
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

Test 3 
 

Version 1 
 
1. τθν ΕΕ, το 2016, υπιρχαν περιςςότερεσ γυναίκεσ απ’ ό τι άνδρεσ ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ 

εκτόσ από τθν ομάδα: 
 

Α) Κάτω των 18 ετϊν 

Β) 18 μζχρι 44 ετϊν 

Γ) 44 μζχρι 65 ετϊν 

Δ) Άνω των 65 ετϊν 

 
 
2. φμφωνα με τα δεδομζνα του 2016, ςτθν ΕΕ, ποιοι αρχίηουν να εργάηονται πρϊτα, οι άντρεσ ι 

οι γυναίκεσ; 
 

Α) Οι άνδρεσ πολφ αργότερα από τισ γυναίκεσ 

Β) Οι γυναίκεσ λίγο νωρίτερα από τουσ άντρεσ 

Γ) Οι γυναίκεσ λίγο αργότερα από τουσ άντρεσ 

Δ) Οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ αρχίηουν να εργάηονται ςτθν ίδια θλικία 

 
 
3. τθν ΕΕ, το 2015, ςε ποια χϊρα οι γυναίκεσ άνω των 65 ετϊν διλωςαν ότι ζχουν καλφτερθ 

υγεία; 
 

Α) Νορβθγία 

Β) ουθδία 

Γ) Ιρλανδία 

Δ) Δανία 

 
 
4. το Λουξεμβοφργο, το 2016, το ποςοςτό των εργαηομζνων ανδρϊν και γυναικϊν με μερικι 

απαςχόλθςθ ιταν: 
 

Α) 16,2 για τουσ άνδρεσ και 3,9 για τισ γυναίκεσ 

Β) 15,8 για τουσ άνδρεσ και 19,8 για τισ γυναίκεσ 

Γ) 12,3 για τουσ άνδρεσ και 28,6 για τισ γυναίκεσ 

Δ) 6,2 για τουσ άνδρεσ και 35,1 για τισ γυναίκεσ 



 
 
5. φμφωνα με τα δεδομζνα τθσ ΕΕ για το 2014, ποιο επάγγελμα είχε το υψθλότερο μιςκολογικό 

χάςμα μεταξφ των δφο φφλων; 
 

Α) Επαγγελματίεσ 

Β) Τπάλλθλοι γραφείου 

Γ) Ανϊτερα διευκυντικά και διοικθτικά ςτελζχθ 

Δ) Απαςχολοφμενοι ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και πωλθτζσ 

 
 
6. τθν ΕΕ, το 2016, οι τρεισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ οι άνδρεσ είχαν υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ από 

τισ γυναίκεσ ιταν: 
 

Α) Γερμανία, Ηνωμζνο Βαςίλειο και Γαλλία 

Β) Πορτογαλία, Λετονία και λοβενία 

Γ) Δανία, Κροατία και Λουξεμβοφργο 

Δ) Λικουανία, Ιρλανδία και Πολωνία 

 
 
7. Σο 2014, θ διαφορά των μζςων ωριαίων αποδοχϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν για τα 

ανϊτερα διευκυντικά ςτελζχθ ςτθ Γερμανία ιταν: 
 

Α) 5 ευρϊ ανά ϊρα 

Β) 8,22 ευρϊ ανά ϊρα 

Γ) 10 ευρϊ ανά ϊρα 

Δ) 12,38 ευρϊ ανά ϊρα 

 
 
8. φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζκδοςθσ, ποίεσ ιταν οι μόνεσ δυο χϊρεσ τθσ ΕΕ όπου οι άνδρεσ 

διάβαηαν περιςςότερο από τισ γυναίκεσ; 
 

Α) Δανία και ουθδία 

Β) Κφπροσ και Μάλτα 

Γ) Βζλγιο και Λουξεμβοφργο 

Δ) Ιταλία και Πορτογαλία 

 
 
 
 
 



 
9. τθν ΕΕ, το 2016, ςε ποια χϊρα το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ τόςο 

για τουσ άνδρεσ όςο και για τισ γυναίκεσ ιταν το ίδιο; 
 

Α) λοβακία 

Β) Ελλάδα 

Γ) Φινλανδία 

Δ) Πορτογαλία 

 
 
10. φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΕ για το 2014, ποια ιταν θ χϊρα όπου οι άνδρεσ κατανάλωναν 

τα περιςςότερα φροφτα και λαχανικά; 
 

Α) Γαλλία 

Β) Ολλανδία 

Γ) Βζλγιο 

Δ) Ιταλία 

 
  



Test 3 
 

Version 2 
 
1. τθν ΕΕ, το 2016, το ποςοςτό των ανδρϊν θλικίασ 65 ετϊν και άνω που ηοφςαν μόνοι ιταν: 

 
Α) Ζξι φορζσ μικρότερο από αυτό των γυναικϊν 

Β) Ζξι φορζσ μεγαλφτερο από αυτό των γυναικϊν 

Γ) Μιςό από αυτό των γυναικϊν 

Δ) Σο ίδιο με αυτό των γυναικϊν 

 
 
2. Σο 2013, ςε ποιεσ χϊρεσ ιταν υψθλότερθ θ ςυνολικι ικανοποίθςθ από τθ ηωι τόςο για τισ 

γυναίκεσ όςο και για τουσ άνδρεσ: 
 

Α) Ιςπανία, Ιταλία και Πορτογαλία 

Β) ουθδία, Δανία και Φινλανδία 

Γ) Λικουανία, Λετονία και Εςκονία 

Δ) Γερμανία, Αυςτρία και Ολλανδία 

 
 
3. τθν ΕΕ, το 2015, ποια χϊρα είχε τθ μεγαλφτερθ μζςθ θλικία γυναικϊν κατά τθ γζννθςθ του 

πρϊτου παιδιοφ τουσ; 
 

Α) Ιςπανία 

Β) Ιταλία 

Γ) ουθδία 

Δ) Ελλάδα 

 
 
4. τθν ΕΕ, το 2015, ποια χϊρα ιταν πλθςιζςτερθ ςτον ευρωπαϊκό μζςο όρο όςον αφορά τισ 

διαφορζσ ςτισ αποδοχζσ μεταξφ των δφο φφλων; 
 

Α) Γαλλία 

Β) Ολλανδία 

Γ) Λετονία 

Δ) Γερμανία 

 
 
 



5. τθν ΕΕ, το 2016, οι χϊρεσ με τον μεγαλφτερο αρικμό γυναικϊν ςε διευκυντικζσ κζςεισ ιταν: 
 

Α) Ιςπανία, Πορτογαλία και Ιταλία 

Β) Γαλλία, Γερμανία και Αυςτρία 

Γ) Λεττονία, λοβενία και Πολωνία 

Δ) Δανία, Φινλανδία και ουθδία 

 
 
6. τθν ΕΕ, το 2016, ποιεσ χϊρεσ είχαν τα υψθλότερα ποςοςτά ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τόςο για άνδρεσ όςο και για γυναίκεσ; 
 

Α) Ιςπανία, Πορτογαλία και Μάλτα 

Β) Σςεχία και λοβακία 

Γ) Γαλλία και Ιταλία 

Δ) Πολωνία και λοβακία 

 
 
7. Σο 2016, οι τρεισ χϊρεσ ςτθν ΕΕ ςτισ οποίεσ υπιρχαν περιςςότεροι άνδρεσ απϋότι γυναίκεσ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ιταν: 
 

Α) Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ελβετία και Πορτογαλία 

Β) Λουξεμβοφργο, Αυςτρία και ουθδία 

Γ) Σςεχία, λοβακία και Ουγγαρία 

Δ) Γερμανία, Αυςτρία και Λουξεμβοφργο 

 
 
8. τθν ΕΕ, το 2016, οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ οι άνδρεσ ζκαναν περιςςότερεσ αγορζσ θλεκτρονικϊν 

ειδϊν οικιακισ χριςθσ απ’ ότι οι γυναίκεσ ιταν: 
 

Α) ουθδία και Φινλανδία 

Β) Πορτογαλία και λοβενία 

Γ) Δανία και Γερμανία 

Δ) Βουλγαρία και Ρουμανία 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. φμφωνα με ςτοιχεία του 2014, οι γυναίκεσ που καπνίηουν λιγότερο ςτθν ΕΕ προιλκαν από: 
 

Α) Ρουμανία, Βουλγαρία και Αυςτρία 

Β) Γαλλία, ουθδία και Ιταλία 

Γ) Σςεχία, λοβακία και Ρουμανία 

Δ) Ρουμανία, Λικουανία και ουθδία 

 
 
10. φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ζκδοςθσ, ποια ιταν θ πολιτιςτικι ςυνικεια τθν οποία ζκαναν οι 

γυναίκεσ πολφ περιςςότερο από τουσ άνδρεσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ; 
 

Α) Επιςκζψεισ ςε πολιτιςτικοφσ χϊρουσ 

Β) Παρακολοφκθςθ ηωντανϊν ακλθτικϊν εκδθλϊςεων 

Γ) Ανάγνωςθ βιβλίων 

Δ) υναναςτροφι με φίλουσ 

 
  



Test 3 
 

Version 3 
 
1. τθν ΕΕ, το 2015, ςε ποιεσ χϊρεσ υπιρχε θ μεγαλφτερθ διαφορά ςτο προςδόκιμο ηωισ μεταξφ 

γυναικϊν και ανδρϊν; 
 

Α) Ουγγαρία και Βουλγαρία 

Β) Λικουανία και Λετονία 

Γ) Δανία και ουθδία 

Δ) Ιςπανία και Πορτογαλία 

 
 
2. Σο 2014, ςε ποια χϊρα τθσ ΕΕ οι καρδιακζσ πακιςεισ ιταν θ πιο κοινι αιτία κανάτου, τόςο για 

τουσ άνδρεσ όςο και για τισ γυναίκεσ; 
 

Α) Ρουμανία 

Β) Ουγγαρία 

Γ) Λικουανία 

Δ) Λετονία 

 
 
3. τθν ΕΕ, το 2016, θ χϊρα ςτθν οποία ηοφςαν οι περιςςότεροι άνδρεσ ςε νοικοκυριά που 

αποτελοφνταν από ηευγάρια ιταν: 
 

Α) Φινλανδία 

Β) Δανία 

Γ) Ολλανδία 

Δ) Γαλλία 

 
 
4. τθν ΕΕ, το 2016, θ χϊρα όπου βρικαμε τισ μεγαλφτερεσ διαφορζσ ςτα ποςοςτά απαςχόλθςθσ 

μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν με τρία ι περιςςότερα παιδιά ιταν: 
 

Α) Ιταλία 

Β) Ιςπανία 

Γ) Μάλτα 

Δ) Βουλγαρία 

 
 



5. τθν ΕΕ, το 2016, όταν ςυγκρίνετε τθν κατάςταςθ γυναικϊν ι ανδρϊν με ζνα παιδί με τθν 
κατάςταςθ γυναικϊν ι ανδρϊν με δφο παιδιά, παρατθρείτε ότι τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ... 
 

Α) Αυξάνονται 

Β) Μειϊνονται 

Γ) Παραμζνουν τα ίδια 

Δ) Δε είναι ξεκάκαρο 

 
 
6. Σο 2016, ςτθν ΕΕ, ποιεσ τρεισ χϊρεσ είχαν τα υψθλότερα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ςτισ γυναίκεσ 

με τρία ι περιςςότερα παιδιά; 
 

Α) Ολλανδία, Ιςλανδία και Λικουανία 

Β) Γαλλία, Αυςτρία και Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Γ) Ιςπανία, Μάλτα και Βζλγιο 

Δ) λοβενία, Δανία και ουθδία 

 
 
7. τθν ΕΕ, το 2016, τα κράτθ μζλθ με το υψθλότερο ποςοςτό γυναικϊν θλικίασ 25 ζωσ 64 ετϊν 

με τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ιταν: 
 

Α) Φινλανδία, ουθδία και Εςκονία 

Β) Μεςογειακζσ χϊρεσ 

Γ) Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Δ) Ρουμανία, Βουλγαρία και λοβακία 

 
 
8. Ποια ιταν τα ποςοςτά των ανδρϊν και των γυναικϊν που πραγματοποίθςαν κακθμερινά 

οικιακζσ και μαγειρικζσ εργαςίεσ ςτθ Γαλλία το 2016; 
 

Α) 74% των γυναικϊν και 56% των ανδρϊν 

Β) 60% των γυναικϊν και 43% των ανδρϊν 

Γ) 80% των γυναικϊν και 36% των ανδρϊν 

Δ) 66% των γυναικϊν και 46% των ανδρϊν 

 
 
 
 
 
 
 



 
9. Σο 2014, ςε ποια χϊρα τθσ ΕΕ οι γυναίκεσ κάπνιηαν περιςςότερο από τουσ άνδρεσ; 

 
Α) Ιρλανδία 

Β) Ιςπανία 

Γ) ουθδία 

Δ) Νορβθγία 

 
 
10. Σο 2016, ςε ποία χϊρα τθσ ΕΕ υπιρχαν οι πιο ζντονεσ διαφορζσ ςτο ποςοςτό των ανδρϊν / 

γυναικϊν που εμπλζκονται ςτθν παιδικι φροντίδα και ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ; 
 

Α) Μάλτα, με 56% για τουσ άνδρεσ και 93% για τισ γυναίκεσ 

Β) Ρουμανία, με 53% για τουσ άνδρεσ και 95% για τισ γυναίκεσ 

Γ) ουθδία, με 46% για τουσ άνδρεσ και 90% για τισ γυναίκεσ 

Δ) Ελλάδα, με 53% για τουσ άνδρεσ και 95% για τισ γυναίκεσ 

 
 
 


