
 
Κατανοώντας τον αντίκτυπο του COVID-19 στις
γυναίκες (γραφήματα)
 
Δείτε τα γραφήματά μας και μάθετε με ποιους τρόπους η πανδημία του κορονοϊού
αύξησε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ΕΕ.
 
Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, οι κοινωνικές και
οικονομικές της συνέπειές της επιδεινώνουν τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των
φύλων, απειλώντας να αναστρέψουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και
να ωθήσουν 47 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια κάτω από το όριο της
φτώχειας παγκοσμίως.
 
Η περασμένη χρονιά σήμανε την 25η επέτειο της υιοθέτησης της Διακήρυξης και της
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου
 
, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλη την υφήλιο. Ο δρόμος όμως
παραμένει μακρύς. Σύμφωνα με τον δείκτη 2020 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο μέσος όρος ισότητας των φύλων στην ΕΕ ανέρχεται στο
67,9% και, με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστεί περισσότερο από 60 χρόνια για να
επιτύχει πλήρη ισότητα των φύλων. Ο χαμηλότερος μέσος όρος ισότητας των φύλων
είναι εκείνος της Ελλάδας, που ανέρχεται στο 52,2%. Στην Κύπρο δε ο μέσος όρος
ανέρχεται στο 56,9%.
 
Μάθετε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων και
ανακαλύψτε τα σημαντικότερα ορόσημα της ΕΕ.
 
 
Περισσότερες γυναίκες στην πρώτη γραμμή
κατά του COVID-19 
 
 
Οι γυναίκες αποτελούν τo 76% το 49 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα της
περίθαλψης που έχουν εκτεθεί περισσότερο στον ιό.
 
Η μεγαλύτερη ανισορροπία σε επίπεδο ΕΕ σημειώνεται στη Λετονία, όπου οι γυναίκες
αποτελούν το 88% των εργαζομένων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, σε σύγκριση
με το 53% στη Μάλτα.
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2020/20200213STO72577/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2020-25i-epeteios-tis-diakiruxis-tou-pekinou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2020/20200213STO72577/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2020-25i-epeteios-tis-diakiruxis-tou-pekinou
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190712STO56961/oi-draseis-tou-ek-gia-tin-isotita-ton-fulon-stin-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021/20210225STO98706/istoriki-anadromi-ta-orosima-ston-agona-tis-ee-gia-ta-dikaiomata-ton-gunaikon
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers


Επιπλέον, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε βασικές υπηρεσίες που εκτείνονται από
τις πωλήσεις έως τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, που παρέμειναν διαθέσιμες κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Στην ΕΕ, οι γυναίκες αποτελούν το 82% των υπαλλήλων
ταμείων και το 95% του προσωπικού καθαρισμού και οικιακής φροντίδας.
 

Γράφημα 1: οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εργαζομένων που απασχολούνται στους τομείς πωλήσεων και περίθαλψης στην ΕΕ.
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Αυξημένη εργασιακή ανασφάλεια για τις
γυναίκες 
Περίπου το 84% των εργαζόμενων γυναικών μεταξύ 15 και 64 ετών απασχολείται στον
τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων που έχουν δεχθεί ιδιαίτερα
ισχυρό πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού και αντιμετωπίζουν απώλεια θέσεων
εργασίας. Η καραντίνα έχει επίσης επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους κλάδους της
οικονομίας με παραδοσιακά γυναικείο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της
νοσηλευτικής, της γραμματειακής υποστήριξης και της οικιακής εργασίας.
 
Πάνω από το 30% των γυναικών στην ΕΕ εργάζεται σε θέσεις μερικής απασχόλησης και
απασχολείται σε μεγάλο βαθμό στην άτυπη οικονομία, συχνά χωρίς εργασιακά
δικαιώματα, κοινωνική προστασία και άλλα θεμελιώδη οφέλη. Είναι πολύ πιθανότερο να
πάρουν άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά και τους συγγενείς τους, ενώ συχνά
χρειάζεται να συνδυάσουν την τηλεργασία με τη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.
 
Διαβάστε περισσότερα για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ και
μάθετε τι κάνει το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπισή του.
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgan&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sdg_05_40&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2020/20200227STO73519/to-chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2020/20200227STO73521/gefuronontas-to-chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-stin-ee-vinteo


Κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών 
Περίπου 50 γυναίκες χάνουν τις ζωές τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας κάθε
εβδομάδα στην ΕΕ, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της

Γράφημα 2: Ο κίνδυνος ανεργίας και εργασιακής ανασφάλειας είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20201119STO92007/orange-the-world-ochi-sti-via-kata-ton-gunaikon


πανδημίας. Λόγω των περιορισμών, πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να ζητήσουν
βοήθεια.
 
Ταυτόχρονα, η αυξημένη χρήση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει
προκαλέσει την αύξηση της διαδικτυακής βίας εις βάρος των γυναικών και της
σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών, κυρίως κοριτσιών.
 
Μερικές χώρες της ΕΕ θεσπίζουν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας με βάση
το φύλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
 
Στο Κοινοβούλιο 
Φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στα πλαίσια
της συνόδου ολομέλειας στις 8 Μαρτίου, ενώ η επιτροπή για τα δικαιώματα των
γυναικών και την ισότητα των φύλων (FEMM) διοργανώνει την εκδήλωση "Είμαστε
δυνατές: Γυναίκες στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του COVID-19"
 
 στις 4 Μαρτίου.
 
Μάθετε περισσότερα
Παραμένει μακρύς ο δρόμος για την επίτευξη ισότητας των φύλων
Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 (Φεβρουάριος 2021)
Γραμμές βοήθειας για θύματα βίας στην ΕΕ
Θεματικό δελτίο: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων
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https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021/20210218STO98125/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021-oi-gunaikes-ston-agona-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021/20210218STO98125/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021-oi-gunaikes-ston-agona-kata-tou-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97121/paramenei-makrus-o-dromos-gia-tin-epiteuxi-isotitas-ton-fulon
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689348
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_en.pdf

