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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεµελιώδες δικαίωµα το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 
του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το άρθρο 8 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει τα εξής: «Σε όλες τις 
δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών.» Η Επιτροπή επανέλαβε την προσήλωσή της στην ισότητα των 
φύλων µε την έκδοση του Χάρτη για τα δικαιώµατα των γυναικών1 και της Στρατηγικής για 
την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015)2.  

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων έχει επίσης καίρια σηµασία για τους στόχους της ΕΕ 
όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» — το νευραλγικό έγγραφο της ΕΕ για έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισµούς — θέτει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-64 ετών στο 75 % έως το 2020. Σήµερα το ποσοστό της 
γυναικείας απασχόλησης ανέρχεται στο 62,5 %3, κάτι που σηµαίνει ότι θα πρέπει να 
βελτιωθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.  

Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη ετήσια έκθεση που υποβάλλεται µετά την έκδοση της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της νέας στρατηγικής της Επιτροπής για την ισότητα 
µεταξύ γυναικών και ανδρών. Περιγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων και παραθέτει στατιστικά στοιχεία για όλους τους σχετικούς τοµείς, 
καθώς και τις πρόσφατες νέες εξελίξεις στα κράτη µέλη. Παρουσιάζει την κατάσταση 
προόδου στους πέντε τοµείς προτεραιότητας του Χάρτη για τα δικαιώµατα των γυναικών και 
της Στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, δηλαδή: την ισότιµη 
οικονοµική ανεξαρτησία· τις ίσες αµοιβές για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας· την 
ισότητα στη λήψη αποφάσεων· την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και τον τερµατισµό της 
βίας που συνδέεται µε το φύλο· και την ισότητα των φύλων εκτός της Ένωσης. Η έκθεση θα 
παρουσιαστεί στο Συµβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» 
(EPSCO) που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2011, και θα αποτελέσει τη βάση των συνοµιλιών 
στο πλαίσιο του διαλόγου για την ισότητα των φύλων. 

2. ΙΣΟΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Η βιώσιµη συµµετοχή στην απασχόληση θα ενισχύσει τη διά βίου οικονοµική ανεξαρτησία 
των γυναικών και θα τους δώσει τη δυνατότητα να έχουν επαρκείς συντάξεις. Την περίοδο 
2009 - 20104 η διαφορά µεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης 
µειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες (%) – από το 13,3 στο 12.9. Σε εθνικό επίπεδο, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην ΕΕ. Η Μάλτα, η Ιταλία και η Ελλάδα 
καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, ενώ η Λιθουανία, η Εσθονία και η 
Λετονία καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά στους άντρες. Τα ποσοστά ανεργίας για τους 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Οµάδα ηλικίας 20-64 ετών, 2009. Τα στοιχεία της έκθεσης παρέχονται από την Eurostat, αν δεν 

αναφέρεται άλλη πηγή. 
4 Στοιχεία για το δεύτερο τρίµηνο του 2009 και του 2010. 
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άντρες και τις γυναίκες αυξήθηκαν από το 2009 λόγω της κρίσης και είναι πλέον5 ίσα (9,6 % 
τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες).  

Ωστόσο, η οποιαδήποτε θετική αξιολόγηση της τάσης που διαγράφει η γυναικεία 
απασχόληση αντισταθµίζεται από τον µεγάλο αριθµό γυναικών που εργάζονται µε καθεστώς 
µερικής απασχόλησης. Το 2009 το 31,4 % των ευρωπαίων γυναικών και το 8,1 % των ανδρών 
εργάζονταν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης. Έχει σηµασία το γεγονός ότι οι χώρες 
όπου σχεδόν το 75 % των γυναικών εργάζονται (∆ανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) 
σηµειώνουν ορισµένα από τα υψηλότερα ποσοστά µερικής απασχόλησης. 

Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας (γυναίκες και άνδρες ηλικίας 20 - 64 ετών) στα κράτη µέλη της ΕΕ - 2000- 
2009
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Πηγή: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό, ετήσιοι µέσοι όροι. 

Στόχος της «Ευρώπης 2020» για τα ποσοστά απασχόλησης

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010, 
παρουσιάζει ένα όραµα για την ΕΕ την επόµενη 10ετία: έξυπνη και βιώσιµη οικονοµία χωρίς 
αποκλεισµούς, η οποία να εξασφαλίζει υψηλή απασχόληση, παραγωγικότητα και κοινωνική 
συνοχή. Το σηµερινό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τα ποσοστά 
απασχόλησης δηλώνει σαφώς την ανάγκη µεγαλύτερης συµµετοχής των γυναικών, ώστε η 
ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ποσοστό απασχόλησης ύψους 
75 %. Πράγµατι, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ευρώπη είναι 
62,5 %, ενώ ορισµένες ειδικές οµάδες γυναικών απέχουν αισθητά από τους στόχους της 
«Ευρώπης 2020». Τα ποσοστά για τις γυναίκες από χώρες εκτός ΕΕ, π.χ., είναι χαµηλότερα 
από 50 %, ενώ οι γυναίκες Ροµ είναι τέσσερις φορές συχνότερα άνεργες σε σχέση µε τον 
γενικό γυναικείο πληθυσµό6.  

                                                 
5 Οκτώβριος του 2010. 
6 «Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?» (Γυναίκες εθνοτικών 

µειονοτήτων και Ροµ στην Ευρώπη. Πρόσφορο πεδίο για ισότητα των φύλων;) – Έκθεση σύνθεσης της 
οµάδας εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ενσωµάτωση, την υγεία 
και τη µακροχρόνια φροντίδα, 2010. 
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Ποσοστά απασχόλησης κατά εθνικότητα (γυναίκες και άνδρες ηλικίας 20 - 64 ετών) στα κράτη µέλη της ΕΕ - 2005-2009 
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Πηγή:  Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό, ετήσιοι µέσοι όροι.

Στόχος της «Ευρώπης 2020» για τα ποσοστά απασχόλησης 

Σηµαντική αιτία για τα χαµηλά ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης είναι η δυσκολία 
συνδυασµού επαγγελµατικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Η συµµετοχή των 
µητέρων στην αγορά εργασίας είναι κατά 11,5% χαµηλότερη από εκείνη των άτεκνων 
γυναικών, ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των πατέρων είναι κατά 8,5% υψηλότερη από εκείνη 
των άτεκνων ανδρών. Επιπλέον, ο ελλιπής σχεδιασµός των συστηµάτων φορολογίας και 
παροχών, και ιδίως της κοινής φορολόγησης, µπορεί – σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
προσιτών και υψηλής ποιότητας υποδοµών παιδικής φροντίδας – να λειτουργήσει ως 
σηµαντικό αντικίνητρο προς εργασία για το δεύτερο ενεργό µέλος της οικογένειας.  

Ο αντίκτυπος της τεκνοποίησης στο ποσοστό γυναικείας απασχόλησης είναι περιορισµένος 
στην Πορτογαλία και στη Σλοβενία, αλλά αισθητός στην Εσθονία, στην Ουγγαρία, στη 
Σλοβακία και στην Τσεχική ∆ηµοκρατία. Για την ανδρική απασχόληση, οι συνέπειες της 
απόκτησης παιδιών είναι θετικές – από 1,9% στη ∆ανία έως 13,3% στη Λιθουανία. Ορισµένα 
κράτη µέλη λαµβάνουν νοµοθετικά µέτρα για να διευκολύνουν τον συνδυασµό 
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Στη Γερµανία, η νέα νοµοθεσία προσφέρει στους 
γονείς ευελιξία όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης: 
έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν πότε επιθυµούν να αποκτήσουν παιδιά, να 
παρακολουθήσουν επιµορφωτικές δράσεις ή να εργαστούν. Στη Σουηδία τα επιδόµατα 
ισότητας καταβάλλονται µε σκοπό να ενθαρρυνθούν οι γονείς να κατανέµουν πιο ισοµερώς 
τη γονική τους άδεια. 

Η παροχή επαρκούς αριθµού προσιτών και προσβάσιµων υποδοµών παιδικής φροντίδας 
υψηλής ποιότητας συνιστά ένα σηµαντικό βήµα ώστε οι γονείς, και ιδίως οι µητέρες, να έχουν 
πράγµατι το δικαίωµα επιλογής να εργαστούν. Στην Πολωνία, π.χ., έχει ήδη κατατεθεί στο 
Κοινοβούλιο νοµοσχέδιο για τα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας. Ωστόσο, οι «στόχοι της 
Βαρκελώνης», οι οποίοι τέθηκαν το 2002 µε σκοπό τη µεγαλύτερη παροχή παιδικής φροντίδας 
έως το 2010, δεν επιτεύχθηκαν από τα περισσότερα κράτη µέλη7.  

                                                 
7 Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης του 2002 συµφωνήθηκε ως στόχος η παροχή, έως το 2010, 

παιδικής φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας από τριών ετών έως την ηλικία της 
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Ποσοστά απασχόλησης γυναικών και ανδρών (25-49 ετών) ανάλογα µε το αν έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών 
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Στόχος της «Ευρώπης 2020» για τα ποσοστά απασχόλησης

Επιπροσθέτως, η παροχή φροντίδας για τους ηλικιωµένους και τους αναπήρους καθίσταται 
σοβαρό πρόβληµα λόγω της γήρανσης του πληθυσµού, γενικότερα για το σύνολο της 
κοινωνίας και ειδικότερα για τις γυναίκες. Συχνά οι µητέρες αναλαµβάνουν τη φροντίδα τόσο 
των παιδιών όσο και των ηλικιωµένων συγγενών, µερικές φορές, µάλιστα, ταυτόχρονα. Στην 
ΕΕ, περίπου το 30 % των γυναικών που έχουν ευθύνες παροχής φροντίδας δηλώνουν ότι είτε 
δεν εργάζονται καθόλου είτε εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, αφού δεν 
υπάρχουν υπηρεσίες παροχής φροντίδας για παιδιά ή άλλα εξαρτώµενα πρόσωπα. Τα σχετικά 
ποσοστά είναι κάτω από 10 % στις Κάτω Χώρες, στη Φινλανδία και στη Σουηδία, αλλά πάνω 
από 80 % στη Λετονία και στη Ρουµανία.  

Η αναθεωρηµένη οδηγία για τη γονική άδεια8, που υλοποιεί συµφωνία των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων, αυξάνει το δικαίωµα άδειας κάθε εργαζόµενου γονέα από τρεις µήνες 
σε τέσσερις µήνες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας µήνας δεν µπορεί να µεταβιβαστεί στον 
άλλο γονέα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε µήνας άδειας που δεν λαµβάνεται καταπίπτει, 
παρέχοντας ισχυρό κίνητρο για τους πατέρες να αξιοποιούν το συγκεκριµένο δικαίωµά τους. 
Το 2010 εκδόθηκε η οδηγία για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελµατική δραστηριότητα9. Αυτή ήταν η πρώτη 
διάταξη σε επίπεδο ΕΕ σχετικά µε επίδοµα µητρότητας για τους αυτοαπασχολουµένους και 
τις συζύγους ή συντρόφους τους. 

Το δίπτυχο «γυναίκες και φτώχεια» είναι ένα απ’ τα σηµαντικά σηµεία που εξετάζονται στο 
Πρόγραµµα ∆ράσης του Πεκίνου (Π∆Π). Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θέτει ως γενικό 
στόχο τη διάσωση τουλάχιστον 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της φτώχειας ή 
του αποκλεισµού. Η επίτευξη αυτού του στόχου θ’ αλλάξει τη ζωή πολλών ανδρών και 

                                                                                                                                                         
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, καθώς και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των 
τριών ετών. 

8 Οδηγία 2010/18/ΕΕ. 
9 Οδηγία 2010/41/ΕΕ. 
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γυναικών: κατά κανόνα, οι άνδρες πλήττονται περισσότερο από σοβαρή στέρηση στέγης, 
αλλά το ποσοστό των ατόµων που αντιµετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας στις ηλικίες άνω των 65 
ετών είναι αισθητά υψηλότερο για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες (21 % έναντι 16 % το 
2008). Η απόκλιση είναι της τάξης των 10 ποσοστιαίων µονάδων στη Βουλγαρία, στην 
Κύπρο, στη Φινλανδία και στη Σουηδία, και 15 ποσοστιαίων µονάδων στην Εσθονία, στη 
Λιθουανία και στη Σλοβενία. Ως προς τη γήρανση του πληθυσµού, η Επιτροπή καταρτίζει 
την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτοµίας µε θέµα την ενεργό και υγιή γήρανση. Η 
βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων και η ανάπτυξη καινοτόµων 
προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών διευκολύνει την επιστροφή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και δηµιουργεί ευκαιρίες για επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, κάτι 
που τονώνει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. 

Το 2010 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισµού και αρκετές ενέργειες εστιάζονταν σ’ αυτό το θέµα, όπως το 
Πράσινο Βιβλίο για τις συντάξεις10, επισηµαίνοντας τη σηµασία που έχει το κλείσιµο της 
ψαλίδας µεταξύ των φύλων.  

Ποσοστό του πληθυσµού που κινδυνεύει από τη φτώχεια µετά τις κοινωνικές παροχές για ηλικιωµένα άτοµα (γυναίκες και 
άνδρες ηλικίας 65 ετών και άνω) 1998-2008 
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Πηγή: Eurostat, Έρευνα για  το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης, ετήσιοι µέσοι όροι.
1998-2004: ΕΕ-25, 2005-2008: ΕΕ-27
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2002

Ειδικότερα οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές µειονότητες και οι γυναίκες Ροµ 
κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια απ’ ό,τι άλλες γυναίκες. Η ανακοίνωση «Η 
κοινωνική και οικονοµική ένταξη των Ροµ στην Ευρώπη»11 τονίζει την κοινή ευθύνη της ΕΕ 
και των κρατών µελών για την κοινωνική ένταξη των Ροµ και επισηµαίνει τη σηµασία που 
έχει η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές. 

3. ΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Περισσότερα από 50 χρόνια µετά την υπογραφή της συνθήκης της Ρώµης, στην οποία 
καθιερωνόταν η αρχή των ίσων αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
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εργασία ίσης αξίας, οι γυναίκες σ’ ολόκληρη την ΕΕ αµείβονται, κατά µέσο όρο, 17,5 % 
λιγότερο από τους άνδρες, ενώ δεν έχει µειωθεί το µισθολογικό χάσµα των φύλων τα 
τελευταία χρόνια. Κυµαίνεται από σχεδόν 31 % στην Εσθονία έως κάτω από 5 % στην Ιταλία. 
Στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας, ο αντίστοιχος µέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται στο 
25%12. Μια µικρή µισθολογική απόκλιση µεταξύ των φύλων µπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης είναι χαµηλό και ότι εκείνες που 
εργάζονται έχουν υψηλότερες αµοιβές (επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελµα)13. Τα κράτη µέλη 
έχουν µεταφέρει πλήρως τη νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε την ισότητα των αµοιβών, αλλά οι 
µισθολογικές διαφορές είναι απίθανο να γεφυρωθούν µόνο µε νοµικά µέσα. Οι γενεσιουργοί 
αιτίες παραµένουν πολλές και σύνθετες, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν µόνο τις διακρίσεις 
λόγω φύλου, αλλά και την ανισότητα που συνδέεται µε την εκπαίδευση, τον οριζόντιο και 
κάθετο κατακερµατισµό της αγοράς εργασίας, τις δυσκολίες συνδυασµού επαγγελµατικής, 
οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής, την ανισοκατανοµή των οικογενειακών και οικιακών 
ευθυνών, την έλλειψη διαφάνειας ως προς τις αµοιβές και τον αντίκτυπο του ρόλου των 
φύλων στην επιλογή εκπαιδευτικής διαδροµής και µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Κατά συνέπεια, τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου που εγκρίθηκαν από τη βελγική Προεδρία 
σχετικά µε τις µισθολογικές διαφορές συνιστούν ένα σηµαντικό βήµα14.  

Μη προσαρµοσµένη µισθολογική διαφορά µεταξύ γυναικών και ανδρών στα κράτη µέλη της ΕΕ - 2008  
(∆ιαφορά µεταξύ µέσων ακαθάριστων ωριαίων αµοιβών ανδρών και γυναικών ως ποσοστό των ακαθάριστων ωριαίων αµοιβών των ανδρών) 
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Πηγή: Eurostat. Η µη προσαρµοσµένη µισθολογική διαφορά µεταξύ των φύλων είναι η διαφορά µεταξύ των µέσων ακαθάριστων ωριαίων αµοιβών ανδρών και 
γυναικών εργαζοµένων ως ποσοστό των µέσων ακαθάριστων ωριαίων αµοιβών των ανδρών εργαζοµένων. ΕΕ και IE: στοιχεία 2007 

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβάλει περισσότερο τις αιτίες συνέχισης των µισθολογικών 
διαφορών µεταξύ των φύλων και τους τρόπους γεφύρωσής τους. Η εκστρατεία που 
πραγµατοποίησε η ΕΕ το 2010 σχετικά µε τις µισθολογικές διαφορές µεταξύ των φύλων 
διαφηµίστηκε στα µέσα µεταφοράς των 27 ευρωπαϊκών πρωτευουσών, καθώς και σε τοπικές 

                                                 
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας, «She Figures 2009. Statistics and Indicators on 

Gender Equality in Science» (Στοιχεία για τις γυναίκες 2009. Στατιστικές και δείκτες σχετικά µε την 
ισότητα των φύλων στον τοµέα της επιστήµης).  

13 Το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των φύλων στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ποσοτικοί και 
ποιοτικοί δείκτες, έκθεση της βελγικής προεδρίας 2010. 

14 Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του, καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν ή να συνεχίσουν να 
εφαρµόζουν ολοκληρωµένη σειρά µέτρων για να αντιµετωπιστούν όλες οι αιτίες των µισθολογικών 
διαφορών που συνδέονται µε τις ανισότητες στην αγορά εργασίας µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
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και εθνικές εφηµερίδες. Σχεδόν 300 σηµεία επαφής15 στα 27 κράτη µέλη λειτουργούν ως 
πολλαπλασιαστικοί παράγοντες για την εκστρατεία. Σχεδιάστηκε επίσης υπολογιστής αυτών 
των µισθολογικών διαφορών. Η Επιτροπή, αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα της εκστρατείας 
και εµπνεόµενη από πολλά κράτη µέλη τα οποία διοργάνωσαν επιτυχώς ηµερίδες 
ευαισθητοποίησης σχετικά µε το πόσο περισσότερο πρέπει να εργάζονται οι γυναίκες από 
τους άνδρες για να έχουν ίσες αµοιβές, θα πραγµατοποιήσει την πρώτη ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Μισθολογικής Ισότητας την άνοιξη του 2011. 

Ποσοστά ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τριτοβάθµιο µορφωτικό επίπεδο 
ΕΕ-27 - 2000-2009
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Πηγή:  Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό, ετήσιοι µέσοι όροι

Ένας από τους κύριους λόγους για την ανισότητα των αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών 
είναι οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές τους16. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
θέτει ως στόχο, αφενός, το 40 % τουλάχιστον της νεώτερης γενιάς να έχει πτυχίο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και, αφετέρου, το ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο να µειωθεί σε λιγότερο από 10 %. Σήµερα, περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ενώ οι νεαρές γυναίκες καταγράφουν υψηλότερες 
εκπαιδευτικές επιδόσεις απ’ ό,τι οι άνδρες σε σχεδόν όλα τα κράτη µέλη. Το 2009 το 35,7 % 
των γυναικών και το 28,9 % των ανδρών ηλικίας 30-34 ετών είχαν συµπληρώσει επιτυχώς 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 60 % των νέων πτυχιούχων πανεπιστηµίων είναι γυναίκες. 
Ωστόσο, οι γυναίκες επικεντρώνονται σε συχνά χαµηλά αµειβόµενους τοµείς (υπηρεσίες 
υγείας και φροντίδας, εκπαίδευση κ.λπ.), ενώ περισσότερο από το 64 % των πτυχιούχων 
στους τοµείς των υπολογιστών και της µηχανικής είναι άνδρες. Κατά συνέπεια, ο 
διαχωρισµός στα επαγγέλµατα εξακολουθεί να είναι έντονος. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν 
εφαρµόσει πολιτικές για την καταπολέµηση του διαχωρισµού λόγω φύλου, αλλά µόνο 
ελάχιστα εστιάζονται στις επιλογές των αγοριών και των ανδρών σχετικά µε τις σπουδές 

                                                 
15 Μεταξύ άλλων, κοινωνικοί εταίροι, υπουργεία Απασχόλησης/Κοινωνικής Υποθέσεων/Ισότητας, ΜΚΟ 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς και ιδιωτικά και δηµόσια γραφεία 
εύρεσης εργασίας. 

16 Βλ. υποσηµείωση 13. 
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τους. Στη Γερµανία, π.χ., εφαρµόζεται πρόγραµµα µε σκοπό την αύξηση του αριθµού 
ειδικευµένου ανδρικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις ηµερήσιας παιδικής φροντίδας17. 

4. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

Όσο υψηλότερα ανεβαίνει κανείς την ιεραρχική κλίµακα, τόσο λιγότερες γυναίκες συναντά 
στην πορεία. Το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν καίριες πολιτικές και οικονοµικές 
θέσεις έχει παραµείνει σχεδόν αµετάβλητο σε σύγκριση µε πέρσι. Το 2010 οι κυβερνήσεις 
τριών κρατών µελών της ΕΕ (της Γερµανίας, της Φινλανδίας και της Σλοβακίας) είχαν στην 
κορυφή τους γυναίκες, ενώ ο µέσος αριθµός γυναικών βουλευτών στα εθνικά κοινοβούλια 
(ενιαίο σώµα/κάτω βουλή) ήταν 24 %, κατά µία ποσοστιαία µονάδα υψηλότερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό του 2005. Το ποσοστό υπερβαίνει το 40 % στις Κάτω Χώρες και στη 
Σουηδία, ενώ είναι χαµηλότερο από 10 % στη Μάλτα και στην Ουγγαρία. Μεταξύ των υψηλά 
ιστάµενων υπουργών στα εθνικά κοινοβούλια18, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε από 
22 % το 2005 σε 27 % το 2010. ∆εδοµένου ότι το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι 
χαµηλό, οι χώρες αρχίζουν να αναλαµβάνουν δράση. Για παράδειγµα, η κοινή κυβερνητική 
επιτροπή για το σύνταγµα του Oireachtas (του ιρλανδικού κοινοβουλίου) εξέδωσε πρόσφατα 
σύσταση σύµφωνα µε την οποία τα πολιτικά κόµµατα πρέπει να εφαρµόζουν θετικά µέτρα 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων µεταξύ των βουλευτών, καθώς και κατά την 
επιλογή των υποψηφίων στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Η Ελλάδα διοργάνωσε εκστρατεία 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις γυναίκες στην πολιτική πριν από τις 
πρόσφατες περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές. Στην Πολωνία και στην Ισπανία είναι 
υποχρεωτική η ίση εκπροσώπηση στους καταλόγους των υποψηφίων στις εκλογές. 

Ποσοστό γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων - 2010 
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Πηγή: Eurostat και βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων
Σηµ.: Οι πρόεδροι επιχειρήσεων καλύπτουν τις κατηγορίες 121 (∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη) και 13 (Προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων) της ISCO 
(∆ιεθνής Τυποποιηµένη Ταξινόµηση Επαγγελµάτων).   

Στον οικονοµικό τοµέα, επίσης, εξακολουθεί να µην υπάρχει ισότητα µεταξύ των φύλων. Θα 

                                                 
17 Βλ. άλλα µέτρα στο «Gender Differences in Education Outcomes» (www.eurydice.org) 
18 Υπουργοί που συµµετέχουν στο Υπουργικό Συµβούλιο. 
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περίµενε κανείς ότι η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην 
εκπαίδευση θα συνεπαγόταν αντίστοιχη βελτίωση όσον αφορά την αξιοποίηση των 
προσόντων των γυναικών. Όµως, και πάλι, µόνο το 3 % των µεγαλύτερων εισηγµένων στο 
χρηµατιστήριο εταιρειών19 έχει γυναίκα για πρόεδρο του ανώτατου σώµατος λήψης 
αποφάσεων. Επιπλέον, παρατηρούνται αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις σε όλη την Ευρώπη: στη 
Σουηδία και στη Φινλανδία περισσότερο από το 25 % των µελών των διοικητικών 
συµβουλίων είναι γυναίκες, ενώ στο Λουξεµβούργο, στην Κύπρο, στην Ιταλία και στη 
Μάλτα το αντίστοιχο ποσοστό είναι µικρότερο από 5 %. Στην περίπτωση των µη εισηγµένων 
στο χρηµατιστήριο εταιρειών, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιστοιχούν µόλις στο ένα τρίτο 
των επικεφαλής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων20, µερίδιο που είναι πολύ χαµηλότερο σε 
πολλές χώρες.  

∆ιευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων κατά φύλο, 2009
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Πηγή: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό της ΕΕ. Σηµ.: Τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων καλύπτουν τις  κατηγορίες 121 (∆ιευθύνοντες και ανώτερα στελέχη) 
και 13 (Προϊστάµενοι µικρών επιχειρήσεων) της ISCO (∆ιεθνής Τυποποιηµένη Ταξινόµηση Επαγγελµάτων).  
MT και CY: Τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα λόγω του µικρού µεγάθους του δείγµατος.
FR: Τα στοιχεία δεν περιλαµβάνουν διευθυντές και γενικούς διευθυντές.

Ωστόσο, η πλειονότητα του πληθυσµού είναι γυναίκες και η συµµετοχή τους στη λήψη 
αποφάσεων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον σχεδιασµό πιο στοχοθετηµένων πολιτικών, 
καθώς και πιο αρραγών δηµοκρατιών µε µεγαλύτερη ευηµερία. Η επιχειρηµατολογία υπέρ 
της τοποθέτησης γυναικών σε ανώτερες θέσεις ενισχύθηκε από ανεξάρτητη έρευνα21, 
σύµφωνα µε την οποία υπάρχει σύνδεση µεταξύ των εταιρειών που έχουν γυναίκες σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων και των καλών επιδόσεων. Φαίνεται επίσης ότι η συµµετοχή και των δύο 
φύλων προσφέρει ζωτικά οφέλη στα διοικητικά συµβούλια, όπως υψηλότερες αποδόσεις, 

                                                 
19 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι του 2010 σχετικά µε εταιρείες που συνθέτουν τον εγχώριο 

δείκτη µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (που εισάγονται σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε τον κωδικό 
ISIN), τις οποίες διατηρεί το χρηµατιστήριο κάθε χώρας. 

20 ∆ιευθυντές και διοικητικά και διαχειριστικά στελέχη µικρών επιχειρήσεων. 
21 «Does Female Leadership Boost Firm Profitability?» Kotiranta, Kovalainen και Rouvinen, 2007, «The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards», Catalyst 2007, «Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution», Wittenberg-
Cox και Maitland 2007, «The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model», Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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καλύτερες συνολικές επιδόσεις, αποτελεσµατικότερη διαχείριση του κινδύνου και 
µεγαλύτερη αξιοποίηση των προσόντων των γυναικών.  

Ποσοστό γυναικών στα ανώτερα σώµατα λήψης αποφάσεων
των µεγαλύτερων επιχειρήσεων σε κάθε χώρα, 2004-2010
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Πηγή: ΕυρωπαΪκή Επιτροπή, Γ∆ EMPL, Βάση δεδοµένων για τις γυναίκες και τους άνδρες. Ως µεγαλύτερες εισηγµένες σε δηµόσιο επίπεδο εταιρείες κάθε χώρας 
νοούνται  οι εισηγµένες σε εθνικό επίπεδο επιχειρήσεις (50 κατ’ ανώτατο όριο) που συνθέτουν τον εγχώριο δείκτη µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης στο χρηµατιστήριο 
κάθε χώρας. Ο δείκτης µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης καλύπτει τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά κεφαλαιοποίηση της αγοράς και/ή συναλλαγών της αγοράς. LT, 
CZ, PL, MT: µ.δ. στοιχεία για το 2003  

∆εδοµένου ότι πολλές εταιρείες κινήθηκαν µε βραδείς ρυθµούς για να αποκαταστήσουν τις 
ανισορροπίες µεταξύ των φύλων, ορισµένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέσπισαν 
νοµοθετήµατα προκειµένου να επισπεύσουν τις αλλαγές. Η πρώτη ποσόστωση για την ίση 
εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συµβούλια θεσπίστηκε στη Νορβηγία το 2006. Ως 
άµεση συνέπεια της νοµοθεσίας περί ποσοστώσεων, η εκπροσώπηση των γυναικών στα 
διοικητικά συµβούλια µεγάλων νορβηγικών εταιρειών αυξήθηκε από 22 % το 2004 σε 42 % 
το 2009. Πρόσφατα, ακολούθησε η Ισπανία, η οποία θέσπισε νοµοθεσία σχετικά µε την ίση 
παρουσία ανδρών και γυναικών στα εταιρικά διοικητικά συµβούλια, ενώ εξετάζεται σχετικός 
νόµος στη Γαλλία. Οι δύο αυτές χώρες έχουν ήδη καταγράψει βελτιώσεις όσον αφορά τα 
ποσοστά ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων από το 2004, κάτι που αποδεικνύει ότι η 
συζήτηση για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συµβούλια των 
εταιρειών είναι από µόνη της αποτελεσµατική. Ορισµένες χώρες έχουν επίσης κώδικες 
εταιρικής διακυβέρνησης που τονίζουν τη σηµασία της πολυµορφίας και της ισότητας των 
φύλων. Οι εταιρικοί κώδικες περιέχουν ενίοτε ειδικούς κανόνες διαφάνειας σχετικά µε τη 
σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων. Κατά κανόνα, οι χώρες που εφαρµόζουν αυτούς τους 
τύπους κωδικών έχουν και µεγαλύτερη αναλογία γυναικών στα διοικητικά συµβούλια — 
όπως, για παράδειγµα, η Σουηδία και η Φινλανδία.  

Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της ίσης εκπροσώπησης περιλαµβάνουν οικειοθελείς 
δεσµεύσεις. Η ∆ανία και οι Κάτω Χώρες έχουν καταρτίσει χάρτες για την προώθηση των 
γυναικών σε θέσεις διαχείρισης. Το Ηνωµένο Βασίλειο διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να αρθούν τα εµπόδια, ώστε να µπορέσουν οι γυναίκες να συµµετέχουν σε 
διοικητικά συµβούλια. Η Επιτροπή θα καθιερώσει απευθείας διάλογο µε τη βιοµηχανία και 
παροτρύνει τις ιδιωτικές εταιρείες να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να 
αντιµετωπίσουν τις ανισότητες που παραµένουν όσον αφορά τις θέσεις λήψης αποφάσεων. 
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5. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΦΥΛΟ 

Το προσδόκιµο ζωής έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια και τα παιδιά που γεννήθηκαν στην 
Ευρώπη το 2007 µπορεί να αναµένεται ότι θα ζήσουν περίπου 80 χρόνια. Ωστόσο, οι 
ανισότητες ως προς την υγεία οι οποίες οφείλονται στο φύλο είναι εκτεταµένες στην ΕΕ. Οι 
µη ενεργοί άνδρες ηλικίας 25 - 49 ετών αναφέρουν, σε ποσοστό 40 %, την ασθένεια ή την 
αναπηρία τους ως την κύρια αιτία για την οποία δεν αναζητούν απασχόληση. Το ποσοστό 
αυτό ανέρχεται στο 63 % στην Εσθονία και στη Σλοβακία, ενώ είναι κάτω από το 20 % στην 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Ιταλία και στη Ρουµανία. Μόνο το 13 % των µη ενεργών 
γυναικών στην ΕΕ αναφέρουν τον ίδιο λόγο για τη µη αναζήτηση απασχόλησης. Ωστόσο, στη 
µεγαλύτερη πλειονότητα των κρατών µελών, περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες θεωρούν 
ότι έχουν προβλήµατα υγείας. Οι γυναίκες καταφεύγουν επίσης συχνότερα απ’ ό,τι οι άνδρες 
στις υπηρεσίες υγείας. Παρόλα αυτά, το προσδόκιµο ζωής για τους άνδρες είναι κατά έξι 
χρόνια µικρότερο από το αντίστοιχο για τις γυναίκες. Οι γυναίκες αναµένεται ότι µπορεί να 
ζήσουν κατά δέκα χρόνια περισσότερο από τους άνδρες στη Λιθουανία, στην Εσθονία και 
στη Λετονία, και τέσσερα χρόνια στη Σουηδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη 
∆ανία και στις Κάτω Χώρες.  

Σε επίπεδο ΕΕ, τα στοιχεία για την υγεία µε βάση το φύλο είναι ανεπαρκή. Σε έκθεση που 
δηµοσίευσε η Επιτροπή22 συνιστάται να εφαρµοστεί τυποποιηµένη συλλογή στοιχείων µε 
βάση το φύλο και να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων σε τοµείς όπου, επί του παρόντος, 
είτε δεν υπάρχουν στοιχεία είτε τα στοιχεία δεν αφορούν το κάθε φύλο· οι τοµείς αυτοί είναι, 
µεταξύ άλλων, η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, οι δαπάνες για την υγεία, οι ειδικές 
διατροφικές διαταραχές, ο πόνος και οι ηµικρανίες, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισµα, 
καθώς και η κατάχρηση και εσφαλµένη χρήση νόµιµων φαρµάκων. 

Η καταπολέµηση κάθε µορφής βίας σε βάρος των γυναικών είναι µία από τις απόλυτες 
προτεραιότητες της τρέχουσας τρόικας των Προεδριών (Ισπανία, Βέλγιο και Ουγγαρία) και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εξακολουθεί να διαπιστώνεται απουσία έγκαιρων, 
αξιόπιστων, ακριβών και συγκρίσιµων στοιχείων τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο. ∆ιάφοροι είναι οι λόγοι για τους οποίους τα στοιχεία αυτά σπανίζουν. Πρώτον, τα 
φαινόµενα είναι, εξ ορισµού, κρυµµένα· δεύτερον, µόνο ελάχιστα κράτη µέλη συλλέγουν 
τέτοια στοιχεία· και τέλος, υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τη µεθοδολογία συλλογής των 
στοιχείων σε όλη την ΕΕ.  

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου23 αποκαλύπτει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι 
διαδεδοµένη στην ΕΕ: ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δηλώνει ότι γνωρίζει γυναίκα στο 
φιλικό ή οικογενειακό του περιβάλλον που έχει πέσει θύµα ενδοοικογενειακής βίας, και ένας 
στους πέντε γνωρίζει κάποιον στο φιλικό ή οικογενειακό του περιβάλλον που ασκεί 
ενδοοικογενειακή βία. Το 2010 η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η ∆ανία, η Εσθονία, η 
Ελλάδα, η Λιθουανία, η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος άρχισαν να εφαρµόζουν νέες 
στρατηγικές ή σχέδια δράσης για την καταπολέµηση της βίας, ενώ η Πολωνία τροποποίησε 
τη νοµοθεσία της για την ενδοοικογενειακή βία.  

                                                 
22 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Data and information on women’s health in the EU» (Στοιχεία και πληροφορίες 

για την υγεία των γυναικών στην ΕΕ). 
23 Ειδικό ευρωβαρόµετρο 344 / κύµα 73.2 «Ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών» (2010). 
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Κατά τη «Σύνοδο κορυφής των γυναικών υπουργών σχετικά µε τη βία σε βάρος των 
γυναικών» που διοργάνωσε η βελγική Προεδρία, υπογράφηκε δήλωση για την προώθηση και 
τη στήριξη της λήψης περαιτέρω κατάλληλων µέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Το 2011 η Επιτροπή θα 
προτείνει φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική δέσµη νοµοθετικών και πρακτικών µέτρων µε στόχο την 
αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στα θύµατα και την τοποθέτησή τους στο επίκεντρο του 
συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης. Η «δέσµη µέτρων για τα θύµατα» θα περιλαµβάνει επίσης 
µέτρα για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της βίας που συνδέεται µε το φύλο. 

6. Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων ξεπερνάει τα σύνορά της 
χάρη στην ενσωµάτωση της συγκεκριµένης διάστασης στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και 
στις στοχοθετηµένες ενέργειες των κρατών µελών. Η Λιθουανία, αναλαµβάνοντας την 
προεδρία της Κοινότητας των ∆ηµοκρατιών, δηµιούργησε, τον Απρίλιο του 2010, µόνιµη 
οµάδα εργασίας για την ισότητα των φύλων, την προεδρία της οποίας ασκούν από κοινού οι 
ΗΠΑ και η Λιθουανία. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διευκολυνθούν διµερή και πολυµερή 
έργα για τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και για χώρες που βρίσκονται σε 
µετασυγκρουσιακή κατάσταση.  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη 
µεταφορά, την εφαρµογή και την επιβολή της ενωσιακής νοµοθεσίας στον τοµέα της 
ισότητας των φύλων στις υποψήφιες χώρες και στις δυνητικά υποψήφιες χώρες το 2011. Η 
ισότητα των φύλων εξετάζεται επίσης στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την 
κοινωνική πολιτική και την απασχόληση µε την Τουρκία και την Ισλανδία. 

Τον Μάρτιο του 2010 η ΕΕ και τα κράτη µέλη γιόρτασαν τη 15η επέτειο από τη δηµιουργία 
του Προγράµµατος ∆ράσης του Πεκίνου (Π∆Π) στο πλαίσιο της επιτροπής του ΟΗΕ για τη 
θέση των γυναικών. Το 2010 συµπληρώθηκαν επίσης 10 χρόνια από τη ∆ιακήρυξη της 
Χιλιετίας και το ψήφισµα 1325 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια. Η ΕΕ και το Βέλγιο διοργάνωσαν εκδηλώσεις στη Γενεύη, στη 
Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες για να διαµορφωθούν προτάσεις που θα κατατεθούν στο 
Συµβούλιο Ασφαλείας για την επέτειο του ψηφίσµατος 1325, ενώ εγκρίθηκαν 17 δείκτες που 
θα διευκολύνουν την παρακολούθηση της εφαρµογής της «Συνολικής προσέγγισης της ΕΕ 
για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια». Η συνεργασία µε τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τα δίκτυα γυναικών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο 
χώρο, καθώς και η στήριξη των φορέων αυτών παραµένει πρωταρχικός στόχος πολιτικής της 
ΕΕ. Αρκετά κράτη µέλη έχουν επίσης σχέδια δράσης για την εφαρµογή του ψηφίσµατος 
1325. 

Το 2010 περισσότερες από 130 αντιπροσωπείες της ΕΕ σε µη κράτη µέλη της συµµετείχαν 
ενεργά στην εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για το 2008 σχετικά µε τη βία 
σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέµηση κάθε µορφής δυσµενών 
διακρίσεων που υφίστανται. Τα θέµατα ισότητας των φύλων εξετάστηκαν επίσης σε 
διάφορους διαλόγους και διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 

Η οργάνωση «ΟΗΕ Γυναίκες», η νέα οντότητα του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών, άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2011, όταν διάφοροι 
φορείς συγχωνεύθηκαν για να δηµιουργήσουν έναν νέο, ισχυρότερο φορέα για την ισότητα 
των φύλων, που αποτελεί σταθµό στη µεταρρύθµιση του ΟΗΕ. Η οργάνωση «ΟΗΕ 
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Γυναίκες» συνενώνει τις πολιτικές και το έργο που έχει αναπτύξει ο ΟΗΕ στον συγκεκριµένο 
τοµέα και θα βελτιώσει την προώθηση αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης της διάστασης του 
φύλου σε όλο το σύστηµα του ΟΗΕ. Η συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και της οργάνωσης «ΟΗΕ 
Γυναίκες» ενισχύει την προώθηση της ισότητας των φύλων εκτός της Ένωσης. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας (ΑΣΧ), εξέδωσε σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης για την περίοδο έως το 2015. Ο 
πρωταρχικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ταχύτερη επίτευξη των ΑΣΧ, και ιδίως του 
ΑΣΧ 3 («Προώθηση της ισότητας των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών») και του ΑΣΧ 
5 («Βελτίωση της µητρικής υγείας»). Επιπλέον, αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που 
ορίζονται στη Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεως κατά των γυναικών 
(CEDAW), το Π∆Π και το Πρόγραµµα ∆ράσης του Καΐρου. Το Πρόγραµµα ∆ράσης, µε το 
λειτουργικό του πλαίσιο που διαθέτει ειδικές ενέργειες, δείκτες και χρονοδιαγράµµατα για 
κάθε στόχο, καλεί τα κράτη µέλη της ΕΕ να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να 
βελτιώσουν τη δράση τους και να την κάνουν αποτελεσµατικότερη. 

7. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η νέα στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών καθορίζει το πρόγραµµα 
εργασίας της Επιτροπής για την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων σε όλο το έργο της και 
για τη λήψη ειδικών µέτρων ώστε να προωθηθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η 
εν λόγω στρατηγική θέτει τα θεµέλια για τη συνεργασία µε τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη 
µέλη. Η εταιρική σχέση µε όλους τους ενδιαφεροµένους σε επίπεδο ΕΕ έχει αποδειχτεί 
καθοριστική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η στρατηγική, ευθυγραµµιζόµενη µε 
την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να ενισχύσει την εταιρική σχέση µε 
τη διεξαγωγή ετήσιου διαλόγου για την ισότητα των φύλων σε ανώτατο επίπεδο24. Τα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τη νέα στρατηγική εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της βελγικής 
Προεδρίας25. 

Η επίσηµη έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) στο Βίλνιους τον Ιούνιο του 2010 ήταν ένα σηµαντικό βήµα προόδου. Η αποστολή 
του Ινστιτούτου είναι να στηρίζει τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Αυτό θα το επιτύχει µε την παροχή 
αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών και στοιχείων για την ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Ινστιτούτο, συλλέγοντας, αναλύοντας και διαδίδοντας αυτά 
τα στοιχεία, θα βοηθήσει τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να λαµβάνουν 
εµπεριστατωµένες αποφάσεις πολιτικής. Επιπλέον, θα βελτιώσει την προβολή των θεµάτων 
ισότητας των φύλων µε τη δηµιουργία κέντρου τεκµηρίωσης, όπου οι αρµόδιοι για τη χάραξη 

                                                 
24 Ο διάλογος για την ισότητα των φύλων θα καταγράφει, κάθε χρόνο, την πρόοδο που έχει συντελεστεί 

ως προς την εφαρµογή της στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Στον διάλογο 
αυτό θα συµµετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Προεδρίες του Συµβουλίου και σηµαντικοί 
ενδιαφερόµενοι, όπως οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών. 

25 Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατά του, εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της νέας 
στρατηγικής και επαναλαµβάνει τη σηµασία που έχει η διατήρηση ενός στενού δεσµού µεταξύ της 
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, καλεί τα 
κράτη µέλη να βελτιώσουν την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού συµφώνου για την ισότητα των 
φύλων. 
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πολιτικής και οι πολίτες θα µπορούν να συµβουλεύονται και να αναζητούν εκδόσεις και 
βέλτιστες πρακτικές.  

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα έκθεση καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον 
αφορά την ισότητα των φύλων σε πέντε σηµαντικούς τοµείς κατά το πρώτο έτος της 
στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών (2010-2015). Η έκθεση τονίζει ότι, 
παρά τη γενική τάση προς περισσότερη ισότητα στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, η 
πρόοδος για την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων παραµένει αργή. Η επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση θα είναι 
δύσκολη, και η παρούσα έκθεση επισηµαίνει τη σηµασία της ισότητας των φύλων για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

Τα περισσότερα κράτη µέλη εφαρµόζουν σχέδια ή στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, 
που στηρίζουν την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και 
εγκαινιάζουν ειδικές δράσεις. Τα προηγούµενα έτη, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων 
παντού στην ΕΕ όχι µόνο βελτίωσαν την κατάσταση και τα δικαιώµατα των γυναικών, αλλά 
συνέβαλαν σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, µε την εφαρµογή της νέας στρατηγικής της, επαναλαµβάνει τη δέσµευσή της να 
προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της. Κάθε χρόνο, η παρούσα έκθεση 
θα περιγράφει την κατάσταση προόδου ως προς την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη και τα 
τονίζει τις ορθές πρακτικές στα κράτη µέλη. Από τον επόµενο χρόνο, κάθε έκθεση θα 
εστιάζεται σ’ ένα ιδιαίτερο θέµα. Το ζήτηµα της ισότητας θα εξεταστεί επίσης στην ετήσια 
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ. 


