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Στο σπίτι, στη δουλειά, 
στο σχολείο…

… υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη ζωή των γυναικών και των ανδρών στην 
Ευρώπη, υπάρχουν, όμως, και ομοιότητες. Σκοπός του ψηφιακού δημοσιεύματος 
Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη – στατιστικά πορτραίτα είναι 
να συγκρίνει τους άνδρες και τις γυναίκες στην καθημερινή τους ζωή. Παράλληλα, 
δείχνει πόσο μοιάζει ή διαφέρει η καθημερινή ζωή των γυναικών και των ανδρών 
στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το δημοσίευμα περιλαμβάνει τρία κεφάλαια:

Ζούμε, μεγαλώνουμε, γερνάμε... : Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε 
δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων, για 
παράδειγμα, δεδομένων για το προσδόκιμο ζωής, τις ανύπαντρες μητέρες και τους 
ανύπαντρους πατέρες, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 
υγεία μας. Παράλληλα, στο κεφάλαιο αυτό φαίνεται ότι, παρά τις διαφορές τους, 
τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες στην Ευρώπη είναι εξίσου ικανοποιημένοι από 
τη ζωή τους.

Μαθαίνουμε, εργαζόμαστε, αμειβόμαστε... : Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει 
στοιχεία σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με 
την οικογενειακή ζωή, την πλήρη και τη μερική απασχόληση, τη μισθολογική διαφορά 
μεταξύ των δύο φύλων, τα ποσοστά των γυναικών και ανδρών σε διευθυντικές θέσεις 
κ.λπ. Επίσης, επισημαίνονται όχι μόνο οι δομικές διαφορές αλλά και οι ανισότητες 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τρώμε, αγοράζουμε, σερφάρουμε, κοινωνικοποιούμαστε... : Το κεφάλαιο 
αυτό επικεντρώνεται σε στοιχεία για τις διατροφικές και κοινωνικές συνήθειες, τις 
δραστηριότητες αναψυχής και τις διαδικτυακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
για παράδειγμα, στοιχείων για το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, τον 
δείκτη μάζας σώματος, την παρακολούθηση κινηματογράφου, τη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και τις ηλεκτρονικές αγορές. Μέρος του κεφαλαίου είναι, 
επίσης, αφιερωμένο σε στοιχεία για τη φροντίδα των παιδιών, τις οικιακές εργασίες 
και το μαγείρεμα.

Το ψηφιακό αυτό δημοσίευμα περιέχει μικρά κείμενα, διαδραστικά εργαλεία 
απεικόνισης, infographics, φωτογραφίες, κ.λπ. που έχουν αναπτυχθεί από τη Euros-
tat σε συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και 
των χωρών της ΕΖΕΣ και είναι διαθέσιμα στις περισσότερες επίσημες γλώσσες τους.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο…
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4 1.1 Σημαντικά ορόσημα στη ζωή

1. ΖΟΎΜΕ, ΜΕΓΑΛΏΝΟΎΜΕ, ΓΕΡΝΑΜΕ…

Σε όλα τα κράτη μέλη οι γυναίκες εγκαταλείπουν το πατρικό τους και παντρεύονται 
νωρίτερα από ότι οι άνδρες…

Η ζωή μας είναι γεμάτη ορόσημα, όπως η έναρξη του σχολείου, η ενηλικίωση, η εγκατάλειψη 
του πατρικού σπιτιού και η πρώτη δουλειά, ο γάμος, η γέννηση των παιδιών μας, η 
συνταξιοδότηση κλπ, και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η ανάλυση αυτών των σταδίων της ζωής δείχνει, για παράδειγμα, ότι κατά μέσο όρο στην ΕΕ 
το 2017, οι γυναίκες εγκατέλειπαν το πατρικό τους δύο χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τους 
άνδρες (σε ηλικία 25 ετών οι γυναίκες και 27 οι άνδρες). Επίσης, οι γυναίκες παντρεύονται 
νωρίτερα σε όλα τα κράτη μέλη, με μια διαφορά ηλικίας, κατά τον πρώτο γάμο, άνω των 3 ετών 
στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα το 2016, ενώ αυτή η διαφορά ήταν μικρότερη 
από 2 έτη στην Ιρλανδία (2015), την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (2015). Σχετικά με 
τη γέννηση του πρώτου παιδιού, στην ΕΕ το 2016 οι γυναίκες ήταν κατά μέσο όρο στην ηλικία 
των 29 ετών: μεταξύ 26 ετών στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και έως 31 ετών στην Ισπανία 
και την Ιταλία.

… και ζουν περισσότερο από τους άνδρες

Άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι το προσδόκιμο ζωής. Σε όλα 
τα κράτη μέλη οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες — ο μέσος όρος στην ΕΕ το 
2016 ήταν 83,6 έτη για τις γυναίκες και 78,2 έτη για τους άνδρες, δηλ. διαφορά 5,4 ετών. Στα 
διάφορα κράτη μέλη, η διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών κυμαινόταν από 10 έως 11 έτη 
στη Λετονία και τη Λιθουανία και έως κάτω των 4 ετών στη Δανία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, την 
Ολλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

1. 1 Σημαντικά ορόσημα στη ζωή



5 1.2 Ζούμε μαζί

5% περισσότερες οι γυναίκες από τους άντρες στην ΕΕ

Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες 
στην ΕΕ, με 105 γυναίκες ανά 100 άνδρες (5% περισσότερες) το 2017. Σε όλα σχεδόν τα κράτη 
μέλη οι γυναίκες ήταν περισσότερες από τους άνδρες, με τις μεγαλύτερες διαφορές στη Λετονία 
(18% περισσότερες), τη Λιθουανία (17% περισσότερες) και την Εσθονία (13% περισσότερες), 
ενώ στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σουηδία οι άνδρες ήταν κατά τι περισσότεροι από 
τις γυναίκες.

Όσον αφορά τους νέους μέχρι 18 ετών, παρατηρείται ότι ισχύει το αντίθετο, με τους νεαρούς 
άνδρες να είναι κατά 5% περισσότεροι από τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Από την άλλη 
πλευρά, στην ομάδα των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, οι γυναίκες είναι περισσότερες 
κατά 33%.

Επταπλάσιες οι γυναίκες που ζουν μόνες με παιδιά, σε σύγκριση με τους άνδρες

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι γυναίκες και οι άνδρες —ως ζευγάρι, άγαμες/οι, 
με ή χωρίς παιδιά— εντοπίζονται αρκετές διαφορές. Στην ΕΕ το 2017, το 7,6% των γυναικών 
ηλικίας 25-49 ετών ζούσαν μόνες τους με παιδιά, σε σύγκριση με το 1,1% των ανδρών της ίδιας 
ηλικίας. Για τους άγαμους χωρίς παιδιά στην ίδια ομάδα ηλικιών, το αντίστοιχο ποσοστό 
ήταν 9,6% για τις γυναίκες και 16,3% για τους άνδρες.

Μια άλλη ομάδα όπου παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι 
η ομάδα άγαμων ηλικίας άνω των 65 ετών: το ποσοστό των ηλικιωμένων γυναικών που ζουν 
μόνες (40,4%) ήταν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (19,9%).

Σε άλλες ομάδες υπάρχουν μικρές διαφορές. Στην ομάδα νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών, το 8,5% 
των γυναικών και το 8,1% των ανδρών ζουν μόνοι τους. Το ίδιο ισχύει και για όσους ζουν ως 
ζευγάρι: το 45,1% των γυναικών και το 48,4% των ανδρών ηλικίας 15 ετών και άνω στην ΕΕ 
ζουν ως ζευγάρι.

1.2 Ζούμε μαζί
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7 1.3 Πόσο υγιείς πιστεύουμε ότι είμαστε

Οι άνδρες, περισσότερο από τις γυναίκες, δηλώνουν ότι η υγεία τους είναι καλή

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την υγεία τους επηρεάζεται από 
πολλούς και ποικίλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα από περιβαλλοντικές, πολιτιστικές 
και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όσο μεγαλώνουμε, 
τόσο λιγότερο θεωρούμε ότι η υγεία μας είναι καλή - ισχύει το ίδιο τόσο για τις γυναίκες όσο 
και για τους άνδρες.

Εξετάζοντας διαφορετικές ομάδες ηλικιών, παρατηρείται ότι στα άτομα ηλικίας 16 έως 44 
ετών, το 85% των γυναικών και το 87% των ανδρών στην ΕΕ το 2016 δήλωσαν ότι η υγεία τους 
είναι καλή. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 62% για τις γυναίκες και 65% για τους άνδρες για 
τα άτομα ηλικίας 45 έως 64 ετών και για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών σε 36% και 42%, 
αντίστοιχα. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών απ’ ότι γυναικών 
δήλωσαν ότι υγεία τους ήταν καλή και η διαφορά αυξάνεται με την ηλικία. Αξίζει, επίσης, να 
σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών αυξάνεται και με την ηλικία.

Αιτίες θανάτου

Ο καρκίνος, οι ισχαιμικές καρδιοπάθειες (για παράδειγμα καρδιακή προσβολή) και οι 
εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο) είναι μεταξύ των τριών πιο κοινών 
αιτιών θανάτου και για τους άνδρες και τις γυναίκες στην ΕΕ.

Και για τις τρεις αυτές αιτίες σημειώνονται περισσότεροι θάνατοι ανδρών παρά γυναικών: 
στην ΕΕ το 2015, από καρκίνο πέθαναν 346 ανά 100 000 άνδρες και 201 ανά 100 000 γυναίκες, 
από καρδιακές παθήσεις πέθαναν 172 ανά 100 000 άνδρες σε σύγκριση με 95 γυναίκες και, 
τέλος, από παθήσεις των αγγείων πέθαναν 93 ανά 100 000 άνδρες σε σύγκριση με 78 γυναίκες.

1.3 Πόσο υγιείς πιστεύουμε ότι είμαστε
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Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι εξίσου 
ικανοποιημένοι από τη ζωή τους

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό, 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη ζωή 
των γυναικών και των ανδρών, ωστόσο, 
εξετάζοντας πόσο ικανοποιημένοι είναι οι 
μεν και οι δε από τη ζωή τους, παρατηρούμε 
ότι και για τους δύο ισχύει το ίδιο. Κατά 
μέσο όρο, στην ΕΕ το 2013, οι γυναίκες 
ηλικίας 16 ετών και άνω βαθμολόγησαν την 
ικανοποίηση από τη ζωή τους με 7,0, σε μια 
κλίμακα από το 0 έως το 10, και οι άνδρες 
με 7,1. Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι 
βαθμολογίες ήταν ίδιες ή υπήρχαν μικρές 
διαφορές της τάξεως του 0,1.

1.4 Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη ζωή μας

1.4 Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη ζωή μας



10 2.1 Εκπαίδευση

Μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών με ανώτερη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους 
άνδρες

Εξετάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου 
διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ, όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ώστόσο, στη δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση τα ποσοστά διαφέρουν ανάμεσα στα 
δύο φύλα.

Σχεδόν το ίδιο ποσοστό γυναικών και ανδρών ηλικίας 25 - 64 ετών (22% των γυναικών και 
23% των ανδρών) είχαν ολοκληρώσει την κατώτερη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης, το 2017 
στην ΕΕ.

Μικρότερο ποσοστό γυναικών (44%) συγκριτικά με τους άνδρες (48%) στην ΕΕ είχαν 
ολοκληρώσει την ανώτερη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να 
παρατηρηθεί σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 33% των γυναικών στην ΕΕ είχε ολοκληρώσει 
αυτό το επίπεδο, σε σύγκριση με το 30% των ανδρών. Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη 
παρατηρείται πλειονότητα γυναικών σ’ αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης, με τις μεγαλύτερες 
διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών να παρατηρούνται στα κράτη μέλη της Βαλτικής 
καθώς και στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία.

2. ΜΑΘΑΊΝΟΎΜΕ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ, 
ΑΜΕΊΒΟΜΑΣΤΕ…

2.1 Εκπαίδευση
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2.2 Μοτίβα στην απασχόληση
Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο 
μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
και των ανδρών

Κατά μέσο όρο, το ποσοστό απασχόλησης 
των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των 
γυναικών (73% σε σύγκριση με 62%, στην 
ΕΕ το 2017). Ώστόσο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά 
απασχόλησης γυναικών και ανδρών αυξάνει 
ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Στην 
ΕΕ το 2017, το ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών χωρίς παιδιά ήταν 66%, ενώ για 
τους άνδρες ήταν 74%. Για άτομα με ένα 
παιδί, τα ποσοστά ήταν υψηλότερα και 
έφτασαν το 71% για τις γυναίκες και το 86% 
για τους άνδρες. Για τις γυναίκες με δύο 
παιδιά, το ποσοστό παρέμεινε σχεδόν το 
ίδιο στο 72%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για τους άνδρες ανήλθε στο 90%. Για άτομα 
με τρία ή περισσότερα παιδιά, τα ποσοστά 
απασχόλησης ήταν χαμηλότερα και έφτασαν 
το 57% για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 85% 
για τους άνδρες. Η τάση αυτή παρατηρείται 
στην πλειονότητα των κρατών μελών.

Σχεδόν το ένα τρίτο των απασχολούμενων 
γυναικών εργάζεται με μερική 
απασχόληση

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη 
συμφιλίωση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή είναι η εργασία με 
μερική απασχόληση. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν 
παρατηρείται εξίσου σε γυναίκες και άνδρες: 
στην ΕΕ το 2017, το 32% των απασχολούμενων 
γυναικών εργαζόταν με μερική απασχόληση, 
συγκριτικά με το 9% των ανδρών. Τα 
σχετικά ποσοστά παρουσιάζουν διαφορές 
ανάμεσα στα κράτη μέλη, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό γυναικών που εργαζόταν με 
μερική απασχόληση να καταγράφεται στην 
Ολλανδία (76%), την Αυστρία (47%) και τη 
Γερμανία (46%), ενώ για τους άνδρες στην 
Ολλανδία (27%) και τη Δανία (16%). 

Το μικρότερο ποσοστό τόσο γυναικών 
όσο και ανδρών που εργάζονταν με μερική 
απασχόληση σημειώθηκε στη Βουλγαρία (2% 
για γυναίκες και άνδρες).

Μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών 
που είναι άνεργες απ’ ότι των ανδρών

Στην ΕΕ το 2017, το ποσοστό ανεργίας  ήταν 
7,9% για τις γυναίκες και 7,4% για τους 
άνδρες. Σε δεκατρία κράτη μέλη, το ποσοστό 
ανεργίας ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες, 
σε δώδεκα ήταν υψηλότερο για τους άνδρες 
και στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την 
Πολωνία ήταν το ίδιο και για τα δύο φύλα. Οι 
μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του ποσοστού 
ανεργίας των γυναικών και αυτού των 
ανδρών, όπου το ποσοστό ήταν υψηλότερο 
για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες, 
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (26,1% για 
τις γυναίκες και 17,8% για τους άνδρες) και 
την Ισπανία (19,0% και 15,7%, αντίστοιχα). 
Οι μεγαλύτερες διαφορές για το αντίθετο 
μοτίβο, όπου το ποσοστό ήταν χαμηλότερο 
για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες, 
παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (5,7% για τις 
γυναίκες και 8,6% για τους άνδρες) και τη 
Λετονία (7,7% και 9,8%, αντίστοιχα).
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Περίπου το ένα τρίτο των ανώτερων διευθυντικών στελεχών στην ΕΕ είναι γυναίκες

Στον επαγγελματικό τομέα, οι άνδρες, σε γενικές γραμμές, καταλαμβάνουν υψηλότερες 
θέσεις απ’ ότι οι γυναίκες. Για παράδειγμα, παρατηρείται ότι περίπου το ένα τρίτο (34%) 
των ανώτερων διευθυντικών στελεχών στην ΕΕ το 2017 ήταν γυναίκες. Σε κανένα κράτος 
μέλος το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών δεν ξεπερνούσε το 50%: τα μεγαλύτερα 
ποσοστά σημειώθηκαν στη Λετονία (46%), την Πολωνία και τη Σλοβενία (41%), τη Βουλγαρία, 
την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη Σουηδία (39%). Από την άλλη πλευρά, τα 
μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (19%), την Κύπρο (21%), την Τσεχία 
(25%), τη Δανία, την Ιταλία και την Ολλανδία (27%).

2.3 Επαγγελματική σταδιοδρομία
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2.4 Αποδοχές
Οι γυναίκες αμείβονται, κατά μέσο όρο, 
16% λιγότερο απ΄ ότι οι άνδρες

Στην ΕΕ το 2016, οι αποδοχές των γυναικών 
ήταν κατά 16,2% χαμηλότερες απ’ ότι των 
ανδρών, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των 
ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών τους. Κατά 
μέσο όρο, οι γυναίκες αμείβονταν λιγότερο 
από τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων ποικίλει. Οι μεγαλύτερες διαφορές 
παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (25,3%), 
την Τσεχία (21,8%), τη Γερμανία (21,5%), το 
Ηνωμένο Βασίλειο (21,0%) και την Αυστρία 
(20,1%). Από την άλλη πλευρά, οι μικρότερες 
διαφορές στις αποδοχές μεταξύ γυναικών 
και ανδρών παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία 
(5,2%), την Ιταλία (5,3%), το Λουξεμβούργο 
(5,5%), το Βέλγιο (6,1%) και την Πολωνία (7,2%).

Ώς δείκτης χωρίς διόρθωση, το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων δίνει μια συνολική 
εικόνα των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων 
όσον αφορά στις ωριαίες αποδοχές. Μέρος 
της διαφοράς αυτής μπορεί να εξηγηθεί 
από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 
εργαζόμενων ανδρών και γυναικών (π.χ. 
εμπειρία και εκπαίδευση) και από τον 
διαχωρισμό των φύλων στους διάφορους 
τομείς της οικονομίας και στα επαγγέλματα 
(π.χ. υπάρχουν περισσότεροι άνδρες από 
γυναίκες σε ορισμένους τομείς/επαγγέλματα 
με, κατά μέσο όρο, υψηλότερες αποδοχές 
συγκριτικά με άλλους τομείς/επαγγέλματα). 
Κατά συνέπεια, το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων συνδέεται με μια 
σειρά πολιτιστικών, νομικών, κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων που ξεπερνούν 
κατά πολύ το απλό ζήτημα της ίσης αμοιβής 
για ίση εργασία.

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις ωριαίες 
αποδοχές παρατηρούνται στα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη

Συγκρίνοντας τις ωριαίες αποδοχές στα 
διάφορα επαγγέλματα, κατά μέσο όρο 
στην ΕΕ το 2014, και στις εννέα γενικές 
κατηγορίες επαγγελμάτων οι γυναίκες 
αμείβονταν λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό 
το μοτίβο παρατηρείται σε όλα τα κράτη 
μέλη, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η κατηγορία 
επαγγελμάτων με τις μεγαλύτερες διαφορές 
στις ωριαίες αποδοχές (23% χαμηλότερες 
αποδοχές για τις γυναίκες απ ό́τι για τους 
άνδρες) ήταν τα ανώτερα διευθυντικά 
στελέχη. Οι μικρότερες διαφορές 
σημειώθηκαν στους υπαλλήλους γραφείου 
(υπάλληλοι γραφείου γενικών καθηκόντων, 
γραμματείς κλπ.) και στους απασχολούμενους 
στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (και 
στις δύο κατηγορίες κατά 8% χαμηλότερες), 
δύο από τις κατηγορίες επαγγελμάτων με τις 
χαμηλότερες αποδοχές.
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3. ΤΡΏΜΕ, ΑΓΟΡΑΖΟΎΜΕ, ΣΕΡΦΑΡΟΎΜΕ, 
ΚΟΊΝΏΝΊΚΟΠΟΊΟΎΜΑΣΤΕ…

Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών, απ’ ότι γυναικών, στην ΕΕ καταναλώνουν αλκοόλ και 
καπνίζουν…

Εξετάζοντας τα στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ, τσιγάρων ή φρούτων και λαχανικών, 
παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και μεταξύ των κρατών 
μελών.

Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών απ’ ότι γυναικών στην ΕΕ καταναλώνουν αλκοόλ σε εβδομαδιαία 
βάση (38% των ανδρών ηλικίας 18 ετών και άνω, έναντι 23% των γυναικών το 2014). Μεταξύ 
των κρατών μελών, τα ποσοστά των ανδρών κυμαίνονταν από 21% στη Λετονία έως 52% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, και των γυναικών από 5% στη Ρουμανία και τη Λιθουανία έως 40% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών απ’ ότι γυναικών στην ΕΕ είναι καπνιστές (το 24% των ανδρών 
ηλικίας 18 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά, έναντι 16% των γυναικών). Τα ποσοστά των 
ανδρών ποικίλλουν από 10% στη Σουηδία έως 40% στην Κύπρο και των γυναικών από 9% στη 
Ρουμανία έως 23% στην Αυστρία.

Σε αντίθεση με την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, η τακτική κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών θεωρείται σημαντικό στοιχείο για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Στην ΕΕ 
το 2014, το 49% των ανδρών κατανάλωνε από μία έως τέσσερις μερίδες φρούτων και λαχανικών 
σε καθημερινή βάση, σε σύγκριση με το 54% των γυναικών. Τα ποσοστά των ανδρών κυμαίνονται 
από 26% στην Ολλανδία έως 70% στο Βέλγιο και των γυναικών από 32% στην Ολλανδία ως 73% 
στο Βέλγιο.

… και παρόλο που αθλούνται πιο τακτικά…

Μια άλλη συνιστώσα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι η τακτική σωματική άσκηση. Στην ΕΕ 
το 2014, το 36% των ανδρών ασχολήθηκε για 150 λεπτά ή περισσότερο ανά εβδομάδα με τον 
αθλητισμό και τη σωματική άσκηση που δε σχετίζεται με την εργασία, σε σύγκριση με το 26% 
των γυναικών. Τα ποσοστά για τους άνδρες κυμαίνονται από 14% στη Ρουμανία έως 55% στη 
Φινλανδία και για τις γυναίκες από 4% στη Ρουμανία έως 57% στη Δανία.

… μεγάλο ποσοστό ανδρών είναι ακόμη υπέρβαροι

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν επιπτώσεις στο σωματικό βάρος. Στην ΕΕ το 2014, το 57% 
των ανδρών θεωρούνταν υπέρβαροι (με  δείκτη μάζας σώματος 25 και άνω), σε σύγκριση με το 
44% των γυναικών. Τα ποσοστά μεταξύ των κρατών μελών για τους άνδρες ποικίλουν από 52% 
στην Ολλανδία έως 66% στην Κροατία και τη Γαλλία, και για τις γυναίκες από 35% στην Ιταλία 
έως 54% στη Μάλτα.

3.1 Διατροφικές συνήθειες και άθληση
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Οι γυναίκες διαβάζουν βιβλία περισσότερο από τους άνδρες

Οι κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η συναναστροφή με φίλους, και οι πολιτιστικές 
συνήθειες, όπως η παρακολούθηση συναυλιών, διαφέρουν κι αυτές μεταξύ γυναικών και 
ανδρών.

Στην ΕΕ οι γυναίκες διαβάζουν βιβλία περισσότερο από τους άνδρες (το 42% των γυναικών 
και το 31% των ανδρών, το 2013) και παρακολουθούν πιο πολύ ζωντανές παραστάσεις, 
όπως συναυλίες (το 30% των γυναικών και το 28% των ανδρών το 2015). Τα στοιχεία για 
τις πολιτιστικές συνήθειες, όπως παρακολούθηση ταινιών στον κινηματογράφο (το 29% 
των γυναικών και το 27% των ανδρών) και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (το 28% των 
γυναικών και το 27% των ανδρών) ή συναναστροφή με φίλους (το 24% των γυναικών και το 
23% των ανδρών) δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ώστόσο, η παρακολούθηση ζωντανών αθλητικών εκδηλώσεων παρατηρείται περισσότερο 
στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες (21% των ανδρών και 13% των γυναικών) στην ΕΕ.

3.2 Πολιτιστικές συνήθειες και κοινωνικές σχέσεις



22 

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο για τα κοινωνικά δίκτυα και 
οι άνδρες για τις ειδήσεις

Στην ΕΕ, οι γυναίκες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά τι λιγότερο από τους άνδρες (το 79% 
των γυναικών ηλικίας 16 - 74 ετών χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα το 2017, σε σύγκριση με το 82% των ανδρών /  βλ. πίνακα για όλα τα κράτη μέλη).

Εάν εξετάσουμε τα στοιχεία που δείχνουν για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, 
παρατηρείται ότι μικρότερο ποσοστό γυναικών απ’ ό,τι ανδρών στην ΕΕ χρησιμοποίησε το 
διαδίκτυο για τις ειδήσεις (το 70% των γυναικών και το 75% των ανδρών που χρησιμοποίησαν 
το διαδίκτυο κατά τους τελευταίους τρεις μήνες μέσα στο 2017) και τις διαδικτυακές 
τραπεζικές υπηρεσίες (το 60% των γυναικών και το 63% των ανδρών). Δεν παρατηρείται 
σημαντική διαφορά στη χρήση του διαδικτύου για αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων (το 86% των γυναικών και το 87% των ανδρών), ενώ για τις τηλεφωνικές κλήσεις 
(46% και για τα δύο φύλα) και την αναζήτηση εργασίας (20% και για τα δύο φύλα) δεν υπάρχει 
καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Από την άλλη πλευρά, υψηλότερο ποσοστό γυναικών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 
συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (το 67% των γυναικών και το 63% των ανδρών).

Ύψηλότερο ποσοστό γυναικών αγοράζουν μέσω διαδικτύου ρούχα και ανδρών 
ηλεκτρονικά αγαθά

Η χρήση του διαδικτύου για ηλεκτρονικές αγορές είναι ελαφρώς λιγότερο συχνή στις 
γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες (66% των γυναικών μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου 
έκαναν ηλεκτρονικές αγορές το 2017, σε σύγκριση με το 69% των ανδρών — βλ. πίνακα για όλα 
τα κράτη μέλη). Ώστόσο, το τι αγοράζουν διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ένα πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, απ’ ότι ανδρών, αγοράζουν ενδύματα μέσω διαδικτύου (το 
70% των γυναικών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, σε σύγκριση με το 58% των 
ανδρών), ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών αγοράζουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό (το 
17% των γυναικών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές και το 32% των ανδρών) και 
ταινίες (το 24% των γυναικών και το 32% των ανδρών).

Μικρότερες διαφορές παρατηρούνται για την αγορά, μέσω διαδικτύου, ειδών οικιακής 
χρήσης (το 45% των γυναικών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές και το 47% των 
ανδρών), για κρατήσεις θέσεων ταξιδίου και διαμονή διακοπών (53% και 54%, αντίστοιχα), 
ενώ καμία διαφορά δεν παρατηρείται για την αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις (39% και για 
τα δύο φύλα).

3.3 Χρήση διαδικτύου
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Ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών απ’ ό, τι ανδρών ασχολείται με τις οικιακές 
εργασίες, τη φροντίδα των παιδιών και το μαγείρεμα

Σε όλα τα κράτη μέλη, παρατηρείται ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, απ’ ότι 
ανδρών, ασχολούνται με τις οικιακές εργασίες, τη φροντίδα των παιδιών και το μαγείρεμα. 
Στην ΕΕ το 2016, το 92% των γυναικών ηλικίας 25 - 49 ετών (με παιδιά κάτω των 18 ετών) είχε 
τη φροντίδα των παιδιών σε καθημερινή βάση, σε σύγκριση με το 68% των ανδρών. Μεταξύ 
των κρατών μελών, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σημειώνονται 
στην Ελλάδα (το 95% των γυναικών και το 53% των ανδρών) και τη Μάλτα (93% και 56%), ενώ 
οι μικρότερες στη Σουηδία (το 96% των γυναικών και το 90% των ανδρών) και τη Σλοβενία 
(88% και 82 %).

Για τις οικιακές εργασίες και το μαγείρεμα, οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στην ΕΕ το 
2016, το 79% των γυναικών μαγείρευαν και /ή έκαναν οικιακές εργασίες σε καθημερινή βάση, 
σε σύγκριση με το 34% των ανδρών. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών 
σημειώνονται στην Ελλάδα (85% των γυναικών και 16% των ανδρών) και την Ιταλία (81% και 
20%) και οι μικρότερες στη Σουηδία (το 74% των γυναικών και το 56% των ανδρών) και τη 
Λετονία (82% και 57%, αντίστοιχα).

3.4 Φροντίδα των παιδιών και οικιακές εργασίες
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