
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ερευνητικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από την MRB Hellas για το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και 
την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ), με την υποστήριξη της Εurolife FFH. Διενεργήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2022, σε δείγμα 
1.005 συνεντεύξεων, αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού πληθυσμού 17+ ετών ως προς φύλο, ηλικία και αστικότητα.

Η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των συμμετεχόντων 
στην έρευνα, θεωρεί ότι η θέση και ο ρόλος των γυναικών 
συγκριτικά με ό,τι ίσχυε τα τελευταία 20 χρόνια, έχει αλλάξει 
προς το καλύτερο:

Θέση της γυναίκας και εξέλιξή της
τα τελευταία 20 χρόνια 

8 στους 10 άνδρες
θα ήθελαν μια γυναίκα πολιτικός να αναλάβει τη
θέση του Πρωθυπουργού της χώρας

Βία κατά των γυναικών
/ παρενόχληση

1 στις 2 γυναίκες
έχει υπάρξει η ίδια θύμα ή έχει γίνει μάρτυρας έμφυλης 
βίας στο πολύ στενό οικογενειακό, το ευρύτερο 
οικογενειακό ή φιλικό / ευρύτερο περιβάλλον της

7 στους 10 άνδρες
δήλωσαν ότι δεν έχουν υπάρξει καθόλου 
μάρτυρες φαινομένων έμφυλης βίας

Κυριότερες αιτίες της έμφυλης βίας
οι παρακάτω 3 απαντήσεις συγκέντρωσαν τα υψηλότερα 
ποσοστά στις κατηγορίες ΠΟΛΥ και ΑΡΚΕΤΑ:

Στην Οικογενειακή /
Προσωπική ζωή: 74,2%

Στην
ανατροφή: 75,4%

Στην
εκπαίδευση: 85,5%

Στην επαγγελματική
εξέλιξη: 82,8%

80,9%Στην επαγγελματική
αποκατάσταση:

Ρόλος του φύλου στις επιλογές,
τα όνειρα και την πορεία ζωής 

Περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

έχουν παρατηρήσει περιστατικά
σεξουαλικής παρενόχλησης στο
χώρο εργασίας

38%

1 στις 3 γυναίκες
απάντησαν ότι το φύλο τους μάλλον περιόρισε τις
επιλογές / τα όνειρά τους

9 στους 10 άνδρες
απάντησαν ότι το φύλο τους μάλλον δεν περιόρισε ή δεν
περιόρισε καθόλου τις επιλογές τους / τα όνειρά τους

Συμμετοχή γυναικών
σε θέσεις ευθύνης
γενικά – στην πολιτική

Τα πρότυπα με τα οποία
γαλουχήθηκαν οι άνδρες
στην οικογένειά τους

81,1%

Η αίσθηση ατιμωρησίας
των θυτών / ενόχων79,7%

Η πεποίθηση πολλών ανδρών
ότι η σύζυγος / σύντροφος
τους ανήκει

78,9%


