


ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π.: Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./103/30-9-2019 έγγραφό μας με θέμα « Θετικό 
πρόσημο για τη δημόσια εικόνα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019»: 
http://www.isotita.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-
%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-16/ . 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω του σχετικού, σας αποστέλλουμε μία ολοκληρωμένη 
καταγραφή των 22 ηλεκτρονικών ενημερωτικών σημειωμάτων της Δομής του 
«Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (περίοδος αναφοράς: Μάρτιος 
2016 – Σεπτέμβριος 2019): http://www.isotita.gr/%cf%84%ce%bf-
%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-
%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-
%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc/ . 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
Το paratiritirio.isotita.gr είναι ο διαδικτυακός κόμβος της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) για τη συλλογή, 
ανάλυση, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών που 
σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων. Σκοπός του είναι η 
αποτύπωση των έμφυλων διαφοροποιήσεων σε 12 βασικά πεδία πολιτικής και η 
παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου. 
Περιλαμβάνει 82 δείκτες φύλου που είτε έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με βάση το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, είτε σχετίζονται με ειδικότερες 
εθνικές προτεραιότητες. Οι δείκτες συνοδεύονται από τα μεταδεδομένα, καθώς και 
από έγγραφα που αφορούν σε συναφείς εκθέσεις και μελέτες: 
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/ . 
 
Σε αυτή την κατεύθυνση, το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό του αρμόδιου 
«Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» 
της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. έχει προβεί στην εκπόνηση των κάτωθι 22 ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών σημειωμάτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.  
 
Επισημαίνεται ότι, για τη δική σας διευκόλυνση και την ευκολότερη αξιοποίηση, η 
παρουσίαση του έργου του Παρατηρητηρίου γίνεται με τη χρήση ξεχωριστού 
πλαισίου για κάθε ενημερωτικό σημείωμα: 
 
Το 1o Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων 
εντάσσεται στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Φτώχεια” (Μάρτιος 2016). 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους εξής δείκτες 
του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων: 
 Ποσοστό μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία. 
 Ποσοστό ανέργων ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης. 
 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/%CE%95%CE%BD%CE%B7%
CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%
BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20-
%20%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF
%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%93.%CE%93.%CE%99.%CE%A6.pdf 
αγγλική έκδοση: 



http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2016/Observatory%20-%20First%20e-
bulletin%20Women%20and%20Poverty.pdf 
 
Το 2ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων” (Μάιος 2016). Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανά φύλο στα 
πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων (Εθνικές εκλογές, Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Επιπλέον, παρατίθενται 
στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή των γυναικών στη σύνθεση του Άρειου Πάγου 
(Πρόεδρος και Δικαστικοί Λειτουργοί), του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. 
 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2016/Deftero%20Enimerotiko%
20Simeioma%20-%20Paratiritirio%20GGIF.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2016/Paratiritirio_Second%20report_eng.pdf 
 
Το 3o Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Υγεία” (Σεπτέμβριος 2016). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 
στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Έρευνας Υγείας έτους 2009 και της Έρευνας Υγείας 
2014 της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το θέμα της χρήσης υπηρεσιών υγείας εκ μέρους των 
γυναικών όσον αφορά τη Μαστογραφία και το ΤΕΣΤ ΠΑΠ, καθώς και του 
Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με τους εξής δείκτες: 
 Ποσοστό γυναικών που έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία (Ο δείκτης 

υπολογίζεται ως το πηλίκο των γυναικών (ηλικίας άνω των 15 ετών) που έχουν 
υποβληθεί έστω και μια φορά σε μαστογραφία προς το συνολικό αριθμό 
γυναικών). 

 Ποσοστό γυναικών που έχουν υποβληθεί σε κυτταρολογικό έλεγχο κατά 
Παπανικολάου (TEΣΤ ΠΑΠ) (Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο των γυναικών 
(ηλικίας άνω των 15 ετών) που έχουν υποβληθεί έστω και μια φορά σε ΤΕΣΤ ΠΑΠ 
προς το συνολικό αριθμό γυναικών) 

 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2016/3o%20Enimerotiko%20Si
meiwma%20Mastografia%20kai%20TEST%20PAP.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2016/Observatory%20third%20e-bulletin%20-
%20Women%20and%20Health.pdf 
 
Το 4ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο 
θεματικό πεδίο "Γυναίκες και Οικονομία" (Οκτώβριος 2016). Εντός του μηνός 
Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιοποιήθηκαν από δύο έγκυρους Οργανισμούς χρήσιμα 
στατιστικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει για ακόμα μία φορά η αρνητική 
πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία. Πιο συγκεκριμένα: Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας 
εργατικού δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα οποία ο 
αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των ανέργων σε 
1.112.075 άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2015, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5,8% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο αναφοράς. 
 
ελληνική έκδοση: 



http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2016/Paratiritirio%20-
%204o%20Enimerotiko%20Seimeiwma.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2016/Observatory%20fourth%20e-bulletin%20-
%20Women%20and%20Economy.pdf 
 
To 5ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις (Δεκέμβριος 2016). Παρουσιάζονται στατιστικά 
στοιχεία των αιτουσών/αιτούντων διεθνή προστασία στην Ελλάδα κατά το χρονικό 
διάστημα 7.6.2013 (έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου) έως τις 
31.12.2015. Επίσης, παρατίθενται και πρόσθετα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας 
Ασύλου για το έτος 2016 (1.1.2016 – 30.9.2016). Ο σχετικός Δείκτης και του 
Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων είναι τα ποσοστά ατόμων τα οποία αιτούνται 
χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, ανά φύλο. 
 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2016/Paratiritirio%20GGIF-
5o%20Enimerotiko%20Simeioma.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/05/Observatory-Fifth-e-bulletin-
Women-and-Armed-Conflicts.pdf 
 
Το 6ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Υγεία” (Ιανουάριος 2017). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά 
δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων : 
 Η μέση ηλικία της γυναίκας – μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της 

(Ο δείκτης εκφράζει την μέση ηλικία της γυναίκας κατά τη γέννηση του πρώτου 
παιδιού της).  

 Δείκτης ολικής γονιμότητας (Ο δείκτης εκφράζει το επίπεδο γονιμότητας, δηλαδή 
το μέσο αριθμό ζωντανών παιδιών που θα γεννήσει μία γυναίκα κατά τη 
διάρκεια της ζωής της και χρησιμοποιείται, προκειμένου να προσδιοριστεί το 
επίπεδο αντικατάστασης των γενεών που στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται ότι 
είναι 2,1). 

 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2017/Paratiritirio%20GGIF%20-
%206o%20Enimerotiko%20Simeioma.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2017/Obsevatory%20-%20Sixth%20e-
bulletin%20-%20Women%20and%20Health_Jan2017.pdf 
 
Το 7ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Βία κατά των Γυναικών” (Μάρτιος 2017). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 
στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των 
Φύλων : 
 Αριθμός θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και 

υπηκοότητα. Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό 
των γυναικών που είναι θύματα σωματεμπορίας στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ως 
το πηλίκο του αριθμού αντρών και γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας προς τον 
σύνολο των θυμάτων σωματεμπορίας στην Ελλάδα. 

 Αριθμός δραστών εμπορίας ανθρώπων (σωματεμπορία), ανά φύλο και 
υπηκοότητα. Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των αντρών συγκριτικά με αυτό 
των γυναικών που είναι δράστες εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα. 



Υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού αντρών και γυναικών δραστών για 
σωματεμπορία προς τον σύνολο των δραστών για σωματεμπορία στην Ελλάδα. 

 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2017/Paratiritirio%20GGIF%20-
%207o%20Enimerotiko%20Simeioma.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2017/Observatory%20-%20Seventh%20e-
bulletin%20-%20Violence%20against%20Women-Trafficking.pdf 
 
Το 8ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Υγεία” (Απρίλιος 2017). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά 
δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων : 
 Προσδόκιμο ζωής κατά τη στιγμή της γέννησης (ανά φύλο) Ο δείκτης εκφράζει 

τον μέσο αριθμό ετών που αναμένεται να ζήσει ένα άτομο κατά τη στιγμή της 
γέννησής του με βάση τα επίπεδα θνησιμότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 Έτη υγιούς ζωής κατά τη στιγμή της γέννησης και στην ηλικία των 65 (ανά φύλο) 
Ο δείκτης για τα έτη υγιούς ζωής (ή "προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρίες") δείχνει 
τον αριθμό των ετών που αναμένεται να ζήσει χωρίς αναπηρίες ένα άτομο 
συγκεκριμένης ηλικίας. Υπολογίζεται με βάση τους πίνακες θνησιμότητας της 
Ε.Ε. και τις έρευνες για την προσωπική αντίληψη (selfperceived) του ατόμου για 
την υγεία του (τους τελευταίους έξι μήνες, πριν από την ημέρα διενέργειας της 
έρευνας). 

 
ελληνική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/var/uploads/ANNOUNCEMENTS/2017/Paratiritirio%20GGIF%20-
%208o%20Enimerotiko%20Simeioma.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://old.isotita.gr/en/var/uploads/2017/Observatory%208th%20e-bulletin%20-
%20Women%20and%20Health.pdf 
 
 
To 9o Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Κορίτσια - Εκπαίδευση” (Ιούλιος 2017). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά 
δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων : 
 Μέση επίτευξη των εφήβων στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, ανά φύλο 

και ανά πεδίο (ο δείκτης εκφράζει τη μέση επίδοση των μαθητών/τριών ηλικίας 
15 ετών στο πρόγραμμα PISA στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Ο 
δείκτης υπολογίζεται ως η μέση τιμή των επιδόσεων των μαθητών/τριών στα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.) 

 Ποσοστό γυναικών που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά φύλο, ηλικία, 
πεδίο σπουδών, τομείς ανώτατης εκπαίδευσης (ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό 
των γυναικών που φοιτούν στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ο 
δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των γυναικών που φοιτούν σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης προς το συνολικό αριθμό 
φοιτητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.) 

 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/07/9%CE%BF-
%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8
C-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81



%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B
9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-
%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-2017.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/07/Observatory-9th-e-bulletin-
Girls-Education.pdf 
 
To 10o Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Γυναικών” (Σεπτέμβριος 2017). Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου 
Ισότητας των Φύλων : 
 Συχνότητα χρήσης διαδικτύου (% ατόμων) ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο 

εκπαίδευσης και συχνότητα χρήσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό των 
ατόμων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ανά συχνότητα χρήσης προς το συνολικό 
πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

 Συχνότητα χρήσης Η/Υ (% ατόμων) ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο 
εκπαίδευσης και συχνότητα χρήσης Η/Υ. Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό 
των ατόμων που χρησιμοποιεί Η/Υ ανά συχνότητα χρήσης προς το συνολικό 
πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/09/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
10%CE%BF-
%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8
C-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/Observatory-10th-e-bulletin-
ICT.pdf 
 
Το 11ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Οικονομία” (Οκτώβριος 2017). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 
στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των 
Φύλων : 
 Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, ανά φύλο. Ο 

δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του ποσοστού μερικής απασχόλησης προς το 
συνολικό ποσοστό απασχόλησης. 

 Κατανομή πληθυσμού με μερική απασχόληση εργασίας ανά φύλο, οικονομική 
δραστηριότητα και αιτία μερικής απασχόλησης. Ο δείκτης υπολογίζεται ως το 
πηλίκο του αριθμού των μερικώς απασχολούμενων ατόμων ανά αιτία μερικής 
απασχόλησης ή ανά οικονομική δραστηριότητα προς το σύνολο των μερικώς 
απασχολούμενων. 

 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/10/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
11%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1.pdf 



αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/10/Observatory-11th-e-bulletin-
Womens-part-time-employment.pdf 
 
Στο 12ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου παρουσιάζονται στατιστικά 
δεδομένα που αφορούν την ανάληψη θέσεων ευθύνης από γυναίκες σε τρία 
επίπεδα εξουσίας (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό) (Νοέμβριος 2017). 
 
Για την οικονομική εξουσία, παρουσιάζονται οι δείκτες: 
 Ποσοστό γυναικών και ανδρών στις Κεντρικές Τράπεζες, ανά φύλο και επίπεδο 

διοίκησης. 
 Ποσοστό γυναικών και ανδρών μελών σε Διοικητικά Συμβούλια των κορυφαίων 

50 εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο ανά φύλο. 
 Αριθμός γυναικών και ανδρών σε Διοικητικές Επιτροπές Επιμελητηρίων. 
 
Η συμμετοχή στην πολιτική εξουσία αποτιμάται με δείκτες, οι οποίοι αναφέρονται 
στη συμμετοχή ανδρών και γυναικών: 
 Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
 Στα Ανώτατα Δικαστήρια 
 Στα Υπηρεσιακά και Διοικητικά Συμβούλια του Δημοσίου. 
 
Η κοινωνική εξουσία αφορά τη συμμετοχή σε συλλόγους και οργανώσεις (π.χ. 
αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικού χαρακτήρα), στα μέσα επικοινωνίας και στον 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. Για το πεδίο της κοινωνικής εξουσίας, δεν έχουν 
αναπτυχθεί εξειδικευμένοι δείκτες και καλύπτεται εν μέρει από δείκτες για τα ΜΜΕ 
και την εκπαίδευση. 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/11/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-12o-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B5-
%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/11/Observatory-12th-e-bulletin-
Women-in-Power-and-Decision-making.pdf 
 
Το 13ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου σχετικά με τη Γυναικεία 
Επιχειρηματικότητα εντάσσεται στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Οικονομία” 
(Δεκέμβριος 2017). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/12/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
13%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1.pdf 



αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-
Womens-Entrepreneurship.pdf 
 
Το 14ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Υγεία” (Ιανουάριος 2018). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά 
δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων : 
 Ποσοστό ατόμων που καπνίζει, ανά φύλο, ηλικία και συχνότητα καπνίσματος. Ο 

δείκτης εκφράζει το ποσοστό των ατόμων που καπνίζουν με βάση τη συχνότητα 
που καπνίζουν. 

 Ποσοστό ατόμων που κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά τους τελευταίους 12 μήνες 
ανά φύλο, ηλικία, συχνότητα κατανάλωσης ποτών. Ο δείκτης εκφράζει το 
ποσοστό των ατόμων που κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά στη διάρκεια των 
τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την ημέρα διενέργειας της έρευνας. 

 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/01/14%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%9A%CE%AC%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-14th-e-bulletin-
Smoking-and-Drinking.pdf 
 
Στο 15ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου παρουσιάζονται στατιστικά 
δεδομένα για τον πληθυσμό της Ελλάδας και γενικότερες παρατηρήσεις σε σχέση με 
το φύλο (Φεβρουάριος 2018). 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2018/02/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
15%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-
Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf 
 
Στο 16ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην 
εκπαίδευση (Φεβρουάριος 2018). 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
16%CE%BF-



%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B5-
%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/05/Observatory-16th-e-bulletin-
Women-in-Education-Decision-making-positions.pdf 
 
Το 17ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Φτώχεια” (Αύγουστος 2018). Συγκεκριμένα παρουσιάζονται 
στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των 
φύλων:  
 Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανά 

φύλο και ηλικία. Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε 
νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. 

 Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανά 
τύπο νοικοκυριού. Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε 
νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. 

 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/09/17%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AE%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%A6%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/09/Observatory-17th-e-bulletin-
Feminized-Poverty.pdf 
 
Το 18ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου εντάσσεται στο θεματικό πεδίο 
“Γυναίκες και Οικονομία”, όπως ορίστηκε από την Πλατφόρμα του Πεκίνου και 
παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τον δείκτη του Παρατηρητηρίου 
(Δεκέμβριος 2018): 
 Ποσοστό παιδιών που εξυπηρετούνται από δομές φροντίδας ανά ηλικία και 

διάρκεια φροντίδας Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των 
παιδιών που εξυπηρετούνται από υπηρεσίες φύλαξης στο σύνολο των παιδιών 
της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας. 

 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2018/12/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-18o-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%97-
%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-%CF%89%CF%82-
%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/12/Observatory-18th-e-bulletin-
Love-as-labor.pdf 



Στο 19ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου παρουσιάζονται στατιστικά 
στοιχεία που αφορούν στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Οικονομία”, όπως 
ορίστηκε από την Πλατφόρμα του Πεκίνου και πιο συγκεκριμένα στους δείκτες του 
Παρατηρητηρίου:  
 Ποσοστό ανέργων ανά φύλο και οικογενειακή κατάσταση 
 Ποσοστό μισθωτών γυναικών 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
19%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/04/Observatory-19th-e-bulletin-
Womens-Unemployment.pdf 
 
Το 20ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται 
στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων” και παρουσιάζεται με 
βάση την απόφαση του Άρειου Πάγου με αριθμό 65/2019 (Μάιος 2019). Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι εξής δείκτες: 
 Το ποσοστό των υποψηφίων ανά φύλο στις Ευρωεκλογές 2019 
 Ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό και ανά φύλο στις Ευρωεκλογές 

2019. 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/20%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%A0%CE%BF%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BB
%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD-2019.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/gender-aspect-greek-candidates-european-elections-2019-
2/ 
 
Το 21ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται 
στο θεματικό πεδίο “Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων” και παρουσιάζεται με 
βάση τα αποτελέσματα των Αυτοδιοικητικών και Ευρωπαϊκών Εκλογών που έλαβαν 
χώρα στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2019 (Ιούνιος 2019). Παρουσιάζονται οι εξής 
δείκτες: 
 Το ποσοστό των υποψήφιων δημάρχων ανά φύλο στις Δημοτικές εκλογές 2019. 
 Το ποσοστό των εκλεγμένων δημάρχων ανά φύλο στις Δημοτικές εκλογές 2019. 
 Ο αριθμός και το ποσοστό των υποψήφιων περιφερειαρχών και περιφερειακών 

συμβούλων ανά φύλο στις Περιφερειακές εκλογές 2019. 
 Το ποσοστό των εκλεγμένων περιφερειαρχών ανά φύλο στις Περιφερειακές 

εκλογές 2019. 
 Το ποσοστό των εκλεγμένων ευρωβουλευτ(ρι)ών ανά φύλο στις Ευρωεκλογές 

2019. 
ελληνική έκδοση: 



http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2019/06/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%93%CE%93%CE%99%CE%A6-
21%CE%BF-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84
%CE%B1-
%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84
%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD
-2019.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/10/Observatory-21st-e-bulletin-
The-gender-aspect-of-the-results-of-the-Municipal-Regional-and-European-
Elections-in-Greece-in-2019.pdf 
 
Στο 22ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) εντάσσεται στο 
θεματικό πεδίο “Γυναίκες και Οικονομία”, όπως ορίστηκε από την Πλατφόρμα του 
Πεκίνου. Σε αυτό παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη (Σεπτέμβριος 2019). 
 
ελληνική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2019/09/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE
%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-
%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-22o-
%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84
%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1.pdf 
αγγλική έκδοση: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/Observatory-22nd-E-bulletin-
Womens-Entrepreneurship.pdf 
 
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί 
Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης 
όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030). 



 
 


