
Ας κάνουμε την ισότητα  
των φύλων πραγματικότητα
Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην εργασία σας



Η βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα
Οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται εξίσου από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Τα ακριβή δεδομένα κατά φύλο λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και 
επιτρέπουν την ανίχνευση του αντικτύπου των πολιτικών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα 
σε ποιους τομείς υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των φύλων. Μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης ανατρέχοντας στη 
βάση στατιστικών δεδομένων του EIGE για τα φύλα.
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Ποσοστό γυναικών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του 2019
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Τα στοιχεία μας για τις γυναίκες και τους άνδρες σε θέσεις λήψης αποφάσεων επικαιρο-
ποιούνται σε τριμηνιαία βάση και περιλαμβάνουν στατιστικές σχετικά με την πολιτική, τις 
επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την επιστήμη και 
την έρευνα, τον αθλητισμό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η βάση δεδομένων του EIGE παρέχει μια ακριβή εικόνα της κατάστασης των γυναικών και 
των ανδρών στους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όλων των στρατηγι-
κών που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων.

Διαθέτουμε επίσης στοιχεία για την έμφυλη βία στην ΕΕ.

Θα βρείτε το φυλλάδιο αυτό και στις 24 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων
Κάθε χρόνο, το EIGE δημοσιεύει τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, ο οποίος εξετάζει την κατά-
σταση σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της ΕΕ και παρακολουθεί την 
πρόοδο από το 2005. Το επιγραμμικό μας εργαλείο σάς βοηθά να ελέγξετε εύκολα την κατά-
σταση που επικρατεί στη χώρα σας και να συγκρίνετε τους έξι τομείς: εργασία, χρήμα, γνώση, 
χρόνος, εξουσία και υγεία. Ο δείκτης αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της ΕΕ και μπορείτε 
να παρατηρήσετε τις διάφορες επιπτώσεις που έχουν η ηλικία, η σύνθεση της οικογένειας, 
η εκπαίδευση, η χώρα γέννησης και η αναπηρία στην ανισότητα των φύλων.

Φωτογραφία: Βαθμολογίες 2017 στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων

Η έκδοση του 2019 θα δημοσιευθεί στις 15 Οκτωβρίου και θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Θα εξετάζει θέματα όπως η γονική 
άδεια, η άτυπη φροντίδα, η διά βίου μάθηση, οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και οι δημό-
σιες υποδομές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Θα βρείτε το φυλλάδιο αυτό και στις 24 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας:  
https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Στήριξη του EIGE στις Προεδρίες του Συμβουλίου
Το EIGE ετοιμάζει έρευνα για κάθε εναλ-
λασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το θέμα αποφα-
σίζουν από κοινού το κράτος μέλος που 
ασκεί την προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Στο ερευνητικό υπόμνημα του 2019 για 
τη ρουμανική Προεδρία εξετάστηκε το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
στην ΕΕ και διαπιστώθηκε ότι οι αποδοχές 
των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 
βίου είναι χαμηλότερες κατά 40 % από τις 
αντίστοιχες των ανδρών. Για τη φινλαν-
δική προεδρία, το EIGE θα επανεξετάσει 
πλήρως τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν την Πλατφόρμα Δράσης 
του Πεκίνου —ψήφισμα που εγκρίθηκε στο 
πλαίσιο της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες 
και αποτελεί διεθνή δέσμευση της ΕΕ.

Έμφυλη βία
Ποια είναι η οικονομική συμβολή των 
κρατών μελών της ΕΕ στην αντιμετώπιση 
της βίας κατά των γυναικών; Αποτελεί 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννη-
τικών οργάνων πρόβλημα στην ΕΕ; Αποτε-
λεί η διαδικτυακή βία πραγματική απειλή; 

Απαντήσεις σε αυτά καθώς και σε πολλά 
άλλα ερωτήματα θα βρείτε στην έρευνά 
μας σχετικά με την έμφυλη βία, όπου 
παρατίθενται συχνά συγκεκριμένες πληρο-
φορίες για κάθε χώρα.

Θα βρείτε το φυλλάδιο αυτό και στις 24 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Πόροι σχετικά με την ισότητα των φύλων
Οι διαδικτυακοί πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να τους χρησιμοποιείτε.

Μέθοδοι και εργαλεία για τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου
Από τη συλλογή δεδομένων κατά φύλο έως τη διεύρυνση της πολι-
τικής στήριξης των πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων, 
η ενότητα με τις μεθόδους και τα εργαλεία μας εξηγεί την έννοια 
της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτή μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο ισότι-
μης κοινωνίας.

Εργαλειοθήκη επικοινωνίας 
που λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου
Τι κοινό έχουν «η επάνδρωση», «οι 
γυναικείες δουλειές» και «ο λόγος της 

αντρικής τιμής»; Η εργαλειοθήκη επικοινωνίας του EIGE, η οποία 
λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, δείχνει ότι όλα αυτά 
αποτελούν παραδείγματα σεξιστικής γλώσσας: μια επιχείρηση 
δεν «επανδρώνεται» μόνο με άνδρες, οι «γυναικείες δουλειές» δεν 
γίνονται μόνο από γυναίκες, ενώ και ο λόγος τιμής των γυναικών 
είναι εξίσου ισχυρός με τον «λόγο της αντρικής τιμής». Χρησιμο-
ποιήστε το ενημερωτικό φυλλάδιο επικοινωνίας που λαμβάνει 
υπόψη τη διάσταση του φύλου καθώς και το διαδραστικό επι-
γραμμικό εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει να συντάξετε ομι-
λίες και έγγραφα που θα απευθύνονται με σεβασμό σε όλους, από 
τους/τις ψηφοφόρους έως τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου.

Γλωσσάριο και θησαυρός
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιολογικού φύλου και κοινωνικού φύλου; Ποια είναι τα στερε-
ότυπα για τα φύλα; Με περισσότερες από 400 καταχωρίσεις σε 15 γλώσσες, το γλωσσάριο 
και ο θησαυρός μας θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ορολογία όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων.

Βιβλιοθήκη
Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο σε κάποιο θέμα που αφορά την ισότητα των φύλων; Με 
περισσότερες από 800 000 εγγραφές σε καταλόγους, η βιβλιοθήκη μας θα σας υποδείξει ποια 
έρευνα είναι διαθέσιμη και πού θα τη βρείτε.

Θα βρείτε το φυλλάδιο αυτό και στις 24 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος οργανι-
σμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση της ισότητας των φύλων 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ 
και αποστολή του EIGE είναι να κάνει αυτή την αξία πραγματικότητα εντός και εκτός Ευρώ-
πης. Η αποστολή αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου γνώσεων για 
θέματα ισότητας των φύλων, την υποστήριξη της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών, και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, EIGE

Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Τηλ.+370 52157444

eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu

www.twitter.com/eurogender
www.facebook.com/eige.europa.eu
www.youtube.com/eurogender
http://eurogender.eige.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/eige/
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