
Βάση στατιστικών δεδομένων 
του EIGE για τα φύλα: στοιχεία 
για λήψη αποφάσεων

Βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα

Τα ακριβή δεδομένα κατά φύλο λαμβάνουν υπόψη τη διά-
σταση του φύλου και επιτρέπουν την ανίχνευση του αντίκτυ-
που των πολιτικών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα σε ποιους 
τομείς υπάρχει ανάγκη βελτίωσης με στόχο τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων.

Η βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα παρέχει μια 
ακριβή εικόνα των διαφορών που υφίστανται μεταξύ ανδρών 
και γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και συμβάλλει 
στην παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.
Προσθέστε τη βάση δεδομένων στους σελιδοδείκτες των 
προγραμμάτων περιήγησής σας! Για τους παρακάτω λόγους:

 Ενοποιημένη πηγή
Η βάση δεδομένων αποτελεί μια ενοποιημένη πηγή στατι-
στικών δεδομένων για τα φύλα σε επίπεδο κρατών μελών και 
ΕΕ. Επιπλέον, η βάση δεδομένων παρέχει διαθέσιμα δεδομέ-
να από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 Εύκολη πρόσβαση
Είναι χρήσιμη για ειδικούς και μη, οι οποίοι μπορούν να ανα-
ζητούν γρήγορα και εύκολα πρωτότυπα δεδομένα και να εξά-
γουν πίνακες και στοιχεία για περαιτέρω ανάλυση. Ο ιστότο-
πος δίνει επίσης στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί 
και να εξατομικεύει διαφορετικούς τύπους στοιχείων, όπως 
ραβδογράμματα και χρονολογικές σειρές.

 Επικαιροποιημένα δεδομένα
Η βάση δεδομένων εγγυάται πρόσβαση στα πιο πρόσφα-
τα διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία όχι μόνο παρέχονται ανά 
φύλο αλλά και περιγράφουν την κατάσταση των γυναικών 
και των ανδρών στην κοινωνία.

Τα δεδομένα μιλούν!
Τα στατιστικά δεδομένα για τα φύλα έχουν ενδιαφέρουσες 
ιστορίες να μας διηγηθούν.
Όταν δημοσιεύουμε σημαντικά σύνολα δεδομένων, μεταφέ-
ρουμε αυτές τις ιστορίες μέσα από ευανάγνωστες στατιστι-
κές ενημερώσεις, οι οποίες περιγράφουν τις πιο πρόσφατες 
τάσεις για το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Τα δεδομένα 
μπορούν επίσης να αναδεικνύουν τις διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Διαβάστε εδώ όλες τις ενημερώσεις  
«Τα δεδομένα μιλούν» !

Η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από τα θεσμικά όργα-
να της ΕΕ με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων, αποτελεί πηγή αναφοράς για 
την ακαδημαϊκή έρευνα και συνιστά αξιόπιστη πηγή για δη-
μοσιογράφους σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ακολουθούν ορισμένες από τις εντυπώσεις που μοιράστη-
καν μαζί μας χρήστες της βάσης στατιστικών δεδομένων του 
EIGE για τα φύλα:

«Βρίσκω τις λειτουργίες φιλικές προς τον χρήστη και αρκετά 
αναλυτικές». Heidrun, ερευνήτρια (Αυστρία)

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα των φύλων αν δεν 
γνωρίζουμε τους αριθμούς. Βρίσκω τη βάση δεδομένων χρή-
σιμη για τη δουλειά μου» Nataša, δημοσιογράφος (Σλοβενία)

«Τα στατιστικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά γε-
γονότα, αλλά όταν χρησιμοποιούνται για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, 
τότε γίνονται απαραίτητο εργαλείο». Anna, στατιστικολόγος 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Πώς να παραπέμπετε στη βάση 
στατιστικών δεδομένων του EIGE 
για τα φύλα
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που χρησιμοποιήσατε τη βάση 
δεδομένων μας για τη δουλειά σας. Εφόσον έχετε εξαγάγει 
πίνακα/απεικόνιση δεδομένων από τη βάση δεδομένων του 
EIGE, παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την εξής παραπομπή:

«Βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα φύλα: 
Τίτλος συνόλου δεδομένων [με υπερσύνδεσμο προς 
την πρωτότυπη πηγή]
Ανακτήθηκε στις ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ»

Θα θέλατε να συνεργαστείτε με 
ειδικούς του EIGE που εργάζονται 
για τη βάση δεδομένων;
Ενταχθείτε στον ειδικό εικονικό χώρο εργασίας της επιγραμ-
μικής πλατφόρμας του EIGE για τη διαβούλευση και τη συ-
νεργασία — EuroGender!

Εγγραφείτε εδώ!

ωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων

Επικοινωνήστε μαζί μας! Εκπονείτε έγγραφο πολιτικής, ακαδημαϊκή εργασία ή άρθρο για τα μέσα ενημέρωσης και 
δεν βρίσκετε τα δεδομένα που χρειάζεστε; Στείλτε μας το ερώτημά σας στο: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Η βάση δεδομένων του EIGE συνιστά μια μοναδική συλλογή 
περισσότερων από 2 000 δεικτών ευαίσθητων ως προς τη δι-
άσταση του φύλου με δεδομένα ανά φύλο —ένας πολύτιμος 
πόρος για οποιονδήποτε αγωνίζεται να προωθήσει την ισό-
τητα των φύλων.

1. Πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ
 ¾ Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 

2016-2019 (1)

(1) To 2021 το EIGE θα επικαιροποιήσει το σημείο εισόδου με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025 μόλις το τελικό 
πλαίσιο παρακολούθησης εγκριθεί.

 ¾ Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαι-
ωμάτων

 ¾ Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
 ¾ Στρατηγική της Βαρκελώνης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές 
και στρατηγικές της ΕΕ στον ιστότοπό μας!

 Τα δεδομένα επικαιροποιούνται μόλις καθίστανται διαθέσιμα

Η βάση δεδομένων αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες πο-
λιτικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Δείχνει σε ποιον 
βαθμό επιτυγχάνεται η ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη 
της ΕΕ και εκτός αυτών. Στηρίζει τις πολιτικές και τις δράσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και 
συμβάλλει στην παρακολούθηση της προόδου ως προς την 
επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους 
τους τομείς της ζωής.

2. Θεματικές ενότητες
 ¾ Απασχόληση και αγορά εργασίας
 ¾ Έρευνα, επιστήμη και ψηφιακή κοινωνία
 ¾ Εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες

 ¾ Δημογραφία και μετανάστευση
 ¾ Γονιμότητα και αναπαραγωγικά  

δικαιώματα
 ¾ Υγεία και θνησιμότητα
 ¾ Συνθήκες διαβίωσης
 ¾ Κατανομή χρόνου
 ¾ Κοινή γνώμη

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θεματικές ενότητες στον 
ιστότοπό μας!

 Τα δεδομένα επικαιροποιούνται μόλις καθίστανται διαθέσιμα

Τον Δεκέμβριο του 1995 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε 
τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη Δήλωση και Πλατφόρμα 
Δράσης του Πεκίνου για την Ισότητα, την Ανάπτυξη και 
την Ειρήνη (BPfA) και εξέφρασε την πρόθεσή του να εξε-
τάζει την εφαρμογή της σε ετήσια βάση. Η βάση δεδομένων 
του EIGE συμβάλλει στην παρακολούθηση της προόδου όσον 
αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών στο πλαίσιο των σημα-
ντικότερων πεδίων προβληματισμού δυνάμει της BPfA.

3. Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου
 ¾ Γυναίκες και φτώχεια (Α)
 ¾ Εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών (Β)
 ¾ Γυναίκες και υγεία (Γ)
 ¾ Γυναίκες στην εξουσία και στις διαδικασίες λήψης απο-

φάσεων (Ζ)

 ¾ Θεσμικοί μηχανισμοί για την προαγωγή του ρόλου των 
γυναικών (Η)

 ¾ Ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών (Θ)
 ¾ Γυναίκες και μέσα ενημέρωσης (Ι)
 ¾ Γυναίκες και περιβάλλον (ΙΑ)
 ¾ Κορίτσια (ΙΒ)
 ¾ Βία κατά των γυναικών (Δ)
 ¾ Γυναίκες και ένοπλες συρράξεις (Ε)
 ¾ Γυναίκες και οικονομία (ΣΤ)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πλατφόρμα Δράσης του 
Πεκίνου στον ιστότοπό μας!

 Τα δεδομένα επικαιροποιούνται μόλις καθίστανται διαθέσιμα

Η δενδροειδής δομή της βάσης στατιστικών δεδομένων για τα φύλα αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία! Πολύ εύχρη-
στη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αλλά και για εκείνους που τους στηρίζουν με τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία.

Περιηγηθείτε στα στατιστικά δεδομένα για τα φύλα μέσω των 
ακόλουθων έξι σημείων εισόδου

Η βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα φύλα είναι 
ένα ολοκληρωμένο κέντρο γνώσεων με στατιστικά δεδομένα 
και πληροφορίες για τα φύλα, το οποίο καλύπτει διάφορες 
πτυχές της (αν)ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων που έχει εκπονηθεί από το 
EIGE μετρά το πόσο μακριά (ή κοντά) βρίσκεται η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της από την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Η βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα φύλα πα-
ρουσιάζει όλα τα δεδομένα υπό έξι βασικούς τομείς (ερ-
γασία, χρήμα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία) και δύο 
συμπληρωματικούς τομείς (διατομεακά χαρακτηριστικά 
και βία).

4. Δείκτης Ισότητας των Φύλων
 ¾ Βαθμολογίες του Δείκτη Ισότητας των 

Φύλων
 ¾ Δείκτες για τον υπολογισμό του Δείκτη
 ¾ Διατομεακά χαρακτηριστικά του Δείκτη
 ¾ Περιφερειακός τομέας σχετικά με τη βία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Δείκτη Ισότητας των Φύ-
λων στον ιστότοπό μας!

 Από το 2019 τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Το EIGE συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά γυναικών 
και ανδρών σε θέσεις που αφορούν τη λήψη αποφάσεων για 
διάφορους τομείς πολιτικής.
Η βάση δεδομένων παρέχει πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου ως 
προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. Τα δεδομένα σχετικά με τη λήψη αποφά-
σεων συλλέγονται για:
 y τα κράτη μέλη της ΕΕ
 y πέντε κράτη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ: Μαυροβούνιο, 

Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Σερβία και Τουρκία
 y δύο δυνητικά υποψήφια κράτη: Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 

Κοσσυφοπέδιο*.
 y τρεις χώρες του ΕΟΧ — Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων 
ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244/1999 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Δι-
εθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου.

5. Γυναίκες και άνδρες στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων

 ¾ Πολιτική
 ¾ Δημόσια διοίκηση
 ¾ Δικαστικός τομέας
 ¾ Επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικά
 ¾ Κοινωνικοί εταίροι και ΜΚΟ
 ¾ Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
 ¾ Μέσα ενημέρωσης
 ¾ Εκπαίδευση, επιστήμη, έρευνα
 ¾ Αθλητισμός

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις γυναίκες και τους άνδρες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον ιστότοπό μας!

  Τα δεδομένα σχετικά με την πολιτική επικαιροποιούνται 
κάθε τρίμηνο. Τα δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
χρηματοοικονομικά επικαιροποιούνται δύο φορές ετησίως.

Η βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα περιέχει δεδο-
μένα σχετικά με την έμφυλη βία από διοικητικές πηγές και 
από έρευνες.
Η βάση δεδομένων παρέχει πρόσβαση σε υφιστάμενα στατι-
στικά στοιχεία σχετικά με την έμφυλη βία, προς υποστήριξη 
θεσμικών οργάνων και ειδικών που δραστηριοποιούνται για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτή.

6. Έμφυλη βία
 ¾ Σωματική βία:
 ¾ Σεξουαλική βία:

 ¾ Ψυχολογική βία
 ¾ Βία από στενό σύντροφο
 ¾ Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων
 ¾ Εμπορία ανθρώπων
 ¾ Στάσεις και αντιλήψεις
 ¾ Υπηρεσίες στήριξης
 ¾ Στατιστική ικανότητα και διαθεσιμότητα 

δεδομένων
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έμφυλη βία στον ιστό-
τοπό μας!

 Τα δεδομένα επικαιροποιούνται μόλις καθίστανται διαθέσιμα

Η δενδροειδής δομή της βάσης στατιστικών δεδομένων για τα φύλα αποτελεί πραγματική προστιθέμενη αξία! Πολύ εύχρη-
στη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αλλά και για εκείνους που τους στηρίζουν με τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία.

Περιηγηθείτε στα στατιστικά δεδομένα για τα φύλα μέσω των 
ακόλουθων έξι σημείων εισόδου

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Πώς να κάνετε αναζήτηση στη 
βάση δεδομένων
Οι χρήστες μπορούν να περιηγούνται στη βάση μέσω προκα-
θορισμένων σημείων εισόδου που καλύπτουν ζητήματα σχε-
τικά με το φύλο ή να αναζητούν δεδομένα πληκτρολογώντας 
σχετικές λέξεις-κλειδιά.
Η επιλογή περιήγησης απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι 
θέλουν να εξερευνήσουν μια κατηγορία στατιστικών δεικτών 
(π.χ. γενικές θεματικές ενότητες ή συγκεκριμένα θέματα, όπως 
η λήψη αποφάσεων). Είναι επίσης φιλική προς τον χρήστη 
και παρέχει διαρθρωμένο οδηγό για τα διαθέσιμα δεδομένα. 
Η διάρθρωση της περιήγησης έχει οργανωθεί βάσει 
σημείων εισόδου. Τα σημεία εισόδου και η δενδροειδής 
δομή προσαρμόζονται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των χρηστών.
Η δυνατότητα αναζήτησης βάσει λέξης-κλειδιού απευ-
θύνεται περισσότερο σε χρήστες οι οποίοι αναζητούν ένα 
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή μια συγκεκριμένη θε-
ματική, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να βρουν τις πληροφο-
ρίες που αναζητούν στην προκαθορισμένη διάρθρωση της 
βάσης.

Διαθέτετε δεδομένα;  
Αυτά είναι τα κριτήρια ποιότητας
Το EIGE έχει εγκρίνει το πλαίσιο αξιολόγησης και διασφάλισης 
ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την 
αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων.
Η ποιότητα των δεδομένων αξιολογείται με βάση τις αρχές αξι-
ολόγησης της ποιότητας που περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό 
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Στατιστικές.

Πώς να εξερευνήσετε διαφορετικές 
απεικονίσεις δεδομένων
Η βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα φύλα απει-
κονίζει στατιστικά στοιχεία με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Θερμικός χάρτης της ΕΕ
Απεικονίζει δεδομένα χρησιμοποιώντας θερμικούς 
χάρτες και χάρτες συμβόλων

Ο θερμικός χάρτης της ΕΕ είναι ένας διαδραστικός απεικονι-
στής υπό μορφή χάρτη. Για κάθε επιλεχθέντα δείκτη, ο χάρτης 
απεικονίζει τις χώρες με διαφορετική ένταση χρώματος. Όσο 
υψηλότερη η τιμή του δείκτη, τόσο χαμηλότερη η ένταση του 
χρώματος που απεικονίζεται στον χάρτη.

 Κατακόρυφο ή οριζόντιο ραβδόγραμμα
Παρουσιάζει δεδομένα για γυναίκες και άνδρες 
σε επίπεδο χώρας και ΕΕ, για ένα έτος κάθε φορά.

Ένα ραβδόγραμμα απεικονίζει δεδομένα χρησιμοποιώντας 
ράβδους κατ’ αναλογία προς τις τιμές των δεδομένων. Τα 
οριζόντια ραβδογράμματα παρουσιάζουν τις τιμές των δεδο-
μένων στον οριζόντιο άξονα και τις χώρες στον κατακόρυφο 
άξονα. Τα κατακόρυφα ραβδογράμματα παρουσιάζουν όλες 
τις διαθέσιμες χώρες στον οριζόντιο άξονα και τις τιμές των 
δεδομένων στον κατακόρυφο άξονα.

Διάγραμμα με γραμμές
Συγκρίνει δεδομένα σε βάθος χρόνου, έναντι άλλων 
χωρών ή έναντι του μέσου όρου της ΕΕ

Ένα διάγραμμα με γραμμές είναι μια γραφική παράσταση 
δεδομένων υπό μορφή σειράς γραμμών. Κάθε γραμμή αντι-
προσωπεύει μια χώρα, για την οποία χρησιμοποιείται δια-
φορετικό χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χώρες μπορούν να 
παρουσιάζονται ανά μία κάθε φορά, ανά δέσμες ή έναντι του 
μέσου όρου της ΕΕ. Όλα τα διαθέσιμα έτη βρίσκονται στον 
οριζόντιο άξονα και οι τιμές των δεδομένων στον κατακόρυφο 
άξονα.

Πίνακας δεδομένων
Απεικονίζει τα υφιστάμενα δεδομένα σε πίνακα

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να απεικονίζονται υπό μορφή 
απλού πίνακα. Η απεικόνιση υπό μορφή πίνακα σας επιτρέ-
πει να φιλτράρετε τα δεδομένα για επιλεγμένα έτη, χώρες και 
φύλο. Για τους δείκτες που δεν είναι πλήρως συγκρίσιμοι μετα-
ξύ χωρών, π.χ. εκείνους που αφορούν την έμφυλη βία, ο πίνα-
κας δεδομένων είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή απεικόνισης.

Πώς να καταφορτώσετε πίνακες 
και γραφήματα

Εξαγωγή
Όλοι οι πίνακες, τα διαγράμματα και οι χάρτες μπορούν 
να εξαχθούν σε διαφορετικούς μορφότυπους με τη 
χρήση του πλήκτρου εξαγωγής.

Μπορείτε να εξάγετε πίνακες δεδομένων και απεικονίσεις σε 
πολλαπλούς μορφότυπους. Όλες οι απεικονίσεις (θερμικός 
χάρτης της ΕΕ, ραβδόγραμμα, διάγραμμα με γραμμές) μπο-
ρούν να εξάγονται και να καταφορτώνονται υπό μορφή αρχεί-
ων PNG ή JPG.
Οι πίνακες δεδομένων μπορούν να εξάγονται και να καταφορ-
τώνονται υπό μορφή αρχείων CSV, XLS, XML και JSON. Τα 
γραφήματα και οι χάρτες μπορούν να αποθηκεύονται σε μορ-
φότυπους JPG, PNG και IFFRAME.
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