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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Στο ςπίτι, ςτθ δουλειά, ςτο ςχολείο…
Νζο ψθφιακό δθμοςίευμα για τθ ηωι των γυναικϊν και των ανδρϊν ςτθν Ευρϊπθ
Η ηωι μασ είναι γεμάτθ ορόςθμα, όπωσ θ ζναρξθ του ςχολείου, θ ενθλικίωςθ, θ εγκατάλειψθ του πατρικοφ
ςπιτιοφ και θ πρϊτθ δουλειά, ο γάμοσ, θ γζννθςθ των παιδιϊν μασ, θ ςυνταξιοδότθςθ… Εξετάηοντασ τα ςτοιχεία
για το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τθν απαςχόλθςθ, τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία και τισ αποδοχζσ, κακϊσ
επίςθσ και για τθ φροντίδα των παιδιϊν, τθν υγεία, τισ διατροφικζσ ι πολιτιςτικζσ ςυνικειεσ και τθ χριςθ του
διαδικτφου, παρατθροφνται μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν αλλά και μεταξφ των κρατϊν
μελϊν τθσ ΕΕ.
Οι ςτατιςτικζσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ποικιλομορφίασ και των χαρακτθριςτικϊν
τθσ ηωισ των Ευρωπαίων, επιςθμαίνοντασ τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ αλλά και τισ ανιςότθτεσ μεταξφ των
γυναικϊν και των ανδρϊν. Αυτόσ ακριβϊσ είναι ο ςτόχοσ του νζου ψθφιακοφ δθμοςιεφματοσ «Θ ηωι των
γυναικϊν και των ανδρϊν ςτθν Ευρϊπθ - ςτατιςτικά πορτραίτα», που δθμοςιεφεται ςιμερα από τθ Eurostat,
τθ ςτατιςτικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ Εκνικζσ τατιςτικζσ Τπθρεςίεσ των
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και των χωρϊν τθσ ΕΗΕ. Το ψθφιακό αυτό δθμοςίευμα παρουςιάηει με εφλθπτο τρόπο
ςτατιςτικά ςτοιχεία μζςω ςφντομων κειμζνων, γραφθμάτων και εργαλείων διαδραςτικισ απεικόνιςθσ. Οι
αναγνϊςτεσ μποροφν επίςθσ να δοκιμάςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε ζνα κουίη.
Το δθμοςίευμα ανακοινϊνεται ςιμερα ταυτόχρονα ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και ςε 24 γλϊςςεσ, με αφορμι
τον εορταςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Στατιςτικισ (20 Οκτωβρίου).

Το ψθφιακό δθμοςίευμα περιλαμβάνει τρία κεφάλαια:


Ηοφμε, μεγαλϊνουμε, γερνάμε...
Αυτό το κεφάλαιο επικεντρϊνεται ςε δθμογραφικά ςτοιχεία και ςτοιχεία για τθν υγεία,
ςυμπεριλαμβανομζνων, για παράδειγμα, δεδομζνων για το προςδόκιμο ηωισ, τισ ανφπαντρεσ μθτζρεσ
και τουσ ανφπαντροφσ πατζρεσ, κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε τθν υγεία μασ.



Μακαίνουμε, εργαηόμαςτε, αμειβόμαςτε...
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ςτοιχεία ςχετικά με το επίπεδο εκπαίδευςθσ, τθ ςυμφιλίωςθ τθσ
επαγγελματικισ με τθν οικογενειακι ηωι, τθν πλιρθ και τθ μερικι απαςχόλθςθ, τθ μιςκολογικι
διαφορά μεταξφ των δφο φφλων, τα ποςοςτά των γυναικϊν και ανδρϊν ςε διευκυντικζσ κζςεισ κ.λπ.
Επίςθσ, επιςθμαίνονται όχι μόνο οι δομικζσ διαφορζσ αλλά και οι ανιςότθτεσ μεταξφ γυναικϊν και
ανδρϊν.



Σρϊμε, αγοράηουμε, ςερφάρουμε, κοινωνικοποιοφμαςτε...
Το κεφάλαιο αυτό επικεντρϊνεται ςε ςτοιχεία για τισ διατροφικζσ και κοινωνικζσ ςυνικειεσ, τισ
δραςτθριότθτεσ αναψυχισ και τισ διαδικτυακζσ πρακτικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, για παράδειγμα,
ςτοιχείων για το κάπνιςμα και τθν κατανάλωςθ αλκοόλ, τον δείκτθ μάηασ ςϊματοσ, τθν παρακολοφκθςθ
κινθματογράφου, τθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ. Μζροσ του
κεφαλαίου είναι, επίςθσ, αφιερωμζνο ςε ςτοιχεία για τθ φροντίδα των παιδιϊν, τισ οικιακζσ εργαςίεσ
και το μαγείρεμα.

Η δθμοςίευςθ τθσ ψθφιακοφ δθμοςιεφματοσ τθσ Eurostat «Θ ηωι των γυναικϊν και των ανδρϊν ςτθν Ευρϊπθ
- ςτατιςτικά πορτραίτα», ςιμερα, ευκυγραμμίηεται με τθν ζναρξθ τθσ διάςκεψθσ "Power from Statistics" που
διεξάγεται για δφο θμζρεσ ςτισ Βρυξζλλεσ.
Ειδικότερα, οριςμζνα από τα ςτοιχεία του δθμοςιεφματοσ για τθν Ελλάδα ζχουν ωσ εξισ:


Η ανεργία και θ εναςχόλθςθ με τθ φροντίδα των παιδιϊν και του νοικοκυριοφ είναι οι τομείσ ςτουσ
οποίουσ, ςτθν Ελλάδα, θ διαφορά μεταξφ των δφο φφλων είναι θ μεγαλφτερθ από ότι ςε όλα τα κράτθ
μζλθ τθσ ΕΕ. Σθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν καταγράφονται, επίςθσ, ςτισ αμοιβζσ,
τον τρόπο ηωισ, τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, ακόμθ και ςτισ αιτίεσ κανάτου.



Στθν Ελλάδα παρατθρείται θ μεγαλφτερθ διαφορά μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ςτο ποςοςτό
ανεργίασ μεταξφ ανδρϊν (19,9%) και γυναικϊν (28,1%). Αντίςτοιχα, το ποςοςτό απαςχόλθςθσ είναι 61%
για τουσ άνδρεσ και 43,3% για τισ γυναίκεσ.



Μόνο ζνα ςτα τζςςερα ανϊτερα διευκυντικά ςτελζχθ ςτθν Ελλάδα είναι γυναίκεσ (25%, όςο είναι και
ςτθν Ολλανδία και τθν Τςεχία, ποςοςτό που είναι το δεφτερο χαμθλότερο ςτθν ΕΕ μετά το
Λουξεμβοφργο). Ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ είναι 33%.



Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ επαγγελμάτων, οι γυναίκεσ αμείβονται λιγότερο από τουσ άνδρεσ.



Στθν Ελλάδα, παρατθροφνται οι μεγαλφτερεσ διαφορζσ ςτθν ΕΕ μεταξφ των ποςοςτϊν των δφο φφλων
που ζχουν τθν κακθμερινι φροντίδα των παιδιϊν (95% οι γυναίκεσ, 53% οι άνδρεσ ενϊ ςτθν ΕΕ είναι

92% για τισ γυναίκεσ και 68% για τουσ άνδρεσ). Το ίδιο (δθλ. θ μζγιςτθ διαφορά μεταξφ των χωρϊν τθσ
ΕΕ) ιςχφει για τισ οικιακζσ εργαςίεσ και το κακθμερινό μαγείρεμα, δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ
αςχολείται ςτθν Ελλάδα το 85% των γυναικϊν ζναντι 16% των ανδρϊν. Στον αντίποδα βρίςκεται θ
Σουθδία, όπου με τισ οικιακζσ εργαςίεσ αςχολείται το 74% των γυναικϊν και το 56% των ανδρϊν, ενϊ ο
μζςοσ όροσ για τθν ΕΕ ανζρχεται ςε 79% για τισ γυναίκεσ και 34% για τουσ άνδρεσ.


Οι γυναίκεσ ςυναναςτρζφονται περιςςότερο με φίλουσ από ότι οι άνδρεσ, παρακολουκοφν
περιςςότερεσ ηωντανζσ παραςτάςεισ αλλά λιγότερο κινθματογράφο, επιςκζπτονται πολιτιςτικοφσ
χϊρουσ περιςςότερο από ότι οι άνδρεσ και διαβάηουν περιςςότερο. Οι άνδρεσ υπερτεροφν ςτθν
παρακολοφκθςθ ηωντανϊν ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων με ποςοςτό 29,8% (που είναι το δεφτερο
υψθλότερο ςτθν ΕΕ μετά τθ Δανία) ζναντι 14,7% για τισ γυναίκεσ.



Γυναίκεσ και άνδρεσ ςυμμετζχουν εξίςου ςε κοινωνικά δίκτυα ςτο Ίντερνετ (68%). Όμωσ περιςςότεροι
άνδρεσ ζκαναν διαδικτυακζσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ (32% ζναντι 24% για τισ γυναίκεσ), περιςςότεροι,
επίςθσ, διάβαςαν ειδιςεισ ςτο διαδίκτυο (88% ζναντι 82%) και χρθςιμοποίθςαν το θλεκτρονικό
ταχυδρομείο (76% ζναντι 73%). Περιςςότερεσ ιταν οι γυναίκεσ που ζκαναν τθλεφωνικζσ κλιςεισ ι
βιντεοκλιςεισ μζςω διαδικτφου (48% ζναντι 45%), ενϊ το ίδιο ποςοςτό γυναικϊν και ανδρϊν (27%)
αναηιτθςε εργαςία μζςω διαδικτφου.



Οι δφο από τισ τρεισ κφριεσ αιτίεσ κανάτου (καρκίνοσ και καρδιοπάκειεσ) «χτυποφν» διπλάςιο αρικμό
ανδρϊν απϋ ότι γυναικϊν. Αντίκετα, περιςςότερεσ γυναίκεσ πεκαίνουν από εγκεφαλοαγγειακζσ
πακιςεισ.



Στθν Ελλάδα ηουν περιςςότεροι νζοι άνδρεσ μόνοι τουσ (12,1% του ςυνόλου)από ότι γυναίκεσ (11,1%),
ςε αντίκεςθ με τον μ.ο. τθσ ΕΕ, όπου οι γυναίκεσ που ηουν μόνεσ (8,2%) είναι περιςςότερεσ από τουσ
άνδρεσ (7,8%). Τα αντίςτοιχα ποςοςτά ςτθ Σουθδία είναι 42,6% για τουσ άνδρεσ και 34,6% για τισ
γυναίκεσ.

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
To ψθφιακό δθμοςίευμα τθσ Eurostat: «Η ηωι των γυναικϊν και των ανδρϊν ςτθν Ευρϊπθ - ςτατιςτικά
πορτραίτα» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είναι διακζςιμο ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/infograph/womenmen/index.html?lang=el

Εάν ζχετε ερωτιςεισ για τα δεδομζνα, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ Χρθςτϊν τθσ
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/help/support.
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