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο, φζν θαη ζηα 

κηζζνινγηθά θιπ. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν, ζηηο γπλαίθεο ππήξρε ην 

πξφβιεκα ηεο «γπάιηλεο νξνθήο», ελψ δελ ππήξμαλ πνηέ επίζεκα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

γηα ην κηζζνινγηθφ ράζκα. 

ήκεξα, ελ κέζσ θξίζεο, ε άληζε αληηκεηψπηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ παξφηη αξρηθά 

θαηλφηαλ λα ακβιχλεηαη, ηειηθά κάιινλ νμχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Με άιια ιφγηα 

νη γπλαίθεο ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο άλδξεο. Γε βξίζθνπλ εχθνια δνπιεηά, θαηαιήγνπλ λα απνιχνληαη πην εχθνια, 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ άδεηα ινρίαο, ελψ νη καθξνρξφληα άλεξγεο είλαη 

ζε κεγάιν βαζκφ πην δχζθνιν λα επαλεληαρηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

γεληθφηεξα ηα πνζνζηά αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ είλαη πην απμεκέλα απφ φηη ησλ 

αλδξψλ. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε απφ ηελ εθπξφζσπν ηεο 

ΗΝΔ/ΓΔΔ ζην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη επηζηξνθήο ησλ γπλαηθψλ ζε 

παιαηφηεξεο θαηαζηάζεηο, δειαδή ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ππνζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζηελ άηππε θαη άκηζζε εξγαζία. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ε θξίζε έρεη 

δεκηνπξγήζεη απμεκέλεο αλάγθεο κε απνηέιεζκα ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ 

δεκφζησλ θνηλσληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ησλ 

λνηθνθπξηψλ λα έρνπλ αλαγθάζεη πνιιέο γπλαίθεο λα επηζηξέςνπλ ζηε θξνληίδα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη λα απαζρνινχληαη ζε άηππεο κνξθέο εξγαζίαο, αλαζθάιηζηεο, 

αδήισηεο, ρσξίο θακία αζθαιηζηηθή πξνζηαζία θαη δηθαίσκα. 

ζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο, επηζεκάλζεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ASANTE 

φηη νη κεηαλάζηεο, νχησο ή άιισο θαη πξν θξίζεο, έκπαηλαλ δπζθνιφηεξα ζηελ 

επίζεκε αγνξά εξγαζίαο. Κπξίσο δνπιεχαλε ζηελ άηππε αγνξά εξγαζίαο 

αλαζθάιηζηνη γηα πνιχ κηθξφ κεξνθάκαην θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ γηα 

ηνπο άλδξεο ήηαλ ηα ρσξάθηα, ε νηθνδνκή, ηα δεκφζηα έξγα απφ δηάθνξεο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θιπ ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ ζπλήζσο ε θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ θαη παηδηψλ θαη ε θαζαξηφηεηα ησλ ζπηηηψλ. ήκεξα, ιφγσ θξίζεο, 

έρνπλ απμεζεί ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηελ θνηλσληθή νκάδα 

ησλ κεηαλαζηψλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε γηα φζνπο αλαδεηνχλ πην εμεηδηθεπκέλεο 

ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν πξφβιεκα εκθαλίδεηαη νμχηεξν γηα ηηο γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζε επηζηεκνληθά επαγγέικαηα. Ζ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί απηή ηελ πεξίνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο 

κεηαλάζηξηεο λα έρνπλ εθπέζεη ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο λφκηκεο εξγαζίαο ιφγσ 

αλεξγίαο ή ιφγσ κείσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ελζήκσλ, ελψ ην εξγφζεκν δελ 

ιεηηνχξγεζε κε ηνλ ηξφπν θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ αλακελφηαλ φηη ζα 

ιεηηνπξγνχζε.  

 

χκθσλα κε ηνλ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ζεκαληηθά θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Καη κάιηζηα 

δηπιά. Απφ ηε κία πιεπξά, ε πξφζιεςε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία εθιακβάλεηαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε σο επηπιένλ νηθνλνκηθφ θφζηνο (πρ. θφζηνο δεκηνπξγία ελφο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο) θαη, εηδηθά ελ κέζσ 

θξίζεο, ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηηο πξνζιήςεηο ΑκεΑ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη κηα ζηαζηκφηεηα απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία ζην ζέκα ηεο 
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πξνψζεζεο ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο. Ζ εθπξφζσπνο ηνπ 

«ΘΔΟΣΟΚΟ» ζπκθψλεζε θαη αλέθεξε φηη φζνλ αθνξά ηνλ Νφκν 2643/98  πνπ 

πξνέβιεπε πνζνζηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ηφζν ζην 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 50 αηφκσλ) θαη 

ζεηηθέο δηαθξίζεηο ζην δεκφζην πξνο φθεινο ησλ αηφκσλ απηψλ, ην θχξην πξφβιεκά 

ηνπ είλαη φηη ιφγσ θξίζεο δε γίλνληαη πξνθεξχμεηο ζέζεσλ ζην δεκφζην θαη επηπιένλ 

φηη δελ ππήξρε νχηε ππάξρεη έιεγρνο απφ ην θξάηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ λφκσλ. 

Σέινο, κέζα απφ ηελ ζρεηηθά πξφζθαηε πξνβνιή θάπνησλ κεκνλσκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ απάηεο ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ επηδνκάησλ ζην ρψξν ησλ ηπθιψλ 

δεκηνπξγήζεθε κία αξλεηηθή εηθφλα ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ζηνρνπνίεζε ην ζχλνιν 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη άδηθεο ζπκπεξηθνξέο 

απέλαληί ηνπο.  

ε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή πξφζιεςε ησλ δηαθξηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ην πψο βηψλεηαη 

ζήκεξα κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαηππψζεθε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ 

ζπλεξγάηε ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ: «σο έλα βαζκφ λαη φπσο φινη νη λένη 

αηζζάλνκαη φηη είκαη ζχκα ηεο θξίζεο, φρη φκσο κφλν επεηδή είκαη ηπθιφο, αιιά επεηδή 

ππάξρεη απηή ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη πξέπεη λα θάλνπκε φινη ιίγν ππνκνλή». 

Σνλίζηεθε επίζεο φηη ιφγσ θξίζεο, παξφιν πνπ δελ κεηψζεθε ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο 

πξφλνηαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, παξαηεξείηαη κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηθαηνχρσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο κε απνηέιεζκα 

ζήκεξα λα απνθιείνληαη απφ ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άλζξσπνη 

νη νπνίνη έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε. 

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη έθδειεο θαη ζην ρψξν ησλ ςπρηθά αζζελψλ, αθνχ νη 

πξνζπάζεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή (επαλ-)έληαμε 

ησλ σθεινπκέλσλ ππνζθάπηνληαη απφ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ππνρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ θνξέσλ επαλέληαμεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. 

 

 Καηά ηελ άπνςε ζαο, πνηά απφ ηηο νκάδεο πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη 

πξνβιέπνληαη ζην Νφκν 3304/2005 (δηαθξίζεηο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ) αληηκεησπίδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο; 

 

Καηά γεληθή νκνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο Οκαδηθά Δζηηαζκέλεο πλέληεπμεο 

φιεο νη  νκάδεο ηνπ λφκνπ 3304/2005 αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζε 

αληίζηνηρν βαζκφ, ηα νπνία άιινηε είλαη έκκεζα θαη άιινηε άκεζα. ηε ζπδήηεζε 

αλαθέξζεθαλ σζηφζν θαη άιιεο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, νη νπνίεο δε 

δηαηππψλνληαη ξεηά ζην λφκν, σζηφζν αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο θαη 

δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα ησλ απεμαξηεκέλσλ (πξψελ ρξεζηψλ ηνμηθψλ νπζηψλ) δελ 

αλήθεη ζηηο νκάδεο ηνπ Ν. 3304/2005, σζηφζν αληηκεησπίδεη κεγάιεο δηαθξίζεηο ζηελ 
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ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Κη απηφ δηφηη εθηφο απφ ηα γεληθά πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ 

πνπ ππάξρνπλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ απεμαξηεκέλσλ δηαζέηεη έλα πξνθίι πνπ απφ κφλν 

ηνπ δπζθνιεχεη ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα άηνκα 

άλσ ησλ 35 εηψλ, κε πνιιέο ειιείςεηο ζε κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηερληθφ επίπεδν θαη 

κε πνιιά ρξφληα εθηφο αγνξάο εξγαζίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δπζθνιεχνληαη φρη 

κφλν λα κπνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θαηάξηηζεο.  ζνη θαηαθέξλνπλ λα εξγαζηνχλ ζπλήζσο απαζρνινχληαη ζε 

ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη ζπλήζσο δε γλσζηνπνηνχλ φηη είλαη πξψελ ρξήζηεο 

νπζηψλ. 

Καη ε νκάδα ησλ Διιήλσλ Ρνκά φκσο αληηκεησπίδεη κεγάιν ξαηζηζκφ θαη 

πξνθαηάιεςε απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ πξνθαηάιεςε απηή θαη νη δηαθξίζεηο 

μεθηλνχλ απφ πνιχ λσξίο απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ γίλνληαη θαηάθσξεο 

δηαθξίζεηο ζηα παηδηά ησλ Ρνκά κε ηε ιεηηνπξγία ρσξηζηψλ ζρνιείσλ θαη απηέο νη 

δηαθξίζεηο ζπλερίδνπλ λα ηνπο αθνινπζνχλ ζε φιε ηελ ππφινηπε πνξεία ηεο δσήο 

ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Διιήλσλ Ρνκά, παξά ην γεγνλφο 

φηη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα 

ηνπο Ρνκά ζηελ Διιάδα ειάρηζηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη «ήξζαλ δηζεθαηνκκχξηα απφ ηελ Δπξψπε λα ζηεγαζηνχκε, λα 

κνξθσζνχκε, λα γίλνπκε κηα θαιχηεξε θνηλσλία θαη [...] εδψ γίλαλ ζηάρηε θαη 

κπαξνχηη φια». 

Χο πξνο ηηο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ρνκά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

θαίλεηαη φηη κέρξη ζήκεξα απνπζηάδνπλ νη ζπζηεκαηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο 

πξσηνβνπιίεο απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο έληαμε. Τπάξρεη κία έληνλε πξνθαηάιεςε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν γηα 

ηελ νκάδα ησλ Ρνκά. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε θαηάζηαζε 

ησλ Ρνκά ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη ακεηάβιεηε θαη νπζηαζηηθά, ε 

πιεηνλφηεηά ηνπο βξίζθεηαη εθηφο ηεο επίζεκεο αγνξάο εξγαζίαο. ήκεξα, ιφγσ ηεο 

θξίζεο, ηα πξάγκαηα κάιινλ ρεηξνηεξεχνπλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην νκηιεηή, ε 

αδπλακία έληαμεο ησλ Ρνκά ζηελ ηππηθή αγνξά εξγαζίαο ζπληζηά πιένλ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, ελψ αλαθέξζεθε επίζεο φηη ζήκεξα ην 70-80% ησλ 

Ρνκά βξίζθεηαη ζηελ παξαβαηηθφηεηα.  

Σέινο, ε εθπξφζσπνο ηεο «ΔΠΑΝΟΓΟΤ», ζεσξεί φηη ε πην επηβαξεκέλε νκάδα είλαη 

ε νκάδα ησλ πξψελ θπιαθηζκέλσλ, ε νπνία παξφηη δελ αλαθέξεηαη ζην λφκν σο 

δηαθξηηή νκάδα, απνηειεί ζηελ νπζία κία απφ ηηο νκάδεο πνπ πθίζηαηαη ζεκαληηθέο 

θαη πνιιαπιέο δηαθξίζεηο. Κη απηφ δηφηη ην 90% ησλ απνθπιαθηζζέλησλ αλήθεη ζε 

θάπνηα απφ ηηο άιιεο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζε 

παξαπάλσ απφ κία. Ζ νκάδα απηή ινηπφλ εκθαλίδεη ζπζζψξεπζε κεηνλεμηψλ: νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη, πνιινί δελ γλσξίδνπλ ειιεληθά, 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο ρψξεο θιπ. Χο απνηέιεζκα ηα άηνκα απηά πθίζηαληαη 

πνιιαπιέο δηαθξίζεηο θαη θνπβαινχλ επίζεο θαη ην ζηίγκα ηνπ εγθιεηζκνχ ησλ 

απνθπιαθηζκέλσλ.  
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 Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ησλ νκάδσλ απηψλ φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

έληαμε ζήκεξα;  
 

Γεληθφηεξα φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη ζήκεξα ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα 

ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ. 

 

Δπηπιένλ, απφ ηε ζπδήηεζε αλαδείρζεθε έλα πξφβιεκα θνηλφ γηα πνιιέο απφ ηηο 

εππαζείο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο (πρ. άηνκα κε αλαπεξίεο, 

απεμαξηεκέλα άηνκα, ςπρηθά αζζελείο θ.α.). Πξφθεηηαη γηα ηε δπζθνιία πνπ ππάξρεη 

ζην λα απνθαζίζνπλ απηά ηα ίδηα ηα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα μεθχγνπλ απφ 

ηελ πξνλνηαθή ππνζηήξημε θαη απφ κία παζεηηθή αληίιεςε γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

εκαληηθφ ξφιν βέβαηα ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηελ απνηίλαμε ηεο εμάξηεζεο ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα παίδεη θαη ην θξάηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δελ παξέρνληαη ηθαλά 

θίλεηξα θαη πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο έληαμεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ επηδνκάησλ πξφλνηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Σν δηθαίσκα ιήςεο ηνπ 

επηδφκαηνο ράλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο πξνζιακβάλεηαη ζε κία  ζέζε 

εξγαζίαο, φπσο θαη ην δηθαίσκα ηνπ ζαλφληνο γνληνχ. Απηφ απφ κφλν ηνπ δεκηνπξγεί 

αλαζθάιεηα θαη αλαζηνιή ζην άηνκν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη απνηειεί 

νπζηαζηηθά έλα αληηθίλεηξν ζηελ πξνζπάζεηα εξγαζηαθήο έληαμεο, δεδνκέλνπ φηη δελ 

εμαζθαιίδεηαη ε κνληκφηεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, εηδηθφηεξα ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν 

θξίζεο.  

Πην αλαιπηηθά, αλά νκάδα, αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: 

 

 ζνλ αθνξά ηνπο πξψελ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ζήκεξα ππάξρεη 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ ζην εξγαζηαθφ θνκκάηη θαη ζε αηνκηθφ 

θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Χζηφζν, ηίζεηαη έλα 

κεγάιν δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο ζεξαπεπηέο θαη ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ηνπο. Δηδηθά ζήκεξα, κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε ηελ αλεξγία θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ζεξηεχνπλ 

θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν λα ππάξμεη αηζηνδνμία σο πξνο ηελ εξγαζηαθή έληαμε 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ην εμήο: «Υπάξρεη 

γεληθφηεξα απηφ ην ζπλαίζζεκα ην πνπ πάκε, ηη θάλνπκε, πσο ζα ηνπο 

βνεζήζνπκε. Πνπ πάκε κε ηέηνηα αλεξγία, κε 1.200.000 αλέξγνπο;». 

 

 ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, νη ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ -

φηαλ θαηαθέξλνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο- είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ βνεζεηηθέο, γηαηί δελ έρνπλ ηα ηππηθά-κνξθσηηθά πξνζφληα γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζε άιιν επίπεδν. Χζηφζν, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα κάζνπλε ηε δνπιεηά, 

ρξεηάδεηαη λα δνζεί ρξφλνο ζηνπο αλζξψπνπο απηνχο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

ιφγσ θξίζεο δπζθνιεχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ.  «Όια ηξέρνπλ κε απηνχο ηνπο ξπζκνχο 
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θαη κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε...είλαη πνιχ πην δχζθνιν, δε 

ιέσ φηη είλαη αθαηφξζσην, αιιά είλαη πνιχ πην δχζθνιν γηα έλα άηνκν κε 

αλαπεξία (αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο θαη δηαλνεηηθέο δπζθνιίεο) λα δηεθδηθήζεη 

κηα ζέζε φηαλ ν εξγνδφηεο δεηάεη ην 200% απφ ηα άηνκα». 
 

 Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηα άηνκα κε ςπρηθή λφζν. Πην αλαιπηηθά, 

φπσο αλέθεξε ε εθπξφζσπνο ηνπ «ΘΔΟΣΟΚΟ», ε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία 

δείρλεη φηη νη δπζθνιίεο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, αιιά θαη απφ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ. Γειαδή, απφ ηε κία πιεπξά ε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα απαηηεί λα είλαη θάπνηνο πνιχ αληαγσληζηηθφο γηα λα 

κπεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα δηαζέηεη πςειά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο, λα 

δηεθδηθεί πάξα πνιχ, λα γλσξίδεη απφ ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, θαη 

γεληθφηεξα λα έρεη αθκαίν εζηθφ θαη αγσληζηηθφηεηα γηα λα κπνξέζεη λα 

αληέμεη ζε απηήλ ηελ πνιχ ςπρνθζφξα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Με 

ιίγα ιφγηα ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

έρνπλ πνιχ αλεπηπγκέλε ηε δηεθδηθεηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη άλζξσπνη απηνί ιφγσ ηεο ςπρηθήο λφζνπ έρνπλ ζπλήζσο 

πνιχ ρακειή απηνπεπνίζεζε κε απνηέιεζκα λα παξαηηνχληαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο θπξίσο δηφηη δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ φιν 

απηφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη απηή ηε καθξνρξφληα (ζηηο κέξεο καο) θάζε 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο. 
 

 ζν αθνξά ηνπο Ρνκά, ην πξφβιεκα ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο είλαη πνιχ 

ζνβαξφ δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο Διιήλσλ 

Ρνκά, ην πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ είλαη πνιχ κηθξφ έσο θαη κεδακηλφ. χκθσλα 

κε ηνλ ίδην ην πξφβιεκα έρεη εληαζεί ιφγσ ηεο θξίζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο 

έιεπζεο Ρνκά απφ άιιεο ρψξεο κε απνηέιεζκα «εθεί πνπ είρακε έλα θνκκάηη 

ςσκί ηψξα δελ έρνπκε ηίπνηα».  
 

ΗΗ. Αλάδεημε ησλ ηνκέσλ φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη δηαθξίζεηο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ εληνπίδνληαη θπξίσο θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο δειαδή 

θαηά ηελ είζνδν ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ βεβαίσο δε ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ θαηλφκελα άληζεο αληηκεηψπηζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ήδε αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο νη δηαθξίζεηο κεηαμχ αλδξψλ-γπλαηθψλ θαη γεγελψλ-κεηαλαζηψλ πνπ 

παξαηεξνχληαη φζνλ αθνξά ζην κηζζνινγηθφ επίπεδν.   

Δηδηθφηεξα, ν ηνκέαο ησλ πξνζιήςεσλ εκθαλίδεη κάιινλ ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ηφζν γηα ηελ νκάδα ησλ κεηαλαζηψλ, φζν θαη γηα ηνπο 

απεμαξηεζέληεο, αιιά θαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο.  

 

ζνλ αθνξά ηνπο κεηαλάζηεο, θαίλεηαη φηη ζηα επηζηεκνληθά επαγγέικαηα ππάξρεη 

κία ηάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη. 
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χκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΑΑΝΣΔ «βιέπνπκε θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θφζκνπ φηη φζν ιηγφηεξνπο κεηαλάζηεο έρεηο, ηφζν θαιχηεξα είλαη». 

ζνλ αθνξά ηνπο απεμαξηεζέληεο απφ ηνμηθέο νπζίεο, θη εθεί ε πξνθαηάιεςε θαη ε 

επηθπιαθηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη θπξίσο ζην ζηάδην ηεο πξφζιεςεο. χκθσλα κε 

ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΟΚΑΝΑ «ζπρλά ππάξρεη απηφ ην κνχδηαζκα απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγνδνηψλ κήπσο ππνηξνπηάζεη ν εξγαδφκελνο θαη έρνπλ πξνβιήκαηα». ην πιαίζην 

απηφ αλαθέξζεθε  ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ παξνρήο ζπλερνχο 

ππνζηήξημεο ζηνπο εξγνδφηεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θνβίεο θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη λα πξνρσξνχλ ζε πξνζιήςεηο. Πάλησο, ε γεληθή αίζζεζε 

είλαη φηη έρεη κεησζεί ε πξνθαηάιεςε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε ζχγθξηζε κε ην 

παξειζφλ, απέλαληη ζε άηνκα ηέηνησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. ηαλ δειαδή ν 

απεμαξηεκέλνο ήδε απαζρνιείηαη ζε θάπνηα εξγαζία θαη γίλεηαη ηειηθά γλσζηφ φηη 

είλαη πξψελ ρξήζηεο ηνμηθψλ νπζηψλ, δελ πξνθχπηεη ζέκα απφιπζήο ηνπ. 

ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε ςπρηθά πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ εθπξφζσπν ηεο 

ΠΔΦΑΔΔ νη πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ νη εξγνδφηεο απέλαληη ζηνπο ςπρηθά αζζελείο, 

βαζίδνληαη σο έλα βαζκφ θαη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ φκσο δελ αθνξά ην ζχλνιν 

ησλ ςπρηθά αζζελψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ αλζξψπσλ κε ςπρηθέο δπζθνιίεο, εηδηθά 

απηψλ πνπ είλαη έηνηκνη γηα εξγαζία θαη ε ςπρηθή δπζθνιία δε θαίλεηαη, αλαθέξεη φηη 

«βξηζθφκαζηε πνιχ ζε έλα δίιεκκα. Γηα ην αλ έρεη λφεκα φηαλ απηφο ν άλζξσπνο πνπ 

ςάρλεη εξγαζία έρεη λφεκα λα απνθαιχςεη ηελ ςπρηθή ηνπ δπζθνιία ή φρη». Τπάξρεη 

δειαδή αθφκα ζηηγκαηηζκφο θαη πξνθαηάιεςε ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζηελ 

πξφζιεςε ςπρηθά αζζελψλ. «Η πξνθαηάιεςε μεθηλάεη απφ ηελ πεπνίζεζε ησλ 

εξγνδνηψλ φηη φινη είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία, είλαη επηθίλδπλνη». Ιδηαίηεξα δε γηα ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν αλαθέξεη ηα εμήο: «ζηε ζεκεξηλή επνρή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο πίεζεο θαη κε ηελ απεηιή ηεο απφιπζεο κέζα ζηηο εηαηξείεο 

πνιινί εξγνδφηεο έρνπλ ήδε εξγαδφκελνπο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, νπφηε φηαλ εξρφκαζηε εκείο θαη ηνπο πξνηείλνπκε έλαλ άλζξσπν 

πνπ έρεη πεξάζεη θάπνηα ςπρηθή δπζθνιία ζην παξειζφλ καο ιέλε φηη απνθιείεηαη λα 

ηνλ πξνζιάβνπκε». Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κία ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εξγνδφηεο απφ 

κεγάιεο εηαηξείεο θαη ζηφρεπε ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζηα ζέκαηα απαζρφιεζεο 

ησλ ςπρηθά λνζνχλησλ, ε ζηάζε ησλ εξγνδνηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε ςπρηθά 

αζζελψλ (φπσο απηή απνηππψζεθε ζηε ζπλάληεζε) ήηαλ φηη πξνηηκνχζαλ λα κε 

γλσξίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ ππνςεθίνπ εξγαδφκελνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο νκαδηθά 

εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο αλαθέξζεθε ζηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

επηθεληξψλνληαο ζε πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

κεγαιχηεξε δπζθνιία γηα απηέο ηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο είλαη ε αξρηθή έληαμή 

ηνπο ζηελ επίζεκε αγνξά εξγαζίαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ παξαηεξεί ηδηαίηεξεο άιιεο δηαθξίζεηο κέζα ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο. Χζηφζν, απηφ πνπ ηνλίζηεθε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ απαζρνινχληαη 

κε ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ είλαη φηη κέζα ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο ππάξρεη έιιεηκκα ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη  νη θφβνη θαη νη πξνθαηαιήςεηο γηα ην 

«δηαθνξεηηθφ», αιιά θαη έιιεηκκα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ 

ηεο θνηλσλίαο.  
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ΗΗΗ. Πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ 

ηελ νκαδηθά εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε ηεο Αζήλαο, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ 

σο επί ην πιείζηνλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Απηά δηαθξίλνληαη ζε γεληθά πξνβιήκαηα θαη ζε 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

ζνλ αθνξά ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ άληζσλ ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ νκάδα ησλ Μεηαλαζηψλ είλαη 

ηα εμήο θαη είλαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξάηνο: 

- Τπάξρεη πξφβιεκα κε ηα παηδηά ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία κφιηο 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειηθία ησλ 18 ρξνλψλ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ λφκηκα.  

- Οη κεηαλάζηεο ζε αληίζεζε κε ηνπο γεγελείο ππνρξενχληαη γηα ηελ έλαξμε 

επηρείξεζεο ζε θαηαβνιή εγγχεζεο πξνο ζην δεκφζην χςνπο € 60.000.  

- Ο Ν. 3304/05 έρεη θάπνηα ζεζκηθά θελά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ν λφκνο αλαθέξεηαη κελ ζηηο 

δηαθξίζεηο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξία, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά δελ 

πεξηιακβάλεη, ην δήηεκα ηεο ηζαγέλεηαο θαη ην πξφβιεκα ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν. 

 

ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα εμήο 

πξνβιήκαηα:  

- Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ην θξάηνο θάπνηεο επλντθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αηφκσλ απφ 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, σζηφζν δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπο κε απνηέιεζκα απηέο νη ξπζκίζεηο λα παξακέλνπλ ζρεδφλ 

αλελεξγέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξζεθε ε απνπζία ειέγρνπ απφ ην ΔΠΔ ησλ 

επηρεηξήζεσλ άλσ ησλ 50 αηφκσλ γηα ην εάλ εθαξκφδεηαη ν λφκνο γηα 

πξφζιεςε 2% ΑκεΑ. 

- Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε θαη ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ πξφζιεςε κε 

πνζνζηψζεηο ΑκεΑ ζην Γεκφζην, ε νπνία ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνθεξχζζνληαη 

πηα ζέζεηο ζην Γεκφζην, νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα σθειήζεη ηα άηνκα απηά.  

- Δπηζεκάλζεθε φηη αλ θαη έρνπλ ιεθζεί θάπνηεο πξσηνβνπιίεο έληαμεο ΑκεΑ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Πξφγξακκα «Γέθπξεο 

πξνο ηελ απαζρφιεζε» (ΔΠΑ) πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο  θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη αθνξά ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε αηφκσλ κε ςπρηθή λφζν ζε επηρεηξήζεηο, εληνχηνηο ππήξμε πνιχ 

κηθξή αληαπφθξηζε απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο παξά ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν 

(επηδφηεζε € 5000). Σειηθά ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο.  

 

- Παξφκνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηηο επηδνηήζεηο πνπ δίλεη ν 

ΟΑΔΓ ζηηο νκάδεο ησλ απεμαξηεκέλσλ θαη γηα ησλ αλαπήξσλ, νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν, αιιά ιφγσ θξίζεο έρεη κεησζεί ην ελδηαθέξνλ. 
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Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηάθνξα αληηθίλεηξα ζηα πξνγξάκκαηα απηά. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξζεθε σο παξάδεηγκα, ε απαγφξεπζε ζηνλ εξγνδφηε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

θάλεη ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηδφκαηνο λα θάλεη απνιχζεηο 6 κήλεο πξηλ 

εληαρζνχλ θαη ε δέζκεπζε λα θξαηήζεη ηνλ εξγαδφκελν κε αλαπεξία γηα 

ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα κε επηδφηεζε θαη 1 αθφκα ρσξίο επηδφηεζε. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα κελ ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη εηδηθά ηε ζεκεξηλή 

πεξίνδν ηεο θξίζεο αθνχ «νη εξγνδφηεο νχηε πνπ μέξνπλ ηη ζα ηνπο ζπκβεί ζην 

επφκελν 2κελφ». 

- Σέινο αλαθνξά έγηλε ζηα δνκηθά εκπφδηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν απφ ηνπο θνξείο ππνζηήξημεο 

ηεο εξγαζηαθήο έληαμεο φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επσθεινχκελνπο. Με 

άιια ιφγηα νη δξάζεηο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ζπκβάιινπλ κελ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξνο ηελ εξγαζηαθή 

έληαμε, αιιά δελ απνηεινχλ παλάθεηα.  

 

 

ΗV. Πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο νκαδηθά εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο ππάξρνπλ 

ηξφπνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξεο 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζ‟ απηήλ.  

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε επηκέξνπο πξνηάζεηο/ επηζεκάλζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ:  

 Ζ ελίζρπζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο πξνηείλεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ σο κία 

θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο αηφκσλ απφ εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο. Τπάξρεη ήδε σο εκπεηξία ε 

επηηπρεκέλε (παξά ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα) ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ 

πλεηαηξηζκψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚΟΗΠΔ) θαη ησλ Κνηλσληθψλ 

πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΚΟΗΝΔΠ) πνπ έρνπλ βνεζήζεη άηνκα κε 

ςπρηθή λφζν λα βξνπλ εξγαζία.  

Με βάζε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί κέρξη ζήκεξα νη θνηλσληθνί 

ζπλεηαηξηζκνί ζεσξνχληαη σο νη πιένλ θαηάιιεινη θαη γηα άιιεο επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη απνθπιαθηζκέλνη, νη νπνίνη 

αληηκεησπίδνπλ πνιχ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε θάπνηαο ζέζεο 

εξγαζίαο, ελψ ιφγσ ηνπ πξνθίι ηνπο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο 

απηναπαζρνινχκελνη.  

 

Δπηπιένλ, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πην εχθνια 

δέρνληαη ηε ζπλεξγαζία κε έλαλ ΚΟΗΠΔ πνπ απαζρνιεί ςπρηθά πάζρνληεο 

γηα ηελ παξνρή θάπνηαο ππεξεζίαο ή θάπνηνπ πξντφληνο, παξά ηελ πξφζιεςε 

ζηελ εηαηξία ηνπο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα. Απηφ θπξίσο 
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ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε επζχλε γηα ηνλ 

εξγαδφκελν δελ αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, αιιά απηή πεξηνξίδεηαη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή ζπλδηαιιαγή. Χο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ ην πξντφλ ή 

ε ππεξεζία πνπ παξέρνπλ νη ΚΟΗΠΔ είλαη αληαγσληζηηθφ ηφηε ηα θαηλφκελα 

πξνθαηάιεςεο θαη δηαθξίζεσλ θαίλεηαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη φζν αθνξά ηε 

ζχλαςε ζπκθσλεηηθψλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο φξνπο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

 Ζ απαζρφιεζε ζε θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί 

απφ ηα άηνκα κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα θαηαζηεί γη απηά έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο. 

 Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε βησζηκφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ 

δνκψλ απαζρφιεζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζκψλ κέζα απφ ηηο ΣΟΠΔΚΟ (Σνπηθέο Γξάζεηο 

Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο Οκάδεο) ιεηηνπξγεί πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε, απηή ηεο εμάξηεζεο ησλ ΚΟΗΠΔ απφ ηηο εθάζηνηε 

ρξεκαηνδνηήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη έλα καθξφρξνλν ζρέδην 

βησζηκφηεηαο θαη φρη απνζπαζκαηηθέο ελέξγεηεο, έηζη ψζηε λα κελ θιείλνπλ 

νη επηρεηξήζεηο κφιηο ηειεηψλεη ε ρξεκαηνδφηεζε. 

 Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ ψζηε λα θαιχπηνπλ 

θαιχηεξα θαη πην νινθιεξσκέλα ηηο αλάγθεο ησλ Δππαζψλ Κνηλσληθά 

Οκάδσλ. 

 Πξνηείλεηαη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

 Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα απαιεηθζνχλ ηα ζηεγαλά κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ νη ΜΚΟ θαη λα πξνσζεζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε δηθηχσζε 

ησλ δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Χζηφζν, επηζεκάλζεθε φηη ε δηθηχσζε 

ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα γίλεη κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, κε κία πιαηθφξκα 

ζπλεξγαζίαο ηέηνηα, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη αιιεινεπηθαιχςεηο θαη λα 

κελ δεκηνπξγνχληαη αζάθεηεο σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ θάζε θνξέα. Γηφηη ζήκεξα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα 

ππάξρνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο απφ θνξείο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη παξάιιεια 

λα ππάξρνπλ θελά παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θάπνηνπο άιινπο. 

 „Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε φρη 

κφλν ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

αηφκσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο. Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη θαη ηα ίδηα ηα 

άηνκα ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ λα εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

ην πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ 

λα ηα πξνβάινπλ, λα ηα δηεθδηθήζνπλ, αιιά θαη λα ππνζηεξίμνπλ θαη άιια 

άηνκα ηεο ίδηαο νκάδαο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα.  

 ηε ζεκεξηλή πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλχνπκε θαη ζηα θαηλφκελα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζπξξίθλσζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά, αιιά θαη ε θηλεηνπνίεζε 

θαη ε εκπινθή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ζε δξάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο επί ίζνηο φξνηο. ην πιαίζην απηφ αλαδείρζεθε ε αλάγθε 

γηα ηελ πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ απηφνξγάλσζεο ηεο θνηλφηεηαο, ηεο 

γεηηνληάο θιπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα 
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θνηλσληθέο ππεξεζίεο θχιαμεο παηδηψλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί, 

ειιείςεη θξαηηθψλ πφξσλ, κέζσ δηθηχσζεο θαη ζσζηήο νξγάλσζεο απφ ηελ 

ίδηα ηελ θνηλφηεηα.  

 Σνλίζηεθε επίζεο ε αλάγθε εθπξνζψπεζεο ησλ εππαζψλ θνηλσληθά 

νκάδσλ απφ κέιε ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο πνπ πθίζηαηαη δηαθξίζεηο. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε, γηα παξάδεηγκα, ζην απαξάδεθην θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη φηη κέρξη ζήκεξα ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο 

γηα ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ Ρνκά ειάρηζηα έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη απφςεηο 

θαη νη ζέζεηο ησλ ίδησλ ησλ Ρνκά.  

 Γηα νξηζκέλεο απφ ηηο νκάδεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο (φπσο είλαη νη 

ςπρηθά αζζελείο, νη απεμαξηεζέληεο θιπ) πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ δνκψλ πνπ λα παξέρνπλ ζπλερή ππνζηήξημε ζηα άηνκα ησλ 

νκάδσλ απηψλ, πνπ φκσο δε ζα πεξηνξίδεηαη ζην ζηάδην κέρξη ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά ζα πεξηιακβάλεη θαη ζπλερή ππνζηήξημε απφ 

ηελ ψξα ηεο έληαμεο ηνπο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ.  

 Σέινο, ε εθπξφζσπνο ηεο «ΔΠΑΝΟΓΟΤ» αλαθέξζεθε ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

λέσλ πξσηφηππσλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ σο «παξάδεηγκα 

θαιήο πξαθηηθήο» ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΠΟΡΧ ΚΑΗ ΓΧ» ην 

νπνίν απεπζπλφηαλ ζε λένπο θαη αλήιηθνπο παξαβάηεο (εθ ησλ νπνίσλ 

θάπνηνη ήηαλ Ρνκά, κεηαλάζηεο, παηδηά δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ θαη 

πξψελ ρξήζηεο). Δπεζήκαλε δε φηη αλ ππήξρε θαη ε θαηάιιειε δηθηχσζε κε 

άιινπο θνξείο ππνζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο, ψζηε λα απνηειέζεη κία 

νινθιεξσκέλε παξέκβαζε, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

βέιηηζηε πξαθηηθή.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Καιέο πξαθηηθέο γηα ηζφηηκε πξφζβαζε  ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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8.1. Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ Διιάδα: ε Κ.Π. Equal (1
νο

 &2
νο

 

θχθινο) 

 

Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Equal ζρεδηάζηεθε εμνινθιήξνπ κε ζθνπφ λα ζηεξίμεη 

νξηδφληηεο πνιηηηθέο θαη ππεξεζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ιφγσ θχινπ, αλαπεξίαο, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

ειηθίαο, ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ, κέζα απφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά  εξγαζίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ηηο νκάδεο πνπ 

κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Equal 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λένη, νη γπλαίθεο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη 

απαζρνινχκελνη κε ειιηπή εθπαίδεπζε, νη παιηλλνζηνχληεο, νη κεηαλάζηεο, νη 

πξφζθπγεο, νη θπιαθηζκέλνη, νη απνθπιαθηζκέλνη, νη αλήιηθνη παξαβάηεο, νη 

ηζηγγάλνη, νη Πνκάθνη, θαη ηα απεμαξηεκέλα άηνκα.  

Γενικοί ζηότοι ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο νξίζζεθαλ: α) Ζ βειηίσζε 

ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, κέζα απφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη επηζηξνθήο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο. β) Ζ αλάπηπμε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθα-

ζία δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. γ) Ζ 

ελζάξξπλζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ, 

κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ 

ελζσκάησζεο, θαη ε ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, γεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: (i) ε ελίζρπζε ησλ 

πνιηηηθψλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, (ii) ε ελζάξξπλζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη (iii) ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

Ζ Equal, σο ε κνλαδηθή Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ 

Σακείνπ ζηελ Γ‟ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν θαη ζηνπο δχν θχθινπο εθαξκνγήο ηεο 

(2002-2005 & 2005-2008) πξνζέθεξε ην γφληκν έδαθνο γηα πεηξακαηηζκφ ζηνλ ρψξν 

ηεο πνιηηηθήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο. ρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε γηα λα θαηαζηήζεη δπλαηή 

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ/ 

κεραληζκψλ κε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζηνλ θνξκφ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή.  

Σα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal 

αληηκεηψπηζαλ, εηδηθφηεξα, ην δήηεκα ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη φιεο νη 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εηζέιζνπλ θαη λα 

παξακείλνπλ κε αμηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με ηελ Equal επηδηψρζεθε, νη 

κεκνλσκέλεο παξεκβάζεηο πνπ ζα εθαξκφδνληαλ ζε πηινηηθφ επίπεδν, εθφζνλ 

επηηχγραλαλ, λα γεληθεπζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ θεληξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο θαη /ή 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θνξέσλ.   
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ε γεληθέο γξακκέο ε Πξσηνβνπιία αμηνπνίεζε ηφζν ζηνλ 1
ν
, φζν θαη ζην 2

ν
 θχθιν 

πινπνίεζεο ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ δηέζεηε, επηηπγράλνληαο θαη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ππεξβαίλνληαο ηελ αξρηθά ηεζείζα ζηνρνζεζία. Καηέιεμε ζε ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζπλζεηηθέο πξνηάζεηο πνιηηηθήο, θαηαθέξλνληαο λα θηλεηνπνηήζεη 

θνξείο απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, κέζα απφ πνιχπινθεο δηεξγαζίεο θαη εθαξκνγή 

λέσλ κεραληζκψλ θαη αξρψλ. 

πσο απέδεημε ε αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, νη 

Βαζηθέο Αξρέο Τινπνίεζεο ηεο Πξσηνβνπιίαο, δειαδή ε εηαηξηθφηεηα ζε εζληθφ θαη 

δηαθξαηηθφ επίπεδν, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε παξεκβάζεσλ, ε πηινηηθή εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ, ε νξηδφληηα 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο δξάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο (gender 

mainstreaming)  θαη ε ελζσκάησζε (mainstreaming) θαηλνηνκηψλ ζηηο ηξέρνπζεο 

πξαθηηθέο θαη ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο 

αλάγνληαη ζε ηδηαηηέξσο θαηλνηφκν ζηνηρείν, πξνζηηζέκελεο αμίαο, γηα ηελ εθαξκνγή 

νιηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

εμάιινπ, ε δνθηκή θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο εκπεηξίαο φζνλ αθνξά ηηο παξαπάλσ αξρέο 

θαηαγξάθνληαη σο ε ζεκαληηθφηεξε παξαθαηαζήθε ηεο Πξσηνβνπιίαο, νη αξρέο θαη 

ε εκπεηξία ηεο νπνίαο ειήθζεζαλ ππφςε ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013, θπξίσο ησλ λέσλ. 

ια ηα έξγα πνπ εληάρζεθαλ ζηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Equal πξνέβιεπαλ θαη 

δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηε δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ 

απφ ηνπο δηεζλείο εηαίξνπο πξνο ηηο ειιεληθέο αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο. Οη 

αλαπηπμηαθέο ζπκπξάμεηο ζπλεξγάζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ Δζληθψλ Θεκαηηθψλ 

Γηθηχσλ (ΔΘΓ), ζην έξγν ησλ νπνίσλ πεξηιακβαλφηαλ θαη ε αλαγλψξηζε θαη 

απνηίκεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαδείρζεθαλ εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο Equal.  

ην πιαίζην ησλ δχν θχθισλ ηεο Equal αλαδεηήζεθαλ θαιέο πξαθηηθέο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο:  

 Δθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο απαζρφιεζεο 

θαη αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ κε δηθηπσκέλε θαη εθηεηακέλε ζπλεξγαζία θαη 

θαιχηεξε δηάρπζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.  

 Δηζαγσγή  ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πιένλ επάισηεο νκάδεο, θαζψο θαη 

εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ απαζρφιεζεο ζε λέα αληηθείκελα πνπ εληζρχνπλ 

ηε ινγηθή ησλ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ησλ δνκψλ.  

 Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ πνηνηηθνχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

κεραληζκψλ αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ γηα ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα βαζηθά 

θνηλσληθά αγαζά θαη δηθαηψκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή πξφζβαζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε ζπλερή ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε γηα ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

 χλδεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο µε ηηο αλάγθεο απαζρφιεζεο ησλ θνηλσληθά 

εππαζψλ νκάδσλ θαη ηελ εκπινθή φισλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ησλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζε φια ηα ζηάδηα 

ππνζηήξημεο, απφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο 



186 

 

πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ επηηπρεκέλσλ 

πξαθηηθψλ.  

 Γηαρείξηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ, πξνεηνηκαζία ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θαη εξγα-

ζηαθή ηνπο έληαμε.  

 Δμαηνκηθεπκέλα πιάλα εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη 

θαηαλφεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αηφκσλ κε πνιιαπιέο δπζθνιίεο (θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

θαη ηεο θηψρεηαο κε ηε βνήζεηα ζπγθξηηηθψλ δεηθηψλ), ηελ αλάπηπμε ηεο 

δπλακηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηε θηψρεηα θαη πξνσζνχλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο.  

 Τηνζέηεζε βειηησκέλσλ κεζφδσλ γηα ηε ζσζηή απνηίκεζε ηεο κάζεζεο θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ αληαιιαγψλ ζε πνιηηηθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνάγνπλ ηελ ακνηβαία κάζεζε ζε ζρέζε κε ηα Δζληθά 

ρέδηα Γξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο.  

 πκβνιή ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θίλεηξα ζπκ-

κεηνρήο θαη ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ ζε εηδηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχδεπμεο, κε νθέιε γηα ηνπο 

άλεξγνπο, αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο.   

 

Ζ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Equal, ε νπνία έζεζε εμ αξρήο σο ζηφρν ηελ αλάδεημε 

θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο θαη λνκνζεζίεο, αλαγλσξίδεη φηη «νη θαιέο πξαθηηθέο δελ είλαη 

απνκνλσκέλεο νληφηεηεο πνπ κπνξνχκε απιά λα αληηγξάςνπκε θαη λα αλαπαξάγνπκε. 

Αληίζεηα, νη θαιέο πξαθηηθέο αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα δίθηπν 

αιιεινυπνζηεξηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ».
46

 Ο απινχζηεξνο νξηζκφο ησλ θαιψλ 

πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην πιαίζην απηφ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα «πξνζεγγίζεηο 

πνπ δνπιεχνπλ θαιά θαη κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ αιινχ».
47

 Παξάιιεια, ηνλίδεηαη 

φηη νη θαιέο πξαθηηθέο, κεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη: (α) λα ζπλδένληαη κε ηηο 

πθηζηάκελεο θαη ηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο, (β) λα πξνζθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο 

λέεο πνιηηηθέο, (γ) λα αλαγλσξίδνληαη σο «θαιέο», βάζεη απνδείμεσλ θαη αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ θαη (δ) λα απνηηκψληαη σο «θαιέο» εθφζνλ νη δπλεηηθνί ρξήζηεο 

θξίλνπλ φηη κπνξνχλ λα ηηο πηνζεηήζνπλ, νπφηε απνηηκάηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

απφ εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα ηηο  πηνζεηήζνπλ.
48

 

Γεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal ήηαλ εμαξρήο ε 

θαηλνηνκία θαη ν εληνπηζκφο θαιψλ πξαθηηθψλ, δεκηνπξγήζεθε έλαο αλάινγνο 

                                                 
46

 European Commission, Employment & European Social Fund, 2005, Equal- Making Change 

Possible: A practical guide to mainstreaming, ζ. 21. 

 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/mainstreamguide_en.pdf 
47

 O νξηζκφο απηφο πηνζεηείηαη ζηηο εθδφζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, φπσο π.ρ. 

European Union – European Social Fund, ρ.ρ., Equality and Diversity Good Practice Guide – Ethnic 

Minority Communities, Ecotec δηαζέζηκν online ζηε δηεχζπλζε: 

 http://www.equal.ecotec.co.uk/resources/equalopps/ 502762_ESF_GPG_Ethnic_v2.pdf, ζει. 5, θαη 

European Union – European Social Fund, ρ.ρ., Equality and Diversity Good Practice Guide – Gender, 

Ecotec δηαζέζηκν online ζηε δηεχζπλζε: http://www.equal.ecotec.co.uk/resources/ 

equalopps/502751_ESF_Gender_v4.pdf, ζ. 5.  
48

 European Commission, Employment & European Social Fund, 2005, Equal Making Change 

Possible: A practical guide to mainstreaming, ζ. 21-22. 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/mainstreamguide_en.pdf
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κεραληζκφο αλαδήηεζεο, εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο, δηάρπζεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζε πνιηηηθέο. Ο κεραληζκφο 

απηφο ζηεξίρζεθε ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ 

Θεκαηηθψλ Γηθηχσλ. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο εξγαζίαο θνξέσλ πνπ 

πινπνηνχζαλ έξγα Equal θαη νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ γχξσ απφ έλα ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν κε ζηφρν «ηε ζπζπείξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ δπλάκεσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ, ηελ επίηεπμε ηεο δηάρπζεο θαη επξχηεξεο 

εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα απνδεηθλχνληαλ επηηπρεκέλεο θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο πην πεηζηηθνχ επηρεηξήκαηνο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ απφ 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο».
49

 ηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ησλ Δζληθψλ Θεκαηηθψλ 

Γηθηχσλ, ππνβιήζεθαλ απφ ηηο Αλαπηπμηαθέο πκπξάμεηο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαιψλ πξαθηηθψλ κέζσ κηαο Φφξκαο Αλαγλψξηζεο Καιψλ Πξαθηηθψλ. 

Οη πξνηάζεηο απηέο αμηνινγήζεθαλ απφ νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ε νπνία θαη επέιεμε 

ηηο ππνζρφκελεο θαιέο πξαθηηθέο. ε επφκελν ζηάδην θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

έξγσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειηθή επηινγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.
50

  

Γηα ηα έξγα πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 2νπ Κχθινπ ηεο Κνηλνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο Equal, ε αμηνιφγεζε ππαθνχεη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλα κριηήρια, ηα 

νπνία κλεκνλεχνληαη ξεηά  θαη είλαη ηα εμήο:
 51

 

α) Η θαηλνηνκία. Γηεξεπλήζεθε θαη αμηνινγήζεθε: (1) ε πξνζηηζέκελε αμία 

ηεο θαιήο πξαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηα θελά θαη ηηο ειιείςεηο πνιηηηθήο, (2) ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο θαιήο πξαθηηθήο ζε ζχγθξηζε κε πθηζηάκελεο πξαθηηθέο, (3) ε 

εθαξκνγή λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο δηαπηζησκέλσλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ πθίζηαληαη νη 

νκάδεο-ζηφρνο θ.ά.  

β) Η ζπλάθεηα. Γηεξεπλήζεθε θαη αμηνινγήζεθε: (1) ε ζπκβνιή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο θαη θελά ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, (2) ε ζπλάθεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πξαθηηθήο κε δηαπηζησκέλεο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα ησλ νκάδσλ-

ζηφρνπ, (3) ε ζπκβαηφηεηα ησλ ζηφρσλ κε ζηξαηεγηθέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

αληίζηνηρσλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θ.ά.  

γ) Η απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) ηα άκεζα 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαιήο πξαθηηθήο, (2) ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ, (3) ε 

ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θ.ά.  

                                                 
 
49

 Ναγφπνπινο Ν., Μπνχδαο Ν., 2005, Κείκελν πξφηαζεο ελζσκάησζεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζηα εζληθά 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε, http://www.equal-greece.gr 

/e_details.asp? ethd=10&aa=5. 
50

 ηδεξά Β., Ναγφπνπινο Ν., 2007, Μειέηε θαιψλ πξαθηηθψλ:κεζνδνινγία θαη θξηηήξηα επηινγήο, 

Αζήλα, Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Γηαρείξηζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο ζηνλ Δξγαζηαθφ Υψξν»  
51

 ηδεξά Β.,Ναγφπνπινο Ν., 2008, Καιέο Πξαθηηθέο ηνπ Γηθηχνπ Γηαρείξηζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ησλ έξγσλ Equal ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Σπκπξάμεσλ: 

απνζαθήληζε ελλνηψλ, αλάδεημε επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ζπληειεζηέο, πεξηνξηζκνί, απνηειέζκαηα, 

δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο γηα επξχηεξε εθαξκνγή, Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο - Δηδηθή Τπεξεζία ηεο ΚΠ Equal. 
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δ) Οη επηπηψζεηο. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) ηα άκεζα 

πξνβιεπφκελα κεζνπξφζεζκα απνηειέζκαηα, (2) ηα έκκεζα πξνβιεπφκελα 

κεζνπξφζεζκα απνηειέζκαηα, (3) ηα πξνζδνθψκελα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα 

θαη επηπηψζεηο ζε ζπλάξηεζε κε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο επίπησζεο θ.ά. 

ε) Ζ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζπλζήθεο, θ.ά. 

Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο θαιήο 

πξαθηηθήο απφ άιια εηαηξηθά ζρήκαηα, θνξείο, νκάδεο, άηνκα, (2) ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ηνπο ζε  θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, (3) ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ζε άιιεο ζπλζήθεο, ππφ άιιεο πξνυπνζέζεηο θαη κε δηαθνξεηηθφ εκπιεθφκελν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θ.ά.  

ζη) Η δπλαηφηεηα επξχηεξεο εθαξκνγήο. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: 

(1)  ε δπλαηφηεηα λα πηνζεηεζεί ε θαιή πξαθηηθή απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

(2) ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ ζπλζεθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εθαξκνδφκελεο πξαθηηθήο, (3) νη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πξαθηηθήο θ.ά.  

δ) Η ελδπλάκσζε. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) ζπγθεθξηκέλνη 

ηξφπνη εκπινθήο ησλ επσθεινχκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, (2) 

ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη εκπινθήο ησλ επσθεινχκελσλ ζην ζρεδηαζκφ, (3) 

ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη εκπινθήο ησλ επσθεινχκελσλ ζηελ πινπνίεζε, (4) 

ζπγθεθξηκέλα νθέιε θαη αμίεο γηα ηηο νκάδεο ζηφρν, (5) ν βαζκφο ελίζρπζεο ηεο 

(κειινληηθήο) ζέζεο ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

ε) Η πξνζβαζηκφηεηα. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) νη δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ ζηηο δηεξγαζίεο αλάπηπμεο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ 

θ.ά., (2) ν βαζκφο αμηνπνίεζεο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη πξαθηηθψλ, (3) ε 

πξνζαξκνγή ππεξεζηψλ, πξαθηηθψλ θ.ά. ζε δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ ησλ νκάδσλ 

ζηφρνπ. 

ζ) Η ρξεζηκφηεηα. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) νη δπλαηφηεηεο 

ρξήζεο ηεο πξνηεηλφκελεο θαιήο πξαθηηθήο πξνο φθεινο άιισλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ, (2) νη δπλαηφηεηεο κεηεμέιημεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία, πεξηβάιινληα, ζπλζήθεο θ.ά., (3) νη δπλαηφηεηεο επξχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ζπζηαηηθψλ – ζπλνιηθά ε κεξηθά – ηεο θαιήο πξαθηηθήο απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο / εηαηξηθά ζρήκαηα θνξέσλ.  

η) Η απνδνηηθφηεηα. Γηεξεπλήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ: (1) νη πφξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε παξφκνηεο ή θαη πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο, (2) νη πηζαλφηεηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξαθηηθήο απφ ελδερφκελε αχμεζε 

ησλ πφξσλ, (3) ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ηεο πξαθηηθήο ζε επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα, ζηξαηεγηθέο θνξέσλ, εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη αξρέο, εληνπίζηεθαλ σο θαιέο πξαθηηθέο θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ άξζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο.
52

 

  

                                                 
52

 Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ θπξίσο απφ ηηο εμήο πεγέο: (α) Μπαινχξδνο & Υξπζάθεο, 2012 θαη (β) 

ΔΚΚΔ, 2010.  
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1. IMMIGRANTS AGRO-JOBS 
53

   

Πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο: ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ ε πξναγσγή ησλ ζπλζεθψλ 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ πξφζζεηα εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε κε 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα (θξνληίδα ειηθησκέλσλ, λεπίσλ, νηθηαθέο εξγαζίεο θιπ.). 

Μέζα απφ ηελ θαηάξηηζε, νη γπλαίθεο νηθνλνκηθέο κεηαλάζηξηεο απέθηεζαλ γλψζεηο 

πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο. 

 

Απνηειέζκαηα: κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο, ηξεηο απφ απηέο πξνζειήθζεζαλ κε 

πιήξε απαζρφιεζε γηα 10 κήλεο ζην Γπλαηθείν Αγξνηνπξηζηηθφ πλεηαηξηζκφ «ΣΟ 

ΚΑΣΡΗ». Σν πξφγξακκα απηφ σθέιεζε ηφζν ηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ, 

φζν θαη ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Απφ ηε κία, ε επηρείξεζε θέξδηζε εξγαηηθφ 

δπλακηθφ πνπ αληαπνθξίζεθε άξηζηα ζηηο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο θαη απφ ηελ άιιε νη 

γπλαίθεο απηέο απέθηεζαλ εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ππεξεζίεο εζηίαζεο γηα ηελ νκαιή 

έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

Χο θαιή πξαθηηθή ηνπ έξγνπ αλαγλσξίζηεθε ε απαζρφιεζε αηφκσλ απφ ηελ νκάδα-

ζηφρν σο πκβνχισλ, επεηδή νδεγεί ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή επάισησλ θνηλσληθά 

νκάδσλ. Δηδηθφηεξα επηζεκάλζεθε πσο νη χκβνπινη πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν, είλαη νη ίδηνη κεηαλάζηεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ θαη θαηφπηλ επειέγεζαλ 

κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη εξγάδνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πληνληζηή-

πκβνχινπ ησλ δνκψλ. Δλ πξνθεηκέλσ, αμηνπνηήζεθαλ νη «άηππνη» εγέηεο ηεο 

νκάδαο, νη νπνίνη έπαημαλ θαη ην ξφιν ηνπ Γηακεζνιαβεηή, ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε 

φζν θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ. Ο χκβνπινο-Γηακεζνιαβεηήο 

παξεκβαίλεη ζην επίπεδν ζηάζεσλ-λννηξνπίαο, θαζψο ρξεηάδεηαη λα εληζρχζεη ηε 

δηεθδηθεηηθφηεηα θαη λα άξεη ηελ θαρππνςία ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ απέλαληη ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

 

Δπηπηψζεηο: ε επαθή ησλ γπλαηθψλ-κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ηηο αιινδαπέο 

γπλαίθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέβαιε: 

 ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε φηη θαη νη δχν πιεπξέο, αλ θαη δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο, κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αλεζπρίεο, ηα ίδηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη 

ηηο ίδηεο ραξέο, σο γπλαίθεο θαη κεηέξεο. 

 ζην λα απνβιεζνχλ νη ξαηζηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ε απαζρφιεζή ηνπο 

ζην ζπλεηαηξηζκφ λα απνηειέζεη κία βέιηηζηε πξαθηηθή νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

Δπίζεο, νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο πνπ δνπλ ζηελ χπαηζξν ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ηα λέα ελ δπλάκεη κέιε ησλ γπλαηθείσλ ζπλεηαηξηζκψλ, ψζηε λα 

αληηζηξαθεί ε ηάζε κείσζεο ησλ κειψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο 

εγθαηάιεηςεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηηο λέεο ειιελίδεο.  
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 Βι. http://epeap.florina.teikoz.gr/IMMIGRANTS/temp.htm 
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2. «Coco Mat»
55

 

 

                                                 
54

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: http://www.coco-

mat.com/web/en/awards  
55

 Βι. http://www.coco-mat.com/web/en/node  

Ζ Coco Mat είλαη κηα εηαηξεία πνπ παξάγεη πξντφληα χπλνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

απνθιεηζηηθά θπζηθά πιηθά. Δίλαη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο 

ζηξσκάησλ ζηελ Δπξψπε κε θαηαζηήκαηα ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηηο 

ΖΠΑ, ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ηνλ Καλαδά . 

 

Πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο: ε Coco Mat επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πξνζσπηθφ ηεο πεξηιακβάλεη δεθαηξείο 

δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο θαη ελλέα ζξεζθείεο, θαζψο θαη άηνκα κε αλαπεξία. 

Μεηαμχ ησλ μέλσλ εξγαδνκέλσλ ππάξρνπλ θαη πξφζθπγεο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, φπσο ε  Ρσζία.  

 

Απνηειέζκαηα: 

 Σν 54% θαη ην 12% ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Coco Mat αληίζηνηρα, απνηειείηαη 

απφ πξφζθπγεο θαη άηνκα κε αλαπεξία 

 Ζ Coco Mat έρεη θεξδίζεη πνιπάξηζκα βξαβεία γηα ηελ πνιηηηθή ηεο, φπσο ην 

Δπξσπατθφ Βξαβείν «Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο» (2009), ην «Βξαβείν 

Δηαηξηθήο-Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ηνπο Αλζξψπηλνπο Πφξνπο/ Ίζεο 

Δπθαηξίεο» απφ ην Διιεληθφ χλδεζκν Γηαθεκηζηψλ (2010), ην Βξαβείν 

«Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (2007), ην Βξαβείν 

«Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηεο KPMG (2006) θαη αξθεηά άιια 
54

. 

 

Δπηπηψζεηο: 

Ζ πνιηηηθή αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο Coco Mat κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο πξφηππν γηα 

άιιεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα ζηεξείηαη θνπιηνχξαο 

ελζσκάησζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Ζ πνιηηηθή ηεο Coco 

Mat κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα:                                    

 θπβεξλεηηθφ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ (σο κία θαιή πξαθηηθή ελζσκάησζεο ηεο Αξρήο 

ηεο Με Γηάθξηζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο) 

 ράξαμε εηαηξηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

  εθζηξαηείεο νξγαλψζεσλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ γηα 

ηα νθέιε ηεο απαζρφιεζεο αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

http://www.coco-mat.com/web/en/awards
http://www.coco-mat.com/web/en/awards
http://www.coco-mat.com/web/en/node
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3. «Δκπεηξία»
56

 

 

Πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο: ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαη ε ράξαμε θαη πξφηαζε αληίζηνηρσλ ζεζκηθψλ κέηξσλ πνπ 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ενεργού 

γήρανζης, δειαδή ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηελ Διιάδα, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ. 

 

Απνηειέζκαηα: 

 ρεδηάζηεθε έλα θπιιάδην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο Έιιελεο εξγνδφηεο, αιιά 

θαη ζηνπο δηεπζπληέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη παξαγσγήο κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν παξνπζηάδεη κεξηθνχο απφ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο 

κχζνπο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο. 

 Έγηλε θαζνδήγεζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ γήξαλζεο, ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Δπηπηψζεηο: ε θχξηα επίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

Διιάδα αλαπηχρζεθε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ην ζέκα ηεο παξάηαζεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ 

επίηεπγκα ήηαλ φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, νη νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ θαη ηα 

ζπλδηθάηα θάζηζαλ καδί ζην ηξαπέδη θαη δεζκεχηεθαλ ζε αλνηρηφ θνηλσληθφ δηάινγν 

γηα ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο ελεξγνχ γήξαλζεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ ήηαλ ε ζπλνκνζπνλδία εξγαηψλ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) θαη ε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο  (ΓΔΒΔΔ). Σέινο, 

δεκηνπξγήζεθε έλα θεληξηθφ «παξαηεξεηήξην» ζηελ Αζήλα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ελεξγφ γήξαλζε, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έλα παλειιαδηθφ δίθηπν ην 

νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηφζν 

ηνπ παξαηεξεηεξίνπ φζν θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ είλαη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

πξντφληα πνπ αλαπηχζζνληαη κπνξνχλ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο θαη λα 

δηαρένληαη ζε φιεο ηηο πφιεηο ζηελ Διιάδα. Σν παξαηεξεηήξην είλαη αθφκα ελεξγφ 

θαη ζήκεξα, θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο ηεο Διιάδαο. 

 

 

 

 

4.Πινεγφο
57
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 Βι. http://www.empeiria-dp.gr/dpproject.html 
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Πεξηγξαθή ηεο πξαθηηθήο: 

 Βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ αιιαγήο ησλ «απνηξεπηηθψλ παξαγφλησλ» 

(inhibiting parameters).  

 Αλαβάζκηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηιήςεσλ, ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. 

 

Απνηειέζκαηα: 

 Σν έξγν πνπ αλαπηχρζεθε κε ηίηιν «Καηάξηηζε γηα ηε Γηαρείξηζε Αιιαγψλ», 

πεξηειάκβαλε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο/ επηκφξθσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο κέζσ «νξηδφληησλ» 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ζεκαηηθά πεδία δειαδή, αλεμάξηεηα απφ δεμηφηεηεο ή 

εξγαζηαθέο ζέζεηο, φπσο: ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ε δηαρείξηζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, ε δηαρείξηζε νκάδσλ, θ.ιπ.  

 Δπηπξφζζεηα, ην έξγν αλέπηπμε θαη εθάξκνζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

ηππηθήο θαη άηππεο γλψζεο ησλ λαππεγείσλ. Ζ κεζνδνινγία  ηνπ ζπζηήκαηνο 

βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεξάζθνληνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

λένπο ξφινπο, φπσο «εξγάηεο ηεο γλψζεο» ή «δηακεζνιαβεηέο». Σν έξγν 

δεκηνχξγεζε, επίζεο, έλα Σκήκα Τπνζηήξημεο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη 

έλα Κέληξν Πξνζαξκνγήο ζηε χξν, πξνζθέξνληαο ζηνρεπκέλε παξνρή 

ζπκβνπιψλ, επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ζηελ 

απαζρφιεζε γηα ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηε δνπιεηά απφ ηνπο 

λεναθηρζέληεο, αιιά θαη άιινπο εξγαδνκέλνπο. 

 

Δπηπηψζεηο: 

Οη θχξηεο επηπηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ:  

 Ζ βειηίσζε ηεο θνπιηνχξαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εξγαζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ αιιαγήο ησλ «απνηξεπηηθψλ παξαγφλησλ» 

(inhibiting parameters).  

 Ζ αλαβάζκηζε ησλ γλσζηηθψλ αληηιήςεσλ, ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γηα ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. 

 Ζ βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηππηθήο νξγαλσζηαθήο γλψζεο θαη ε 
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θαηαγξαθή θαη κεηαηξνπή ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο ζε κνξθή πνπ λα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί θαη λα κεηαδνζεί εχθνια. Παξάιιεια, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο, επηδηψρζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ γεξάζθνληνο δπλακηθνχ ζε λένπο 

εξγαζηαθνχο ξφινπο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ζ ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη λα επεξεαζηεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο αιιαγέο, κε πξνψζεζε ηεο εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνηλσληθψλ 

ζπλνκηιεηψλ.   

 

 

 

5. Δλ Γξάζεη 

Σα θαηλνηφκα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ είλαη: 

 - Ζ δεκηνπξγία Γηθηχνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε νξηδφληην θαη θάζεην επίπεδν, κε 

ελίζρπζε ηνπ ρψξνπ ηεο ηειηθήο παξέκβαζεο.  

- Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ησλ θνηλσληθψλ εππαζψλ νκάδσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Γήκνη νξεηλνί, 

πεδηλνί, βηνκεραληθά θέληξα ππεξεζηψλ, αζηηθνί), κε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο ηδηαηηεξφηεηαο (θνηλσληθά -νηθνλνκηθά-πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά).  

-  Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πξνιεπηηθήο αλίρλεπζεο ηεο αλεξγίαο αιιά θαη ησλ 

λέσλ δεμηνηήησλ, πξνζφλησλ θαη επαγγεικάησλ, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλακηθήο ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο 

ελφο λένπ πεξηβάιινληνο πνιπδξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα απαζρφιεζεο – 

εηζνδήκαηνο.  

-  Ζ δηαζχλδεζε – δηθηχσζε ησλ θνξέσλ πνπ ζα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

απνθεληξσκέλνπ κεραληζκνχ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ζαλ one stop shop.  

-  Ζ δεκηνπξγία Πχιεο Σερλνγλσζίαο ηεο απαζρφιεζεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

εηαίξσλ θαη κε πξννπηηθή ηελ παλειιήληα εκβέιεηα.  

-  Ζ πηζηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζηηο λέεο δεμηφηεηεο.  

-  Ζ ζχκπξαμε θαη ζπλεξγαζία εζληθψλ θνξέσλ κε πεδία εθαξκνγήο ην ηνπηθφ 

   επίπεδν. 
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6. ΖΦΑΗΣΟ   

ην πιαίζην ηνπ 1
νπ

 Κχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal, ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «Κέληξν Μεηαπιεξνθφξεζεο γηα Μεηαλάζηεο, Παιηλλν-

ζηνχληεο, Πξφζθπγεο – Ήθαηζηνο» πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

Κέληξνπ Μεηαπιεξνθφξεζεο. θνπφο ηνπ θέληξνπ ήηαλ ε παξνρή – κε εληαίν θαη 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν – έγθπξεο, επεμεξγαζκέλεο, εμεηδηθεπκέλεο θαη επίθαηξεο 

πιεξνθφξεζεο ζε θνξείο πνπ εμππεξεηνχλ κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο θαη 

πξφζθπγεο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, ψζηε κέζα απφ κία 

δηαδηθαζία αληαιιαγήο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ σο «εληαία ζεκεία επαθήο» (one-stop shops), εμππεξεηψληαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν θαη πην νινθιεξσκέλν ηξφπν ηηο νκάδεο-ζηφρν.  

 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκκεηείραλ θνξείο κεηαλαζηψλ, 

παιηλλνζηνχλησλ θαη πξνζθχγσλ, νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηξφπν 

επίιπζήο ηνπο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ αλαγλσξίζηεθε πσο απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Μεηαπιεξνθφξεζεο σο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηαο 

ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ, αλαδείρηεθαλ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηήλ ηε κνξθή δηθηχσζεο, σο κέζν βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ. 

Παξάιιεια, ην έξγν επεδίσμε ηελ αλάδεημε, αληηζηνίρηζε, πηζηνπνίεζε θαη 

αλαβάζκηζε (φπνπ απαηηείηαη) ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο νκάδαο 

ζηφρνπ, έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο αμηνπνηψληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα πξνζφληα ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνρψξεζε ζηελ 

θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παιηλ-

λνζηνχλησλ κεηαλαζηψλ, πξνζθχγσλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ζηελ άκεζε 

αμηνπνίεζε ησλ αξρηθψλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. ηε ζπλέρεηα, πξνρψξεζε 

ζηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ ΟΔΔΚ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο 

ηνπο. 

Ζ πξαθηηθή απηή ζεσξήζεθε πσο αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

ΔΓΑ θαη απνηειεί πξφηαζε πνιηηηθήο ζε ΔΓΑ θαη ΔΓΔΝ. 
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7. Δλδπλάκσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ θαη Πξνζθχγσλ 

ην πιαίζην ηνπ 2νπ Κχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal, ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «Δλδπλάκσζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ θαη 

Πξνζθχγσλ ζηελ Αγνξά Δξγαζίαο» πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 7 Γξα-

θείσλ Υπνζηήξημεο Μεηαλαζηψλ ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε, Βφιν θαη Πάηξα.  

 

Σα  Γξαθεία παξέρνπλ ηηο εμήο ππεξεζίεο ζηνπο κεηαλάζηεο: 

 ελεκέξσζε/πιεξνθφξεζε γηα ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα, θαζψο θαη γηα 

ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο, εθπαίδεπζεο, θ.ά. 

 ππνζηήξημε θαη παξαπνκπή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο 

 ελδπλάκσζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

ζπλζεθψλ, κέζσ ζπιινγηθψλ κνξθψλ δξάζεο. 

 ελδπλάκσζε θαη πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπο θαη αλάπηπμεο επαθψλ κε άιινπο ζπιινγηθνχο θνξείο, φπσο 

ζπλδηθάηα, θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ, εξγνδνηηθνχο θνξείο θαη άιιεο νξγαλψζεηο.  

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Έξγνπ, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηνπ 

Γηθηχνπ, αλαγλσξίζηεθε σο θαιή πξαθηηθή. Δπηζεκάλζεθε φηη θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ είρε ε ζηειέρσζή ηνπο 

απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο ζπκβνχινπο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή 

παξέκβαζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηή αλαπηχρζεθε ζηελ πξάμε, απνηηκήζεθε σο πνιχ 

ζεκαληηθή ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο εθ ησλ δνκψλ απφ θνξέα ησλ ίδησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ (active involvement & bottom-up approaches).  

 

 

8. IDEA 

ην πιαίζην ηνπ 1
νπ

 Κχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL, ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «IDEA» επεδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηε 

ζηήξημε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο Απαζρφιεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κέζσ 

ηεο δηθηχσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην δήηεκα απηφ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  Γηα ην ζθνπφ απηφ αλέπηπμε κία Γηθηπαθή Πχιε  

Αλαδηαλνκήο ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη νξγάλσζε ηειεθσληθή 

Γξακκή Βνήζεηαο θαη Γξαθείν Βνήζεηαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ 

αλέξγσλ ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ απαζρφιεζε. Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγε 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ πσο ζηεξίρζεθε ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζε έλα ζηέιερνο γηα θάζε ΟΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ ζηε ρξήζε ηεο Γηθηπαθήο Πχιεο θαη ζηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηνπο κεηαλάζηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ αλαγλσξίζηεθε σο θαιή πξαθηηθή ε εθπαίδεπζε ησλ 

ζηειερψλ ησλ ΟΣΑ σο ζπκβνχισλ απαζρφιεζεο, δηφηη έηζη εκπιέθεηαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία ζηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 
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9. E-Quality 

ην πιαίζην ηνπ 1νπ Κχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal, ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε E-Quality, πξνρψξεζε ζηελ θαηάξηηζε αλνκνηνγελνχο 

νκάδαο εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ κε κέιε απφ ηελ νκάδα-ζηφρν (ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαλ θαη κεηαλάζηεο). Σα άηνκα ηεο νκάδαο απηήο κεηά ην ηέινο ηεο 

θαηάξηηζεο απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ηνπ Γηθηχνπ πκβνχισλ σο πνιιαπιαζηαζηέο 

ηνπ πζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη σο ππεχζπλνη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Πνηφηεηαο 

ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ζ επηινγή απηή αμηνινγήζεθε σο θαιή 

πξαθηηθή. 

 

Δπίζεο σο θαιή πξαθηηθή αλαγλσξίζηεθε ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Πνηφηεηαο, κε βαζηθά πεδία 

εθαξκνγήο ηηο δνκέο, ηηο ππεξεζίεο θαη ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ησλ ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη απαζρφιεζεο.  

 

 

10. Γεζκφο- E-quality 

ην πιαίζην ηνπ 1
νπ

 θχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «Γεζκφο-E-quality» πξνρψξεζε ζηελ αλαβάζκηζε θαη 

δηθηχσζε ηεζζάξσλ Κέληξσλ Απαζρφιεζεο (Δχμεηλε Πφιε Αραξλψλ, ΥΔΝ Αηηηθήο, 

ΓΟΚΠΤ Ν. Ησλίαο Μαγλεζίαο, ΚΔΤΤ ΝΔΛΔ Έβξνπ), ηα νπνία  αμηνπνίεζαλ ηα 

εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν έξγν, επίζεο, 

αμηνπνίεζε ηελ νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ αλάδεημε κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ 

πξνζέγγηζεο, ππνδνρήο,  ελδπλάκσζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ αλέξγσλ 

κεηαλαζηψλ θαη αλέξγσλ άιισλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

αλαγλσξίζηεθε σο θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. 

 

 

Δπίζεο, ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε Γεζκφο-Equality πινπνίεζε ελέξγεηεο θαη 

κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ησλ λέσλ κε αλεπαξθή εθπαηδεπηηθά ή/θαη επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλαδεηθλχνληαο «ηαιέληα» ζηνλ 

ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο. Οη ελέξγεηεο απηέο 

ζηεξίρζεθαλ ζηελ εθαξκνγή ελφο θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζηε λέα 

νηθνλνκία, ζπλδπαζκέλνπ κε πεξίνδν ηνπνζέηεζεο ζε επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο, 

παξάιιεια κε ελέξγεηεο νκαδηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπ-

ηηθήο, κέζσ ησλ Δληεπθηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

παξάδεηγκα «θαηλνηνκίαο δνκψλ» 
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11. Ηζφηεηα θαη θνηλσληθή ζπλνρή 

ην πιαίζην ηνπ 1νπ θχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα ηελ «Ηζφηεηα θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή» αλέπηπμε θαη 

εθάξκνζε ηέζζεξα εξγαιεία ππνδνρήο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα 

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. Πξφθεηηαη γηα εξσηεκαηνιφγηα επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, επαγγεικαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη ηεζη λνεηηθψλ 

δεμηνηήησλ. ηα εξγαιεία πεξηιακβαλφηαλ θαη ςεθηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ηελ ηαρεία θαη αληηθεηκεληθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ, ελψ ζηεξίδνληαλ ζηε δηαπίζησζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ψζηε λα κε δίλεηαη ε 

ππνθεηκεληθή δπλαηφηεηα ζηνλ σθεινχκελν λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα ν ίδηνο γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ εξγαιείσλ βξίζθεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαη 

ζηάζκηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο θαη ζην πξνθίι ησλ κεηαλαζηψλ, αιιά θαη ζην γεγνλφο 

φηη έηζη βειηηψλνληαη θαη ηξνθνδνηνχληαη νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πξνο φθεινο 

ηεο νκάδαο ζηφρνπ. 

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ε αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

έγηλε απφ ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο καο.  
 

 

 

12. MEVEL 

ην πιαίζην ηνπ 1
νπ

 θχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα «Ίζεο Δπθαηξίεο Απαζρφιεζεο ησλ Γπλαηθψλ ζην Αηγαίν 

– MEVEL»  επεδίσμε ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο ηεο λέαο 

νηθνλνκίαο, φπσο νη λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη ε λέα ηερλνινγία θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ αλάδεημε-δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αθαλνχο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ. ηηο 

νκάδεο-ζηφρν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαλ θαη νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο πνπ 

εξγάδνληαη ή επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ.Μεηαμχ ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ, πεξηιακβάλνληαλ θαη ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε 

ησλ εξγνδνηψλ ησλ αθαλψο εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ απφ θιηκάθηα ζπκβνχισλ–

εκςπρσηψλ/ηξηψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε θακπάληαο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε βξάβεπζε 

εξγνδνηψλ, επηρεηξεκαηηψλ θαη γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. 

 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαιήο πξαθηηθήο, ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηεο 

πξνζκεηξάηαη ε αθχπληζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζην ζέκα ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ 

ηζφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πνιηηηθέο 

ηζφηεηαο θαη ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα. 
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13. πλΠξαμηο 

ην πιαίζην ηνπ 2
νπ

 θχθινπ εθαξκνγήο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal ε 

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ζχλΠξαμηο – πλεξγαζία γηα ηελ Απαζρφιεζε», εθάξκνζε 

πηινηηθά έλα κνληέιν πξνεηνηκαζκέλεο ηνπνζέηεζεο θαη επνπηεπφκελεο εξγαζίαο γηα 

αλέξγνπο. Ζ πξαθηηθή ηεο ηνπνζέηεζεο νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ 

απαζρφιεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλέξγνπ αηφκνπ, ζπληζηά δε έλα εξγαιείν 

«δνθηκήο» ηεο βαζηζκέλεο ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 

πλνπηηθά ε  ηνπνζέηεζε νξίδεηαη σο δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη (α) λα πεξηιακβάλεη 

ηελ ελεξγφ εκπινθή ηεο επηρείξεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ηεο ηνπνζέηεζεο, 

(β) ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηνπνζεηνχκελνπ αηφκνπ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα, (γ) ηε ζχλδεζε κε ηηο 

αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αλάδεημε πξνηχπσλ πνπ ζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηεξα απφ ηελ επηρείξεζε θαη ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο θιπ. (δ) ηελ  εμνηθείσζε ηνπ αλέξγνπ 

αηφκνπ κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο σο κέζνπ γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  
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Θεμαηικά Δίκησα 

Σα Δπξσπατθά Θεκαηηθά Γίθηπα ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηε ιήμε ηεο Κ.Π. Equal, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ν θαηεμνρήλ κεραληζκφο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, 

ζην πιαίζην ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαηά ηελ Γ' Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, κε ηε 

θηινδνμία λα ελεξγνπνηήζνπλ, ζπλάκα, δηάινγν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ Σακείσλ. Σα 

Γίθηπα, αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην ηελ εκπεηξία, ηηο θαιέο πξαθηηθέο, ην κνληέιν 

πινπνίεζεο θαη ελ γέλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο  Equal σο πξψηε χιε. 

Ζ ρψξα καο  ζπκκεηέρεη ζηα αθφινπζα Δπξσπατθά Θεκαηηθά Γίθηπα: 

 «Απαζρφιεζε ησλ λέσλ».  

 «European Network on Social Inclusion of Roma under the Structural Funds».  

 «European Learning Network on Empowerment & Inclusion».  

 «Inclusive Entrepreneurship».  

 «European Learning Network on Transnationality».  

 «European Network on Partnership 

 «European Network on Gender Mainstreaming».  

 «European Network on Migrants & Ethnic Minorities». «Transnational  

Learning Network on Asylum Seekers/Victims of trafficking». 

 «European Network on Age Management». 

 «European Network on Social Economy». 

Σα Γίθηπα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ζα επηρεηξήζνπλ ζε δηαδνρηθέο 

ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηνπο α) λα κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο Equal ζηε βάζε ησλ αξρψλ: εηαηξηθφηεηα, 

δηαθξαηηθφηεηα, ελεξγφο ζπκκκεηνρή, θαηλνηνκία, gender mainstreaming & 

mainstreaming θαη β) λα ζπιιέμνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη ηέινο λα θσδηθνπνηήζνπλ ηελ 

εκπεηξία, ζεηηθή ή θαη αξλεηηθή απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Equal ζηα ΔΠ 

ηνπ ΔΚΣ ηεο Γ‟ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ. Σα Γίθηπα πξνζδνθάηαη λα απνηειέζνπλ 

ηφζν εξγαιεία απνηίκεζεο, φζν θαη εξγαιεία κάζεζεο επηηπρεκέλσλ εθαξκνγψλ, 

ζρεδηαζκνχ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη εκπινπηηζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο ησλ 

αξρψλ Equal.   

ηελ Διιάδα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ε επίζεκε έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ Παξαθνινχζεζεο ησλ αξρψλ ηεο EQUAL 

(δηαθξαηηθφηεηα, ελεξγφο ζπκκεηνρή-ελδπλάκσζε, εηαηξηθφηεηα θαη gender 

mainstreaming) κε ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ πινπνίεζεο Έξγσλ ηεο Equal, θαζψο θαη 

εθπξνζψπσλ ησλ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Γηαρείξηζεο ησλ ηξηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΣ.  

 

8.2.  Ζ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Κ.Π. Equal ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή 

Οη αξρέο ηεο Κ.Π. EQUAL ζρεηίδνληαη κε φινπο ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο «Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή πλνρή» ηνπ ΔΠΑ. Οη 

Γεληθνί ηφρνη είλαη νη εμήο: 
58

 

 Γεληθφο ζηφρνο 7: ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Γεληθφο ζηφρνο 8 : δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε. 

                                                 
58

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. ζην:  http://195.167.92.155/main.php?id=36  

http://www.transnationality.eu/
http://www.impart.eu/
http://195.167.92.155/main.php?id=36
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 Γεληθφο ζηφρνο 9 : πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο. 

 Γεληθφο ζηφρνο 10: ζεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ ζα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πξφιεςεο θαη θξνληίδαο.  

 Γεληθφο ζηφρνο 11: ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ, κε ηελ άκεζε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε – 

απαζρφιεζε – θνηλσληθή ζπλνρή). 

Δηδηθφηεξα: 

α) ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Σηφρνπ 8 δηαηππψλεηαη ξεηά σο εηδηθφο ζηφρνο «ε 

ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Κ.Π. Equal ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξεκβάζεσλ ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα), ηφζν ζε 

πξνγξακκαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο, θαζψο απνηειεί νξηδφληηα 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη απνξξέεη σο ππνρξέσζε απφ ηνπο λένπο 

θαλνληζκνχο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ». 

β) ζαθείο αλαθνξέο ζπζρέηηζεο κε ηηο αξρέο ηεο Κ.Π. Equal δηαηππψλνληαη θαη ζηνλ 

Γεληθφ Σηφρν 11, φπνπ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα φηη γηα ηε ζηήξημε ηεο γπλαηθείαο 

απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε πξνζβάζηκσλ κνλάδσλ θξνληίδαο παηδηψλ 

θαη εμαξηψκελσλ αηφκσλ, ζα αμηνπνηεζνχλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, νη θαιέο πξαθηηθέο 

ηεο Κ.Π. Equal. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ΔΠΑ 2007-2013, ξεηά νξίδεηαη φηη «...Ζ 

εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ Γεληθψλ ηφρσλ ζα ζηεξηρζεί ζε βαζηθέο αξρέο θαη 

νξηδφληηεο πνιηηηθέο, φπσο ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ (gender 

mainstreaming) θαη νη ίζεο επθαηξίεο εθθίλεζεο γηα φινπο, ε αξρή ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ε 

απνζπγθέληξσζε θαη απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε θνηλσληθνχο εηαίξνπο, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ΜΚΟ 

θαη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ην ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη απνηίκεζε ησλ 

παξεκβάζεσλ. Θα επηδεηεζεί επίζεο ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε λέσλ θαη ηξερνπζψλ 

παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ε αχμεζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ παξεκβάζεσλ (πεηξακαηηζκφο θαη κεηαθνξά νξζψλ πξαθηηθψλ) 

θαη ε πξνψζεζε ιχζεσλ ζην ρψξν ηεο κε ηερλνινγηθήο (θνηλσληθήο) 

θαηλνηνκίαο...».  

Παξάιιεια, θαη ζηα ηξία Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ πνπ πινπνηνχληαη 

ζηε ρψξα καο, ππάξρνπλ ζαθείο αλαθνξέο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Κ.Π. 

Equal, θαζψο θαη γηα ηνπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

 ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ΔΠΑΝΑΓ 2005-2013, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Γεληθφ ηφρν 2 

«Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο»,  έρνπλ αμηνπνηεζεί ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Κ.Π. Equal 

 ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε», ε ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο 

Equal θάζεηα θαη νξηδφληηα (horizontal and vertical mainstreaming), ζα 

δηαζθαιηζηεί κέζσ εηδηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα απνηειεί κεηεμέιημε ηεο 
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εηδηθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κ.Π. Equal ηνπ ΚΠ 

2000- 2006 (βι. παξαθάησ) 

 ζην Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηνπ Δ.Π. 

ζην ζέκα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ εθθξάδεηαη κε ηελ επηζήκαλζε θαη θαηαγξαθή 

ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ θαη 

φςεσλ ησλ  δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ ζπληεξνχλ, εθνχζηα είηε αθνχζηα, ηηο 

δηαθξίζεηο θαη ηηο αληζφηεηεο, θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο εκπεηξίαο πνπ 

απνθηήζεθε απφ πξνεγνχκελεο θνηλνηηθέο δξάζεηο («π.ρ. Equal») θαζψο θαη 

θαιέο πξαθηηθέο άιισλ δηνηθήζεσλ.  

 

Καηά ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν, ε παξαθνινχζεζε ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ αξρψλ ηεο Equal ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ ηεο πεξηφδνπ     

2007–2013 αζθείηαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία  Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο «Equal», ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε 

Δηδηθή Τπεξεζία γηα ηελ Δλζσκάησζε ησλ Αξρψλ ηεο Equal & γηα ηε Γηαρείξηζε 

Γξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».
59

 

Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην πεξί ηεο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ηνπ «ΔΠΑ 2007-

2013» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην εμεηδίθεπζεο ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 8: «Γηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε», γίλεηαη ιφγνο πεξί «Δλζσκάησζεο ησλ αξρψλ 

ηεο Κ.Π. Equal ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξεκβάζεσλ 

ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα), ηφζν ζε πξνγξακκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

εθαξκνγήο, θαζψο απνηειεί νξηδφληηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη απνξξέεη 

σο ππνρξέσζε απφ ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ».  

Αθνινχζσο, ε παξάγξαθνο εμεηδίθεπζεο ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 11: «Ζ αλάδεημε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε – απαζρφιεζε – θνηλσληθή ζπλνρή)» πξνζδηνξίδεη φηη ζα 

δξνκνινγεζεί «αμηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ηεο Κ.Π. Equal». 

Δλ ζπλερεία, ζην θεθάιαην ησλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑ θαη εηδηθφηεξα ζην 

ηκήκα ηνπ γηα ην «ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ΔΚΣ» αλαθέξεηαη ξεηά φηη «ε 

ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Equal θάζεηα θαη νξηδφληηα (horizontal and vertical 

mainstreaming) ζα δηαζθαιηζηεί κέζσ εμεηδηθεπκέλεο δνκήο. Ζ δνκή απηή αθελφο ζα 

πξνζδηνξίδεη επθαηξίεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Equal ζηηο δξάζεηο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ, αθεηέξνπ 

ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή».  

Αθνινχζσο, ε παξαπάλσ δηαηχπσζε απαληάηαη θαη ζηα ηξία Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΣ. Δπηπξφζζεηα, ζηα θείκελα ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ ελζσκαηψλνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο αλαθνξέο.  

Ζ Δηδηθή Υπεξεζία γηα ηελ Δλζσκάησζε ησλ Αξρψλ ηεο Equal αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ ηηο έρνπλ αλαηεζεί, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηα κε ηελ Δζληθή Αξρή 

πληνληζκνχ, πνπ έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 

Δ.Π ηνπ ΔΠΑ, θαη  ηελ ΔΤΔΚΣ, ε νπνία παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηα 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΣ. Ζ εηδηθή απηή ππεξεζία, είλαη επηθνξηηζκέλε 

κε ην θαζήθνλ αθελφο λα εληνπίδεη επθαηξίεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο 

Equal ζηηο δξάζεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, αθεηέξνπ λα παξέρεη ηελ 

                                                 
59

 Βι. http://195.167.92.155/index.php?prd=2&id=32  

http://195.167.92.155/index.php?prd=2&id=32
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απαξαίηεηε ηερλνγλσζία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κε ελδεδεηγκέλεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο. Δπίζεο παξαθνινπζεί θαη παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Equal. 

 

 



204 

 

 

 

  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

Ashenfelter O., Rouse C., (1998), “Income, Schooling and Ability: Evidence from a 

New Sample of Identical Twins”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 113, No. 1, 

pp. 253-284. 

Becker G. S., (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with 

Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research. 

Becker G. S, Chiswick B. R., (1966), “Education and the Distribution of Earnings”. 

American Economic Review, Vol. 56, No. 1/2, pp. 358-369. 

Becker, G. S. (1991), A Treatise on the Family. Cambridge MA: Harvard University 

Press. 

Bell, B. Nickell, S. and Quintini, S. (2002), “Wage Equations, Wage Curves and all 

That”. Labour Economics, Vol. 9, No. 3, pp. 341-360. 

Bertola G., Blau D. F., Kahn M. L., (2007), “Labor Market Institutions and 

Demographic Employment Patterns”. Journal of Population Economics, Vol. 20, No. 

4, pp. 833-867. 

Blau D. M., Robins P. K., (1990), “Job Search Outcomes for the Employed and 

Unemployed”. Journal of Political Economy, Vol.  98, No. 3, pp. 637–655. 

Borjas G. J., (1999), “The Economic Analysis of Immigration”. Handbook of Labor 

Economics, Vol. 28, No. 3, pp. 1697-1760.  

Brambor T., Clark W. R., Golder M., (2006), “Understanding Interaction Models: 

Improving Empirical Analyses”. Political Analysis, Vol. 14, No. 1, pp. 63-82. 

Braumoeller B., (2004), “Hypothesis Testing and Multiplicative Interaction Terms”. 

International Organization, Vol. 58, No. 4, pp. 807-820. 

Cachón L., 2010, Country Report Spain 2009 on measures to combat discrimination, 

European network of legal experts in the non-discrimination field. 

 

Chzhen Y., Mumford K., (2011), “Gender Gaps across the Earnings Distribution for 

Full-Time Employees in Britain: Allowing for Sample Selection”. Labour Economics, 

Vol. 18, No. 6, pp. 837-844. 

Clark A., (1996), “Job Satisfaction in Britain”. British Journal of Industrial Relations, 

Vol. 34,    No. 2,  pp. 189 -217. 

Drydakis N., (2010), “Religious Affiliation and Labour Bias”. Journal for the 

Scientific Study of Religion, Vol. 49, No. 3, pp. 472-488.  

Drydakis N., (2012), “Estimating Ethnic Discrimination in the Labour Market Using 

Experimental Data”. Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 12, No. 2, pp.  

335-355.  



205 

 

Edin P. A., Gustavsson M., (2008), “Time Out of Work and Skill Depreciation”. 

Industrial and Labor Relations Review, Vol. 61, No. 2, pp. 163–180. 

Δπξσβαξφκεηξν, 2009, Γηαθξίζεηο ζηελ ΔΔ, MEMO/09/495, 

Βξπμέιιεο 9.11.2009, δηαζέζηκν:http://ec.europa.eu/ ellada/ 

news/news/20091109_discrimination_el.htm. 

 

Frey B., Stutzer A., (2002), Happiness and Economics. New Jersey: Princeton 

University Press.  

Gicheva D., (2012), “Worker Mobility, Employer-Provided General Training, and the 

Choice of Graduate Education”. Labour Economics, Vol. 19, No. 2, pp. 232-240. 

Hamermesh D., (1993), Labor demand. Princeton University Press: Princeton NJ.  

Hamermesh D. S., (2001), “The Changing Distribution of Job Satisfaction”. Journal 

of Human Resources, Vol. 36, No. 1, pp. 1– 30. 

Harmon C., Walker I., (1995), “Estimates of the Economic Returns to Schooling for 

the United Kingdom”. American Economic Review, Vol. 85, No. 5, pp. 1278-1286. 

Καξαληηλφο Γ., Υξηζηνθηινπνχινπ ., 2010, «Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ: Μηα 

Πξνθαηαξθηηθή Γηεξεχλεζε», ζην Νανχκε Μ. θ.α (επηκ.) Σν Κνηλσληθφ 

Πνξηξαίην ηεο Διιάδαο 2010, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 

Καηξνχγθαινο Γ., 2009, Θεζκνί Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνζηαζία ησλ 

Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ ζε Γηεζλέο θαη Δζληθφ Δπίπεδν, Αζήλα, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε. 

 

Latraverse S., 2011, Country Report France 2010 on measures to combat 

discrimination, European network of legal experts in the non-discrimination field. 

 

Mahlmann M., 2011, Country Report Germany 2010 on measures to combat 

discrimination, European network of legal experts in the non-discrimination field 

 

Norberg P., 2010, Country Report Sweden 2009 on measures to combat 

discrimination, European network of legal experts in the non-discrimination 

field. 

Massey D. S., Arango J., Hygo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor E., (1993), 

“Theories of International Migration: A Review and Appraisal”. Population and 

Development Review, Vol. 19, No. 3, pp. 431-466.  

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009, Δηδηθή Έθζεζε 2009, Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θνξέαο 

πξνψζεζεο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, Αζήλα http://www.synigoros.gr/ 

diakriseis/pdfs_01/isi_metaxeirisi_2009.pdf 

 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2010, Δηδηθή Έθζεζε 2010, Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θνξέαο 

πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, Αζήλα. 

http://new.synigoros.gr/resources/docs/eeeequality2010.pdf 

 



206 

 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2011, Ίζε Μεηαρείξηζε Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 2ε Δηδηθή Έθζεζε ( Ηνχληνο 2009- 

Γεθέκβξηνο 2010), Αζήλα. 

Willis R., (1986), “Wage Determination: A Survey and Reinterpretation of Human 

Capital Earnings Functions”. Handbook of Labor Economics, Vol. 1, No. 10, pp. 525-

602. 

Wooldridge J. M., (2006), Introductory Econometrics: a Modern Approach. Florence, 

Thomson, South-Western. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Α. Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
    

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  

ΓΗΑ ΣΗ «ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ» 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ * 

1 Ννκφο:…………………………………………………………… |____|____| 

2 ΚΠΑ – ΟΑΔΓ: …………………………………………………… |____|____|____| 

3 Κσδηθφο Δξσηεκαηνινγίνπ |___|___|___|___| 

4 Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο (ΖΖ/ΜΜ/ΔΔ) |___|___|___|___|___|___| 

5 Δξεπλεηήο – Τπεχζπλνο/ε  γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

λνκα/Δπψλπκν: ………………………………………………… 

Σειέθσλν: ……………………………………………………… 

|____|____|____| 

6 Τπεχζπλνο Διέγρνπ: |____|____| 

7 Δξσηψκελνο/ε 

λνκα/ Δπψλπκν (πξναηξεηηθά ην επψλπκν):    

………………………………………………………………… 

Σειέθσλν: (πξναηξεηηθά) ………………………………………… 

 

*Ο Πίνακας  με ηα ζηοιτεία αναγνώριζης ηοσ ερωηημαηολογίοσ, ζσμπληρώνεηαι 

ζηο ηέλος, μεηά ηην ολοκλήρωζη ηων απανηήζεων ηοσ ερωηώμενοσ 

χκθσλα κε ην Ν.2472/97 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ε επεμεξγαζία ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη κε ηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο απνθιεηζηηθά ζθνπνχο, ηεξείηαη ε 

αλσλπκία (ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη ζε αλψλπκα αξρεία) θαη ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3267/56 θαη 2392/96 ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο είλαη εκπηζηεπηηθά, 

θαη θαλείο άιινο δε ζα ιάβεη γλψζε απηψλ. 
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Α1. ε πνηά απφ ηηο αθφινπζεο 

Δππαζείο ή Δπάισηεο 

Κνηλσληθά Οκάδεο (ΔΚΟ) 

αλήθεη ν/ε εξσηψκελνο/ε; 

(Σεκεηψλεηαη κφλν κία επηινγή) 

1  |__| Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45   

           εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα 

2  |__| Άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) 

3  |__| Σζηγγάλνη - ROMA - Άηνκα κε   

           πνιηηηζκηθέο  ηδηαηηεξφηεηεο  

4  |__|  Έιιελεο Μνπζνπικάλνη  - Άηνκα κε   

           ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

5  |__| Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο  

6  |__| Πξφζθπγεο -Αηηνχληεο άζπιν  

7  |__| Γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

8  |__| Γπλαίθεο / Άληξεο ζχκαηα εκπνξίαο (trafficking)  

9  |__|  Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ  

10|__|  Απνθπιαθηζζέληεο  - Αλήιηθνη παξαβάηεο  

11|__| Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

12|__| Οξνζεηηθνί  

13|__| Άζηεγνη 

14|__| Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε  

           θηψρεηαο/απεηινχκελα απφ θηψρεηα  

15|__| Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο   

           ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ  

16|__| Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο   

           ιφγσ ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ   

17 |__|  Γελ αλήθεη ζηηο ΔΚΟ 

 

Α2. Φχιν : 1|__|  Άλδξαο,  2|__|  Γπλαίθα 

Α3. Ζιηθία :  |___|___| 

Α4.Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή 

ζαο    θαηάζηαζε;  

1|__|  Άγακνο/ε 2|__| Έγγακνο/ε 3|__| Υήξνο/α 

 4|__| Γηαδεπγκέλνο/ε 

Α5. Πφζα παηδηά έρεηε;  |___|___| 

Α6.  Πφζα κέιε έρεη ην 

λνηθνθπξηφ ζαο;  

|___|___| 

Α7. Αλ δείηε καδί κε άιινπο, 

πφζνη απφ ηνπο ζπγθάηνηθνπο 

ζαο εξγάδνληαη; 

|___|___| 

Α8. Έρεηε ηελ ειιεληθή 

ππεθνφηεηα;  

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

Α9. Δίζηε καζεηήο ή 

ζπνπδαζηήο; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

Α10. Αλ  είζηε καζεηήο ή 

ζπνπδαζηήο, εξγάδεζηε 

παξάιιεια; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 
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Α11. Πην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

έρεηε νινθιεξψζεη; 

 

(Σο ερώηημα απανηάηαι  από 

όλοσς/ες: και από ασηούς/ές ποσ 

έτοσν ηελειώζει και από 

ασηούς/ές ποσ ζσνετίζοσν ηις 

ζποσδές ηοσς)  

1   |__|  Γελ έρσ πάεη θαζφινπ ζρνιείν 

2   |__|   Έρσ πάεη κεξηθέο ηάμεηο δεκνηηθνχ  

3   |__|  Γεκνηηθφ 

4   |__|  Γπκλάζην 

5   |__|  Δληαίν Λχθεην 

6   |__|  ΔΠΑΛ/ΣΔΔ 

7   |__|  ΗΔΚ 

8   |__|  Αλψηεξε ρνιή  

9   |__|  ΣΔΗ 

10 |__|  ΑΔΗ  

11 |__|  Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο  

Α12. Έρεηε παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ή θάπνην 

είδνο επηκφξθσζεο;  

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

Α13. Αλ ΝΑΗ, αλαθέξαηε 

ζπγθεθξηκέλα:  

…………………………………………………. |___|___| 

Α14. ε πνην βαζκφ γλσξίδεηε 

ηα Διιεληθά; 

1 |__| θαζφινπ ή ιίγν 

2 |__|  κέηξηα 

3 |__|  θαιά 

4 |__|  πνιχ θαιά 

5 |__|   άξηζηα 

Α15.ε πνην βαζκφ γλσξίδεηε ηα 

Αγγιηθά; 

1 |__|   θαζφινπ ή ιίγν 

2 |__|  κέηξηα 

3 |__|  θαιά 

4 |__|  πνιχ θαιά 

5 |__|   άξηζηα 

Α16.ε πνην βαζκφ γλσξίδεηε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ 

1 |__|   θαζφινπ ή ιίγν 

2 |__|  κέηξηα 

3 |__|  θαιά 

4 |__|  πνιχ θαιά 

5 |__|   άξηζηα 

Α17. Έρεηε άδεηα νδήγεζεο; 1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

Α18.Δίζηε Υξηζηηαλφο; 
 

 1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,      3|__| Γ.Α 

Α19. Οη ζεμνπαιηθέο 

πξνηηκήζεηο ζαο είλαη: 

1 |__|   Με άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ 

2 |__|   Με άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ 

3 |__|  Με άηνκα θαη ησλ δπν θχισλ 

4 |__|   Γελ απαληψ 

 

Α20. Πάζρεηε απφ θάπνηα 

καθξνρξφληα αζζέλεηα (πάλσ 

απφ 12 κήλεο), ή αλαπεξία; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,      3|__| Γ.Α 

Β. Υαξαθηεξηζηηθά απαζρφιεζεο - αλεξγίαο. 
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B1. Πνηα είλαη ε θχξηα αζρνιία 

ζαο ηελ ηξέρνπζα εβδνκάδα; 

(κία απάληεζε) 

1 |__|  εξγαδφκελνο/ε 

2 |__|  άλεξγνο/ε (δελ εξγάδεηαη αιιά ςάρλεη δνπιεηά) 

3 |__|  κε ελεξγφο/ή 

4 |__|  καζεηήο/ηξηα– ζπνπδαζηήο/ζηξηα 

 

B2. Πνηά είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ 

εξγαζία πνπ αζθείηε ζήκεξα ή, 

αλ δελ εξγάδεζηε ζήκεξα, ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο;  
(κία απάληεζε) 

1 |__| Μηζζσηφο / εκεξνκίζζηνο / σξνκίζζηνο 

2 |__| Απηναπαζρνινχκελνο ρσξίο κηζζσηνχο 

3 |__| Απηναπαζρνινχκελνο κε κηζζσηνχο 

4 |__| Βνεζφο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

5 |__| Μαζεηεπφκελνο κε ακνηβή 

B3. ε πνην ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο  εξγάδεζηε ζήκεξα ή 

ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

1 |__|   Γεκφζην  ηνκέα 

2 |__|   Ηδησηηθφ ηνκέα 

3 |__|   Με θεξδνζθνπηθφ ηνκέα  

B4.  Πνηφ είλαη ην επάγγεικα 

πνπ αζθείηε ζήκεξα, ή 

αζθνχζαηε ζηελ ηειεπηαία 

εξγαζία ζαο*; 

…………………………………………………… |___|___| 

*Κσδηθνγξάθεζε θαηά 2ςήθην ISCO 

B5. Κιάδνο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ νπνία 

εξγάδεζηε ζήκεξα, ή  ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο*; 

…………………………………………………….|___|___| 

*Κσδηθνγξάθεζε θαηά 2ςήθην ΣΤΑΚΟΓ 

B6.Δίζηε αζθαιηζκέλνο ζε 

θάπνην ηακείν θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηε ζεκεξηλή, ή 

ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

B7. Πφζεο ψξεο εξγάδεζηε θάζε 

κέξα ή θάζε  εβδνκάδα ζηε 

ζεκεξηλή,  ή  ζηελ ηειεπηαία 

εξγαζία ζαο; 

α) Ώξεο εξγαζίαο εκεξεζίσο:      |___|___| 

β) Ώξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο: |___|___| 

B8.Πιεξψλεζηε ππεξσξίεο ζηε 

ζεκεξηλή ή πιεξσλφζαζηαλ 

ππεξσξίεο ζηελ ηειεπηαία 

εξγαζία ζαο; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

B9.  Πνηεο είλαη ζπλνιηθά νη 

θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο ζαο 

απφ εξγαζία,  ζήκεξα ή  ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο (ΔΤΡΩ); 

|___|___|___|___| 

B10. Ση είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε 

έρεηε ζήκεξα ή είραηε ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

 

 

 

1 |__| Μφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

2 |__| Μφληκε ή ανξίζηνπ ρξφλνπ κεξηθήο  απαζρφιεζεο 

3 |__|  Έξγνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

4 |__|  Έξγνπ κεξηθήο  απαζρφιεζεο 

5 |__|  Δπνρηαθή  πιήξνπο  απαζρφιεζεο 

4 |__|  Δπνρηαθή  κεξηθήο απαζρφιεζεο 

5 |__|  Κακία ζχκβαζε εξγαζίαο 

5 |__|  Γελ έρσ εξγαζηεί πνηέ έσο ζήκεξα 
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B11.Πφζνπο εξγνδφηεο έρεηε 

αιιάμεη έσο ζήκεξα; 

 

 

 

1 |__|   Δίκαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε 

2 |__|   Έλαλ εξγνδφηε  

3 |__|   Γχν εξγνδφηεο  

4 |__|   Πεξηζζφηεξνπο απφ δχν εξγνδφηεο 

5 |__|   Κάλσ δηθή κνπ δνπιεηά 

6  |__|   Γελ έρσ εξγαζηεί πνηέ έσο ζήκεξα 

B12. Πφζα ρξφληα ζσνολικά 

έρεηε εξγαζηεί έσο ζήκεξα; 

|___|___| 

B13.Πηζηεχεηε φηη ε δνπιεηά 

πνπ έρεηε  ζήκεξα ή ζηελ 

ηειεπηαία εξγαζία ζαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπνπδέο 

ζαο; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,    3|__|  ΓΞ/ΓΑ                                                                                                                                                                                            

 

B14.Πως αμηνινγείηε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ 

ζαο απέλαληί ζαο, ζήκεξα ή 

ζηελ ηειεπηαία εξγαζία ζαο; 

1 |__|  Πνιχ θαιή  

2 |__|   Καιή  

3 |__|   Οχηε θαιή νχηε θαθή 

4 |__|   Καθή  

5 |__|   Πνιχ θαθή 

 

B15. Αλ εξγάδεζηε, θνβάζηε 

κήπσο ράζεηε ηελ εξγαζία ζαο: 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ 

B16. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε 

απφ ηελ εξγαζία ζαο  ζήκεξα, ή 

ήζαζηαλ ζηελ ηειεπηαία 

εξγαζία ζαο; 

1 |__|  Πάξα πνιχ 

2 |__|   Πνιχ   

3 |__|  Μέηξηα   

4 |__|   Λίγν   

5 |__|   Καζφινπ 

 

B17.Αλ δελ εξγάδεζηε ζήκεξα 

θαη ςάρλεηε γηα δνπιεηά,  γηα 

πφζν δηάζηεκα είζηε άλεξγνο; 

1 |__|   1-3 κήλεο 

2 |__|   4-6 κήλεο  

3 |__|  7-12 κήλεο  

4 |__|    Πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο  

 

B18.  Αλ δειψλεηε άλεξγνο, 

πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ 

βξίζθεηε εξγαζία;  
(Ο εξσηψκελνο κπνξεί λα επίιεμε κέρξη 3 

επηινγέο. 1: ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο, 2: ν 

δεχηεξνο θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο, 3: ν ηξίηνο 

ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο);  

1 |__|  Γελ ππάξρνπλ δνπιεηέο  

2 |__|  Δίκαη ζχκα  δηαθξίζεσλ 

3 |__| Ζ εηδηθφηεηά  κνπ δελ έρεη δήηεζε 

4 |__|  Παξαθνινπζψ ζεκηλάξην  θαηάξηηζεο  

5 |__|  Γελ ππάξρεη  επαξθήο βνήζεηα απφ ΟΑΔΓ 

6 |__|  Άιιν(………………………………………………) 

 

 

Γ. Γηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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Γ1.   ε πνην βαζκφ πιζηεύεηε όηι 

σπάρτοσν πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ(αρνηηικής, άνιζης και άδικης  

ανηιμεηώπιζης και ζσμπεριθοράς) ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζήκεξα;  

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ2.   Καηά ηελ άπνςή ζαο,  πφζν ζπρλά 

εθδειψλνληαη  θαηλφκελα δηαθξίζεσλ 

(αρνηηικής, άνιζης και άδικης  

ανηιμεηώπιζης και ζσμπεριθοράς) ζηελ 

ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζήκεξα;  

1 |__|  πνηέ ή ζπάληα 

2 |__|  ιηγφηεξν ζπρλά 

3 |__| ζρεηηθά - κέηξηα ζπρλά 

4 |__|  ζπρλά 

5 |__|  πνιχ ζπρλά 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

 

Γ3. ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΚΡΗΔΩΝ ΠΟΤ 

ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ  

      ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ:  

Γ3α.  ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά  ηηο 

πξνζιήςεηο ζε θελέο ζέζεηο εξγαζίαο 

(π.ρ. ηζφηηκε θαη δίθαηε αμηνιφγεζε θαη 

πξφζιεςε ησλ ππνςεθίσλ θ.ν.θ.); 
 

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ3β. ε πεξίπησζε πξφζιεςεο, ζε πνην 

βαζκφ πθίζηαληαη  δηαθξίζεηο, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ζρέζε, ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

(π.ρ. πξφζιεςε ρσξίο ζχκβαζε εξγαζίαο, 

άληζε δηαθνξνπνίεζε, ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θ.ν.θ. ) 

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

 

Γ3γ.  ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο  

ακνηβέο  θαη  ηηο πξφζζεηεο απνιαβέο  

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο (π.ρ. άληζε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ, ησλ 

παξνρψλ ζε είδνο, ησλ κπφλνπο θ.ν.θ.) 

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ3δ. ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε ή/θαηπξναγσγή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο(π.ρ. άληζε αληηκεηψπηζε ζε 

ζρέζε κε  εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη 

πξναγσγέο θ.ν.θ. ) 

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

 

Γ3ε. ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά  ηηο  

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε  δξαζηεξηφηεηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο (π.ρ. δπζθνιίεο 

ζπκκεηνρήο ή/θαη απνθιεηζκφο απφ 

ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θ.ν.θ.) 

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 
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Γ3δ.  ε πνην βαζκφ πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο,  εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

απνιχζεηο(π.ρ.   άληζε δηαθνξνπνίεζε θαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα απφιπζε,  κε ή  ρσξίο 

ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο θ.ν.θ. ) 

1 |__|  θαζφινπ  

2 |__|  ζε κηθξφ βαζκφ 

3 |__| ζε κέηξην βαζκφ  

4 |__|  ζε κεγάιν βαζκφ 

5 |__|  ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ4. Καηά ηελ άπνςε ζαο, πνηά απφ ηηο    

αθφινπζεο Δππαζείο Κνηλσληθά Οκάδεο 

(ΔΚΟ)  πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ    

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ  ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο;  

 

(Σεκεηψλεηε έσο πέληε επηινγέο) 

1  |__| Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45   

            εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα  

2  |__| Άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) 

3  |__| Σζηγγάλνη - ROMA  - Άηνκα κε   

          πνιηηηζκηθέο  ηδηαηηεξφηεηεο  

4  |__|  Έιιελεο Μνπζνπικάλνη  - Άηνκα κε   

           ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

5  |__| Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο  

6  |__| Πξφζθπγεο -Αηηνχληεο άζπιν  

7  |__| Γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο  

          βίαο 

8  |__| Γπλαίθεο / Άληξεο ζχκαηα εκπνξίαο   

           (trafficking)  

9  |__|  Αξρεγνί κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ  

10|__|  Απνθπιαθηζζέληεο  - Αλήιηθνη  

            παξαβάηεο  

11|__| Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

12|__| Οξνζεηηθνί  

13|__| Άζηεγνη 

14|__| Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε  

            θηψρεηαο/απεηινχκελα απφ θηψρεηα  

15|__| Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο   

           ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ  

16|__| Άηνκα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο   

            ιφγσ ηαπηφηεηαο θνηλσληθνχ θχινπ     

Γ5.  Καηά ηελ άπνςε ζαο, ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζηηο Δππαζείο Κνηλσληθά 

Οκάδεο (ΔΚΟ), πθίζηαληαη ζήκεξα 

πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά εξγαζίαο,  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  

ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ;  

 

 

 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,    3|__|  ΓΞ/ΓΑ                                                                                                                                                                                            

 

Γ6.   Εζείς προζωπικά, έτεηε σποζηεί       

διακρίζεις, ηοσλάτιζηον μια θορά έως 

ζήμερα, όηαν προζπαθήζαηε να 

προζληθθείηε ζε μια θέζη εργαζίας; 

 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,    3|__|  ΓΞ/ΓΑ            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Γ7. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα δηαθξίζεσλ  

όηαν  πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε 

1 |__|  ηνπ θχινπ ζαο 

2 |__|  ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζαο πεπνηζήζεσλ    

3 |__| ηεο εζληθήο ζαο ηαπηφηεηα   

4 |__|  ηεο ειηθίαο ζαο 
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κηα ζέζε εξγαζίαο, απηφ έγηλε  ιφγσ:  

(Σεκεηψζηε πνιιαπιέο επηινγέο) 

5 |__|  ηνπ ηφπνπ θαηαγσγή ζαο 

6 |__|  ησλ ζεμνπαιηθψλ ζαο πξνηηκήζεσλ 

7 |__|  ηεο εμσηεξηθήο ζαο εκθάληζήο  

8 |__| θάπνηαο ρξφληαο πάζεζεο ή αλαπεξίαο  

         ζαο 

9 |__| άιιεο αηηίαο (…………………………..)  

Γ8.Δηδηθφηεξα, αν είζηε γσναίκα, φηαλ  

πξνζπαζήζαηε λα πξνζιεθζείηε ζε κηα 

ζέζε εξγαζίαο, πνηέο απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο  δηαθξίζεσλ 

αληηκεησπίζαηε,  ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 

θνξά έσο ζήκεξα; 

 

(Σεκεηψζηε πνιιαπιέο επηινγέο) 

1 |__|  εξσηήζεθα αλ επηζπκψ λα απνθηήζσ 

παηδί ζην άκεζν κέιινλ   

2 |__|  κνπ δεηήζεθε πξηλ ηελ πξφζιεςε ηεζη 

εγθπκνζχλεο  

3 |__| κνπ δεηήζεθε πξηλ ηελ πξφζιεςε 

ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ζα κείλσ έγθπνο ην 

ακέζσο επφκελν δηάζηεκα     

4 |__|  απνιχζεθα ελψ ήκνπλ έγθπνο 

5 |__|  απνιχζεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο 

ινρείαο ή κεηξφηεηαο 

6 |__|  απνιχζεθα κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ 

εξγαζία κνπ ακέζσο ή ιίγν  κεηά ην πέξαο ηεο 

άδεηαο   κεηξφηεηαο 

7 |__|  άιιν (………………………………….)  

 

Γ9α. Εζείς προζωπικά,  έρεηε ππνζηεί       

δηαθξίζεηο (αρνηηική, άνιζη και άδικη  

ανηιμεηώπιζη και ζσμπεριθορά) ζηε 

ζεκεξηλή ζαο εξγαζία; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,    3|__|  ΓΞ/ΓΑ                                                                                                                                                                                            

Γ9β. Εζείς προζωπικά,  έρεηε ππνζηεί       

δηαθξίζεηο (αρνηηική, άνιζη και 

άδικη  ανηιμεηώπιζη και 

ζσμπεριθορά) ζε πξνεγνχκελεο 

ζέζεηο εξγαζία ζαο; 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,    3|__|  ΓΞ/ΓΑ          

 

Γ10.  Αλ ΝΑΗ, ζηηο εξσηήζεηο Γ9α ή/θαη 

Γ9β: 

Πνηεο ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο αθφινπζεο  

θαηαζηάζεηο αθνξνχλ νη  δηαθξίζεηο  ποσ 

εζείς προζωπικά έρεηε  ππνζηεί ζηε 

ζεκεξηλή ή  ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο 

εξγαζία ζαο;    (Σεκεηψλεηε έσο ηξεηο 

επηινγέο) 

1|__| ηε ζρέζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο  

εξγαζίαο 

2|__|  ηηο  ακνηβέο  θαη  ηηο πξφζζεηεο  

απνιαβέο    ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο  

3|__| ηελ  αμηνπνίεζε ή/θαη  πξναγσγή   ζην  

πιαίζην ηεο επηρείξεζεο 

4|__| ηηο  επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε   

δξαζηεξηφηεηεο   Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

5|__|ηηο  απνιχζεηο 

6|__|   άιιν(…………………………………) 

Γ11 ηε ζεκεξηλή, ή  ζε πξνεγνχκελεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζαο,  πφζν ζπρλά  έρεηε 

γίλεη απνδέθηεο άδηθεο ή κε ηζφηηκεο 

αληηκεηψπηζεο  θαη  αλάξκνζηεο  

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο;     

1 |__|  πνηέ 

2 |__|  κφλν κηα θνξά 

3 |__|  πεξηζζφηεξεο θνξέο 

4 |__| ζρεδφλ πάληα 

5 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

 

 

Γ12. πλήζσο, πνηνο επζχλεηαη γηα 

ηέηνηνπ είδνπο αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

απέλαληί ζαο; 

1 |__|  θαλέλαο 

2 |__|  ν εξγνδφηεο 

3 |__|  νη πξντζηάκελνη 

3 |__|  νη ζπλάδειθνη 

4 |__| ηξίηα πξφζσπα 

5 |__|  άιινη (………………………………..) 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 
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Γ13. Αλ ζηε ζεκεξηλή, ή  ζε 

πξνεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζαο, έρεηε 

γίλεη απνδέθηεο  άδηθεο ή κε ηζφηηκεο 

αληηκεηψπηζεο  θαη αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ζαο, πσο 

αληηδξάζαηε; 

 

 

(Σεκεηψζηε έσο ηξεηο επηινγέο) 

1 |__|  δελ αληέδξαζα θαζφινπ 

2 |__|  αληέδξαζα κφλν θξαζηηθά  

3 |__|  απεπζχλζεθα  ζηνλ πξντζηάκελφ κνπ 

4 |__|  ζπδήηεζα ην ζπκβάλ κε   

          ζπλαδέιθνπο 

5 |__| έθαλα θαηαγγειία ζην ΔΠ 

6 |__|  θαηέζεζα κήλπζε 

7 |__|  δήηεζα βνήζεηα απφ ην ζσκαηείν ή  

         ην ζπλδηθαιηζηηθφ κνπ θνξέα 

8 |__| έθαλα θαηαγγειία ζηα ΜΜΔ 

9 |__| άιιν (………………………………..) 

10 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ14. Αλ  νη ζπλάδειθνη ζαο 

αληηιήθζεθαλ ην γεγνλφο, ζαο 

ππνζηήξημαλ;  

 

1|__| ΝΑΗ,    2|__| ΟΥΗ,    3|__|  ΓΞ/ΓΑ                                                                                                                                                                                            

Γ15. Αλ  ΝΑΗ,  

Με πνην ηξφπν ζαο ππνζηήξημαλ νη 

ζπλάδειθνη ζαο;  

 

(Σεκεηψζηε έσο ηξεηο επηινγέο) 

 

1   |__|  επελέβεζαλ άκεζα λα κε βνεζήζνπλ 

2   |__|  εμέθξαζαλ    ηελ αληίζεζή ηνπο   

3   |__|  απεπζχλζεθαλ  ζηνλ  πξντζηάκελν 

4   |__|  δήηεζαλ ηε ζπλδξνκή άιισλ  

ζπλαδέιθσλ   

5   |__| έθαλαλ θαηαγγειία ζην ΔΠ 

6   |__|  δήηεζαλ βνήζεηα απφ ην ζσκαηείν  

7   |__| έθαλαλ θαηαγγειία ζηα ΜΜΔ 

8   |__| άιιν (………………………………..) 

9   |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ16. Αλ ΟΥΗ,  

Με πνην ηξφπν εθδειψζεθαλ νη 

ζπλάδειθνη  ζαο; 

 

(Σεκεηψζηε έσο ηξεηο επηινγέο) 

1  |__|  δελ αληέδξαζαλ θαζφινπ 

2  |__|  εμέθξαζαλ ηελ απνδνρή  ηνπο  ζηελ  

           εθδεισζείζα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

3  |__|  κνπ ζπλέζηεζαλ λα κελ κεγαινπνηψ  

           ηα πξάγκαηα 

4  |__|  κνπ ζπλέζηεζαλ λα είκαη ινγηθφο θαη  

           λα ζθεθηψ ηη έρσ λα ράζσ αλ 

           δψζσ ζπλέρεηα 

5  |__| κνπ ζπλέζηεζαλ λα κελ πξνβψ ζε  

           θαηαγγειία ζην ΔΠ 

6  |__| κνπ ζπλέζηεζαλ λα κελ θάλσ κήλπζε 

7  |__| κνπ ζπλέζηεζαλ λα κελ δεηήζσ 

          βνήζεηα απφ ην ζσκαηείν  

8  |__|  κνπ ζπλέζηεζαλ λα κελ θάλσ 

           θαηαγγειία ζηα ΜΜΔ 

9  |__|  άιιν (………………………………..) 

10 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 

Γ17.  Πηζηεχεηε φηη ζήκεξα, 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν  πξηλ ηελ θξίζε, 

 νη άδηθεο ή κε ηζφηηκεο αληηκεησπίζεηο 

ζηελ εξγαζία,  ή θαηά ηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο,  ιφγσ ηνπ φηη   αλήθεηε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή / δεκνγξαθηθή 

νκάδα, έρνπλ: 

1 |__|  Μεησζεί πνιχ 

2 |__|  Μεησζεί ιίγν 

3 |__|  Έρνπλ παξακείλεη ζηαζεξέο  

4 |__|  Έρνπλ απμεζεί ιίγν 

5 |__|  Έρνπλ απμεζεί πνιχ 

6 |__|  δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  

Ενόηηηα Α –  Διαζηασρώζεις καηά ηλικία 

Πίλαθαο 2.1. Γηαζηαχξσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία. 

Πνηά είλαη ε 

νηθνγελεηαθή 

ζαο 

θαηάζηαζε; 

(%) 

Ζιηθία  

Έσο 

25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

Άγακνο/ε  81,6 54,5 30,8 18 14,5 12,1 38,2 

Έγγακνο/ε  17 40,6 50,9 66,5 61,8 69 49,6 

Υήξνο/α  0 0,2 3,6 3,6 5,9 4 2,4 

Γηαδεπγκέλνο/ε 1,4 4,6 14,8 12 17,8 14,9 9,8 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1212,  x
2
= 299,848, p<0,05 

 

Πίλαθαο 2.2. Γηαζηαχξσζε αξηζκνχ παηδηψλ ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα ησλ 

ΔΚΟ,  κε ειηθία. 

 Πφζα 

παηδηά 

έρεηε; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

0 60 38 26,8 15,4 12,4 11,1 27,6 

1 15,2 25,2 18,8 19,5 16,1 13 19,2 

2 14,3 21,4 36,9 43,6 49,6 53,7 35,2 

3 5,7 9,9 10,1 10,7 10,9 13 10,2 

4 3,8 2,6 5,4 6,7 8,8 5,6 5 

>4 1 2,9 2 4 2,2 3,7 2,8 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1015,  x
2
= 170,936, p<0,05 
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Πίλαθαο 2.3. Γηαζηαχξσζε αξηζκνχ κειψλ λνηθνθπξηνχ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία. 

Πφζα κέιε 

έρεη ην 

λνηθνθπξηφ 

ζαο; (%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

0 1,6 1,6 0,6 1,3 1,4 0 1,2 

1 4,8 9,1 10 3,8 11,8 12,7 8,9 

2 6,5 14,2 16,3 15,2 16,7 25,5 15,7 

3 13,7 24,3 30,6 25,3 16 13,9 21,6 

4 37,9 29,9 25 34,8 36,1 32,1 31,9 

5 13,7 12,6 10,6 13,3 12,5 9,7 12,1 

6 10,5 4,5 3,8 3,2 2,8 3,6 4,5 

>6 11,3 3,7 3,1 3,2 2,8 2,4 4,1 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1125,  x
2
= 87,578, p<0,05 

 

Πίλαθαο 2.4. Γηαζηαχξσζε αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζπγθάηνηθσλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία. 

Αλ δείηε κε 

άιινπο πφζνη 

απφ ηνπο 

ζπγθαηνίθνπο 

ζαο 

εξγάδνληαη; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

0 27,4 41 50,8 45,4 51,9 44,5 42,9 

1 50,4 47,1 39 43,7 38,7 35,9 43,4 

2 17,9 9,9 7,6 9,2 8,5 15,6 11,2 

>2 4,3 1,9 2,5 1,7 0,9 3,9 2,4 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 900,  x
2
= 30,073, p<0,05 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.5. Γηαζηαχξσζε θαηνρήο ειιεληθήο ππεθνφηεηαο ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία. 
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Έρεηε ηελ 

ειιεληθή 

ππεθνφηεηα; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 

Ναη 82,3 70 65,3 66,5 84,3 82,2 73,8 

ρη  17,7 30 34,7 33,5 15,7 17,8 26,2 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1212,  x
2
= 34,345, p<0,05 

 

Πίλαθαο 2.6. Γηαζηαχξσζε ηδηφηεηαο καζεηή/ζπνπδαζηή ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία. 

Δίζηε 

καζεηήο ή 

ζπνπδαζηήο; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 

Ναη 12,9 3,1 0 1,2 3,4 0,6 3,3 

ρη  87,1 96,9 100 98,8 96,6 99,4 96,7 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1166,  x
2
= 52,232, p<0,05 

 

Πίλαθαο 2.7. Γηαζηαχξσζε ηδηφηεηαο εξγαδφκελνπ καζεηή/ζπνπδαζηή 

ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

Αλ είζηε 

καζεηήο ή 

ζπνπδαζηήο, 

εξγάδεζηε 

παξάιιεια; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 

Ναη 4,3 0,3 0 0,6 0,7 0 0,8 

ρη  8,6 2,8 0 0,6 2,7 0,6 2,5 

Γελ αθνξά 87,1 96,9 100 98,8 96,6 99,4 96,7 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1166,  x
2
= 57,758, p<0,05 

 

 

Πίλαθαο 2.8. Γηαζηαχξσζε επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα 

ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

Πνην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

έρεηε 

νινθιεξψζεη; 

Ζιηθία 

Έσο 

25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 
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(%) 

Γελ έρσ πάεη 

θαζφινπ 

ζρνιείν 

11,3 8,6 7,7 7,8 6 1,7 7,4 

Έρσ πάεη 

κεξηθέο ηάμεηο 

Γεκνηηθνχ 

8,5 2,2 4,8 3 2 2,9 3,5 

Γεκνηηθφ  14,1 11,5 10,7 10,2 20,8 23 14,3 

Γπκλάζην  14,8 16,5 19,6 26,3 16,1 22,4 18,9 

Δληαίν Λχθεην  14,1 19,4 26,8 26,9 28,9 29,3 23,4 

ΔΠΑΛ/ΣΔΔ 20,4 12,5 8,3 4,8 8,1 2,3 9,8 

ΗΔΚ 6,3 6,9 3 1,8 2 2,9 4,4 

Αλψηεξε 

ζρνιή  

1,4 1 3 1,8 2,7 1,7 1,7 

ΣΔΗ 2,1 8,8 3,6 6 4 2,9 5,5 

ΑΔΗ 7 9,8 11,9 10,2 9,4 10,9 9,9 

Μεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο 

0 2,7 0,6 1,2 0 0 1,2 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1247,  x
2
= 36,334, p<0,05 

Πίλαθαο 2.9. Γηαζηαχξσζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

Έρεηε 

παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα 

θαηάξηηζεο ή 

θάπνην είδνο 

επηκφξθσζεο; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 

25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

Ναη 19,1 30,7 38 34,9 31,8 28,6 30,8 

ρη  80,9 69,3 62 65,1 68,2 71,4 69,2 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1176,  x
2
= 14,786, p<0,05 

 

 

Πίλαθαο 2.10. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ γλψζεο ειιεληθψλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

ε πνην 

βαζκφ 

γλσξίδεηε 

ηα 

Διιεληθά; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 
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Καζφινπ 

ή ιίγν 

2,1 1,7 3 0,6 3,3 0,6 1,8 

Μέηξηα 14,1 13,9 14,2 15,7 17,9 18 15,3 

Καιά  21,8 24,9 27,2 30,1 19,2 27,3 25,2 

Πνιχ 

θαιά 

26,8 22,6 23,7 23,5 25,8 23,3 23,9 

Άξηζηα 35,2 36,8 32 30,1 33,8 30,8 33,8 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1202,  x
2
= 16,641, p=0,676 

 

Πίλαθαο 2.11. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ γλψζεο αγγιηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

ε πνην 

βαζκφ 

γλσξίδεηε 

ηα 

Αγγιηθά; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

Καζφινπ 

ή ιίγν 

54,3 44,6 57,4 68,7 67,1 73,4 56,9 

Μέηξηα 20 20,2 21,3 16,9 14,1 14,8 18,3 

Καιά  12,1 14,3 12,4 10,2 11,4 7,7 11,9 

Πνιχ 

θαιά 

9,3 14,3 7,1 6,6 6,7 3 9,1 

Άξηζηα 4,3 6,7 1,8 3,6 0,7 1,2 3,8 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1199,  x
2
= 71,794, p<0,05 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.12. Γηαζηαχξσζε βαζκνχ γλψζεο ρξήζε Ζ/Τ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

 

ε πνην 

βαζκφ 

γλσξίδεηε ηε 

ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 

25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 
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Καζφινπ ή 

ιίγν 

39,9 35,4 43,5 50,6 55,6 78,2 47,7 

Μέηξηα 21 22,1 30,4 25,6 22,2 14,7 22,6 

Καιά  20,3 15,5 14,9 11,9 13,1 3,5 13,5 

Πνιχ θαιά 11,9 17,7 8,3 7,7 7,8 3,5 11,1 

Άξηζηα 7 9,3 3 4,2 1,3 0 5,1 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1209,  x
2
= 139,205, p<0,05 

 

Πίλαθαο 2.13. Γηαζηαχξσζε θαηνρή άδεηαο νδήγεζεο ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα 

ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

 

Έρεηε 

άδεηα 

νδήγεζεο; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

Ναη 50 66,3 57,6 67,5 67,1 57,2 62,1 

ρη  50 33,7 42,4 32,5 32,9 42,8 37,9 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1212,  x
2
= 18,675, p<0,05 

Πίλαθαο 2.14. Γηαζηαχξσζε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

Δίζηε 

Υξηζηηαλφο; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 εηψλ 

& άλσ 

χλνιν 

Ναη 68,8 75,9 74,6 79,1 86,2 89,5 78,6 

ρη  28,4 21,2 21,3 20,9 11,8 7,6 18,9 

Γελ απαληψ 2,8 3 4,1 0 2 2,9 2,6 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1203,  x
2
= 39,965, p<0,05 

 

Πίλαθαο 2.15. Γηαζηαχξσζε ζεμνπαιηθψλ πξνηηκήζεσλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

Οη 

ζεμνπαιηθέο 

ζαο 

πξνηηκήζεηο 

είλαη: (%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 

Με άηνκα 

ηνπ άιινπ 

θχινπ 

71,2 77,9 80,4 78,1 71,1 75,7 76,3 

Με άηνκα 3,8 2,9 2,5 1,4 3 2 2,6 
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ηνπ ίδηνπ 

θχινπ 

Με άηνκα 

θαη ησλ δχν 

θχισλ 

0 1,1 1,3 0,7 0 0 0,6 

Γελ απαληψ 25 18,2 15,8 19,9 25,9 22,4 20,4 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1103,  x
2
= 14,393, p=0,496 

Πίλαθαο 2.16. Γηαζηαχξσζε χπαξμεο καθξνρξφληαο αζζέλεηαο  ζπκκεηερφλησλ 

ζην δείγκα ησλ ΔΚΟ,  κε ειηθία.   

Πάζρεηε απφ 

θάπνηα 

καθξνρξφληα 

αζζέλεηα 

(πάλσ απφ 

12κελεο) ή 

αλαπεξία; 

(%) 

Ζιηθία 

Έσο 25 

εηψλ 

26-35 

εηψλ 

36-40 

εηψλ 

41-45 

εηψλ 

46-50 

εηψλ 

51 

εηψλ & 

άλσ 

χλνιν 

Ναη 14,2 25,6 21,4 18,7 15 21,3 20,8 

ρη  85,1 73,2 75,6 79,5 83 78,7 77,8 

Γελ απαληψ 0,7 1,3 3 1,8 2 0 1,4 

χλνιν  100 100 100 100 100 100 100 

N: 1190,  x
2
= 19,294, p<0,05 
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