
Ευρωβαρόμετρο Flash 

OΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ COVID - 19

Η εμπορία και η σεξουαλική 
εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών

Η ψυχολογική και σωματική βία 
κατά των γυναικών

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και ο αντίκτυπός 
του στην επαγγελματική εξέλιξη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες στην εξισορρόπηση μεταξύ της ιδιωτικής 
και της επαγγελματικής τους ζωής

Αυξήθηκε η βία κατά των γυναικών 
κατά την περίοδο της πανδημίας της Covid - 19;

47%

47%

41%

31%

Η προστασία των γυναικών και των 
κοριτσιών που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες

30%

ΕU27 - (26.741 συνεντεύξεις γυναικών) 

25.01 - 03.02.2022             Mεθοδολογία 

77%
πιστεύουν πως 

η πανδημία 
οδήγησε σε 
αύξηση της 

βίας κατά των 
γυναικών

Γνωρίζετε περιπτώσεις γυναικών στο φιλικό και 
οικογενειακό σας κύκλο, που έχουν βιώσει τα 

ακόλουθα από την έναρξη της πανδημίας

Διαδικτυακή 
παρενόχληση/ 
ψηφιακή βία

16%

Παρενόχληση 
στο δρόμο

16%
Ενδοοικογενειακή 
βία ή κακοποίηση

14%

Οικονομική 
βία

14%
Παρενόχληση 
στην εργασία 

11%

Σε ότι αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ποια από τα παρακάτω ζητήματα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα



Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην ψυχική υγεία των γυναικών

Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην επαγγελματική ζωή

Σε τι ποσοστό συμφωνούν οι γυναίκες πως 

Τα συναισθήματα και οι φόβοι τα οποία 
αντιμετώπισαν περισσότερο οι γυναίκες

44%

Η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 
εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής

38%

Η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο 
στο εισόδημά τους

31%

Λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας στην αγορά 
εργασίας, μπόρεσαν να απασχοληθούν σε 
αμειβόμενη εργασία λιγότερο από όσο θα ήθελαν

29%

Λόγω της πανδημίας, άλλαξαν 
οι επαγγελματικές τους αποφάσεις 
(π.χ. αλλαγή εργασίας)

25%

Λόγω της αύξησης της εργασίας από το σπίτι, 
μπόρεσαν να απασχοληθούν σε αμειβόμενη 
εργασία λιγότερο από όσο θα ήθελαν

21%

Λόγω της πανδημίας σκέφτονται / 
αποφάσισαν να περιορίσουν σε μόνιμη 
βάση τον χρόνο που αφιερώνουν για 
αμειβόμενη εργασία

Σημείωση: Αυτή η ερώτηση 
τέθηκε μόνο σε γυναίκες με 
επαγγελματική δραστηριότητα 

44%

Έχουν ανησυχήσει ή τους έλειψαν οι φίλοι 
και τα μέλη της οικογένειάς τους

Οι γυναίκες που έχουν ανησυχήσει ή τους 
έλειψαν οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειάς 
τους ανά ηλικιακή ομάδα

37%

Έχουν αισθανθεί ανησυχία 
/ άγχος και στρες

33%
Έχουν αισθανθεί ανησυχία για το μέλλον 

30%

Έχουν αισθανθεί εγκλωβισμένες/περιορισμένες 
στο σπίτι

29%
Έχουν αισθανθεί μοναξιά / απομόνωση

15-24 
ετών

43%

25-39 
ετών

43%

40-54 
ετών

41%

55+ 
ετών

48%


