
ΘΔΜΑ:  Η ζηαηηζηηθή απεηθόληζε ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ  
θαη αλδξώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, (Βξπμέιιεο, Μάξηηνο 2018). 

 
 
Σηις 7 Μαρηίοσ 2018, η Εσρφπαχκή Επιηροπή δημοζιοποίηζε ηην «Δηήζηα Έθζεζε 
γηα ηελ Ιζόηεηα κεηαμύ Γπλαηθώλ θαη Αλδξώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», ενόυει 
ηης Παγκόζμιας Ημέρας Γσναικών.  
Πρόκειηαι για μία άκρφς τρήζιμη και εύτρηζηη έκδοζη ζσνολικής έκηαζης εβδομήνηα 
ζελίδφν, ζηην αγγλική γλώζζα, με έγκσρα ζηαηιζηικά ζηοιτεία από ηην EUROSTAT, 
αναθορικά με ηην καηάζηαζη ηης ιζόηηηας ηφν θύλφν ζηην Ε.Ε. 
 
Ακολοσθούν οριζμένα ενδεικηικά ζηοιτεία: 
 

1. ν κέζνο όξνο ηνπ ράζκαηνο ζηελ απαζρόιεζε κεηαμύ γπλαηθώλ θαη 
αλδξώλ ζηα 28 Κξάηε-Μέιε ηεο Δ.Δ. ιηκλάδεη ζην 11,6%, κε δηάθνξεο 
απμνκεηώζεηο κεηαμύ ησλ Μειώλ ηεο Έλσζεο:  

 

ε Μάιηα θαηαγξάθεη ην πην πςειό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 27,7% θαη ε 
Ληζνπαλία ην πην   ρακειό ηεο ηάμεο ηνπ 1,9%, ελώ ην έκθπιν ράζκα ζηελ 
απαζρόιεζε ηεο ρώξαο καο είλαη 19% 

 
2. ην θαζεζηώο ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο είλαη γέλνπο ζειπθνύ, αθνύ ν 

κέζνο όξνο ζηελ Δ.Δ. γηα ηηο γπλαίθεο είλαη γύξσ ζην 30% θαη γηα ηνπο 
άλδξεο κόιηο 8%, εληνύηνηο, ε πνηθηινκνξθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηε κεξηθή απαζρόιεζε, δεδνκέλνπ όηη: 
 

ζηελ Οιιαλδία νη γπλαίθεο εξγάδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν θαζεζηώο ζην 
δπζζεώξεηα πςειό πνζνζηό ηνπ 74%, ζηε Φηλιαλδία ζην 19%, ζηελ 
Διιάδα ζην 14% θαη ζηε Βνπιγαξία ζην 3%. 

 
3. ζηα δεπγάξηα κε ην κηθξόηεξν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη θάησ ησλ 

επηά εηώλ, νη γπλαίθεο αθηεξώλνπλ θαηά κέζν όξν 32 ώξεο εβδνκαδηαίσο 
ζε έκκηζζε εξγαζία θαη 39 ώξεο ζε άκηζζε εξγαζία, ελώ νη αληίζηνηρεο 
ώξεο γηα ηνπο άλδξεο είλαη 41 (έκκηζζε) θαη 19 (άκηζζε) – ζπλεπώο, 
παξακέλεη δεηνύκελν ε ελαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
δσήο ζηελ Δ.Δ.  

 
4. ην έκθπιν κηζζνινγηθό ράζκα αγγίδεη ην 16% ζηελ Δ.Δ. σο κέζνο όξνο, κε 

ζεκαληηθέο απμνκεηώζεηο κεηαμύ ησλ 28 Κξαηώλ-Μειώλ, ηα δύν αθξαία 
πνζνζηά είλαη:  

 

ην 5,5% ηεο Ιηαιίαο θαη ην 26,9% ηεο Δζζνλίαο, ελώ ην αληίζηνηρν 
ζπληαμηνδνηηθό θελό ππνινγίδεηαη ζην 36,3%. 

 
5. ε δηαθάλεηα ζην ζύζηεκα ησλ ακνηβώλ αλακθίβνια ζπκβάιεη ζηε κείσζε 

ησλ έκθπισλ κηζζνινγηθώλ αληζνηήησλ – αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ην 
45% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ. δηαπξαγκαηεύεηαη ην ύςνο ησλ 



απνιαβώλ κε ηελ εξγνδνζία, ην αληίζηνηρν πνζνζηό εθηνμεύεηαη ζην 76% 
ζηε Σνπεδία θαη ζην 61% ζηε Γαλία. 

 
6. ην 44% ησλ γπλαηθώλ θαη ην 34% ησλ αλδξώλ ειηθίαο 30-34 εηώλ έρνπλ 

πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δ.Δ. κε εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά 
έκθπινπ επαγγεικαηηθνύ δηαρσξηζκνύ:  

 

κόιηο ην 20% ησλ γπλαηθώλ απνθνίησλ ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηθήο 
επηιέγνπλ σο επαγγεικαηηθή δηέμνδν ηε βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο 

 
7. νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ηα έδξαλα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζε 

πνζνζηό 36,1% κε ηε Φηλιαλδία λα θαηέρεη ηελ πξσηηά όζνλ αθνξά ην 
Κξάηνο-Μέινο κε ηηο πεξηζζόηεξεο Δπξσβνπιεύηξηεο (πνζνζηό 61,5%) 

 
8. όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζηα Δζληθά Κνηλνβνύιηα, ν 

κέζνο όξνο είλαη 29,3% (Ννέκβξηνο 2017), όηαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2004 
ήηαλ 22,1% 

 
9. νη γπλαίθεο θαηέρνπλ θπβεξλεηηθό ραξηνθπιάθην ζε πνζνζηό 27,7% ζηηο 

Δζληθέο Κπβεξλήζεηο, ελώ είλαη αξρεγνί κεγάινπ πνιηηηθνύ θόκκαηνο ζε 
πνζνζηό 16,9%. 

 
10. ζηνλ θόζκν ησλ επηρεηξήζεσλ νη γπλαίθεο θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ζηα 

Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ ζε πνζνζηό κόιηο 25,3% 
ζηελ Δ.Δ., κε ηε Γαιιία λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε κε πνζνζηό 
43,4% ιόγσ πηνζέηεζεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηνπ 
ππνεθπξνζσπνύκελνπ θύινπ κέζσ ηνπ κέηξνπ ηεο πνζόζησζεο, ήδε 
από ην 2011, ζηελ Διιάδα ην αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη 11,3% θαη ηελ 
Δζζνλία λα θαηαιακβάλεη ζήκεξα ηελ ηειεπηαία ζέζε κε ην κνλνςήθην 
πνζνζηό ηνπ 7,4%. 
 

11. ζηνλ ηνκέα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη 
άθξσο απνγνεηεπηηθά: 
 

ην 85,8% ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο είλαη γέλνπο ζειπθνύ θαη ην  
98,3% ησλ δξαζηώλ κε θαηαδίθε είλαη άλδξεο, ελώ θαηαγξάθεηαη αύμεζε 
ησλ βηαζκώλ θαηά 47% ηελ πεξίνδν 2008-2015, ε αληίζηνηρε αύμεζε ζε 
Αγγιία θαη Οπαιία είλαη ηεο ηξνκαθηηθήο ηάμεο ηνπ ηξηςήθηνπ πνζνζηνύ 
173%. 

 
Για ηην πληρέζηερη ενημέρφζή ζας, ακολοσθεί ο ζτεηικός ζύνδεζμος από ηον 
ιζηόηοπο ηης Εσρφπαχκής Επιηροπής:  
 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287 . 
  
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287

