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Εισαγωγή

Συχνά, αναφέρεται ότι η «κοινωνία της πληροφορίας» παρέχει δυνατότητες 

διαμόρφωσης ενός πλαισίου αξιοκρατίας, δημιουργώντας κατά συνέπεια τις 

προϋποθέσεις για επί ίσοις όροις διεκδικήσεις όλων των συμμετεχόντων, με την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση να αποτελούν κάποιες από τις έννοιες – κλειδιά, 

όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται, σχετικά με την παραδοχή ότι «η πληροφορία είναι 

δύναμη», είναι σε ποιων τις πληροφορίες και την εξουσία αναφερόμαστε; 

Αν λάβουμε υπ’όψιν τις διάφορες υποεκπροσωπούμενες ομάδες, εστιάζοντας 

στην παρούσα περίπτωση στον παράγοντα φύλο και τη σχέση των γυναικών με 

τις τεχνολογίες της πληροφορίας, θα πρέπει να εξεταστούν οι όροι ανταγωνισμού 

εντός της συγκεκριμένης δομής εξουσίας, ώστε η τεχνολογία της πληροφορίας να 

μη λειτουργεί ως ένας ακόμα μηχανισμός δημιουργίας πολλαπλών κοινωνικών 

διακρίσεων.

Απρίλιος 2018



Ενημερωτικο Σημειωμα2

1. Διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα: 
Η διαμόρφωση μιας αντιφατικής 
πραγματικότητας.

Μια ιδιαιτέρως αντιφατική κατάσταση φαίνεται να διαμορφώνεται στις ολοένα πιο 

ψηφιοποιημένες κοινωνίες· με τον «ψηφιακό αναλφαβητισμό» των νέων να αποτελεί 

παγκόσμιο φαινόμενο και ένα νέο παγκόσμιο χάσμα δεξιοτήτων να αναδύεται, 

η αναζήτηση στρατηγικής για την επίτευξη «ψηφιακής ισότητας» καθίσταται 

προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό αποκαλύπτει η πρόσφατη Έκθεση“Digital Skills for Life and Work” της UNESCO, 

της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – 

ITU) και της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΟΗΕ. 

Την ίδια στιγμή, πολλοί μιλούν για την ανάδυση μιας «γενιάς ψηφιακά αναθρεμμένων» 

(“generation of digital natives”), ενώ, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή έκθεση για 

την ψηφιακή πρόοδο (EDPR) 2017,το 90% των εργασιών απαιτούν κάποιο επίπεδο 

ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Ο οξύμωρος χαρακτήρας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τονίζεται περεταίρω 

από τα νέα χάσματα που αναδύονται, με το «φύλο» να αποτελεί έναν από τους 

καθοριστικούς παράγοντες ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Εστιάζοντας επομένως στον εν λόγω παράγοντα, αναγνωρίζεται η ανάγκη ποιοτικής 

αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στο χώρο των θετικών και τεχνολογικών 

http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WG-Education-Report2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4215207-362b-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
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επιστημών, προκειμένου για την ανατροπή στερεοτύπων και στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. 

Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα πορίσματα που προκύπτουν από την Έκθεση με 

τίτλο «Σπάζοντας τον κώδικα: η εκπαίδευση των κοριτσιών και γυναικών στις θετικές 

επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά», που δημοσιοποιήθηκε από 

την UNESCO, τον Αύγουστο του 2017, στο πλαίσιο Διεθνούς Συμποσίου και Forum 

Πολιτικής για την εκπαίδευση των κοριτσιών στους τομείς της θετικής και τεχνολογικής 

κατεύθυνσης:

 ▶ Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόλις το 35% του φοιτητικού πληθυσμού στους 

τομείς της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι γένους θηλυκού.

 ▶ Τα ποσοστά εγγραφής των φοιτητριών αποτελούν τον καθρέφτη του έμφυλου 

διαχωρισμού στον εκπαιδευτικό και κατόπιν στον επαγγελματικό χώρο: μόλις 3% 

στην πληροφορική, 5% στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική, 

8% στο μηχανολογικό κλάδο και 15% στους τομείς υγείας και πρόνοιας.

 ▶  Στην Ευρώπη το 2015 σε κάθε 1.000 απόφοιτες μόνο οι 29 προέρχονταν από 

τον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μόλις 4 στις 1.000 συνέχιζαν την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο χώρο της πληροφορικής.

Η βαρύτητα του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο είναι εμφανής από το γεγονός ότι 

στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η καταλυτική δύναμη των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναγνωρίζεται ως πολλά υποσχόμενη για την 

πρόοδο και αναφέρεται σε 4 από τους 7 Στόχους της, με πιο συγκεκριμένη αναφορά  

σε σχέση με το «φύλο» στο Στόχο 5 – Υποστόχο 5β ως «Ενίσχυση της χρήσης της 

τεχνολογίας γενικής εφαρμογής, και ιδίως της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών, προωθώντας έτσι την ενδυνάμωση των γυναικών». 

Δεσμεύσεις ανάπτυξης στρατηγικών, τόσο σε διεθνές, όσο και εθνικό επίπεδο, για 

την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών και κοριτσιών στους τομείς της επιστήμης, 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας αναφέρονται και στο Διεθνές Πλαίσιο για τη 

Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης μετά το 2015 (Ατζέντα Δράσης της Addis Ababa)1  

αναγνωρίζοντας το ρόλο των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και 

των Μαθηματικών (ΘΕΤΜΜ) ως ισχυρό κινητήριο μοχλό της βιώσιμης ανάπτυξης και 

1 United Nations Department of Economic and Social Affairs (2015), The Addis Ababa Action Agenda 
of the Third International Conference on Financing for Development, United Nations, New York, 2015.

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479E.pdf
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf


Ενημερωτικο Σημειωμα4

επισημαίνοντας με ανησυχία την εμμονή του «ψηφιακού χάσματος»· μια κατάσταση, 

που σε συνθήκες ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας 

οδηγεί στη δημιουργία πολλαπλών διαχωριστικών γραμμών, με διακρίσεις τόσο 

ανάμεσα στα φύλα, όσο και εντός αυτών, τέμνοντας τον παράγοντα «φύλο».

Το θέμα της σχέσης των γυναικών με τις ΤΠΕ απασχολεί και την 62η Σύνοδο 

της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW), που διεξήχθη 

το διάστημα 12-23 Μαρτίου 2018. Το θέμα επισκόπησης προόδου της Συνόδου 

αποτελεί η εφαρμογή των Συμπερασμάτων της 47ης Συνόδου το 2007 σχετικά με 

τη συμμετοχή και την πρόσβαση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και η αξιοποίηση αυτών για την 

ενίσχυση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού στον πλανήτη. 

Για το σκοπό αυτόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εκπόνησε σχετική έκθεση, η 

οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα. 

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές από συνολικά 

34 Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, εκ των οποίων δώδεκα είναι Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μεταξύ αυτών και η χώρα μας και θα αποτελέσει βάση των συζητήσεων, 

εκδηλώσεων και διαπραγματεύσεων εκπροσώπων Κυβερνήσεων, Διεθνών 

Οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών.

Εστιάζοντας περεταίρω σε επίπεδο Ευρώπης, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επέλεξε να τιμήσει τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μεταξύ 

άλλων και με την παρουσίαση έκθεσης σχετικά με τις γυναίκες στον τομέα της 

τεχνολογίας, δημοσιεύοντας μια συμπληρωματική μελέτη σχετικά με τις γυναίκες 

στην ψηφιακή εποχή (Women in the digital age), η οποία δείχνει ότι η παρουσία 

περισσότερων γυναικών σε θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα θα μπορούσε 

να δημιουργήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ ύψους 16 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, ενώ η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στον τομέα των STEM, 

συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, με 

περισσότερες θέσεις εργασίας – έως 1,2 εκατομμύρια έως το 2050, με την αύξηση 

της απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ να υπερβαίνει 8 φορές το μέσον όρο της 

αύξησης της απασχόλησης στην Ε.Ε. σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

Ωστόσο, υπάρχουν 4 φορές παραπάνω άνδρες από γυναίκες στην Ευρώπη σε τομείς 

που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, ενώ μόνο το 24,9 % των γυναικών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση παίρνουν πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία. 

http://www.unwomen.org/en/csw
http://undocs.org/E/CN.6/2018/4
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
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Όσον αφορά στην είσοδο και παραμονή τους στον τομέα των ΤΠΕ, μόλις ένα 6% αυτών 

κατευθύνεται για εργασία στον ψηφιακό τομέα.2  Το ανδροκρατούμενο εργασιακό 

περιβάλλον, στο οποίο μόνο το 30% του εργατικού δυναμικού είναι γυναίκες, 

συντελεί στην εγκατάλειψη του τομέα των ΤΠΕ από πολλές γυναίκες λίγα χρόνια 

μετά την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, αν και η υψηλότερη 

παραγωγικότητα των εργασιακών θέσεων στους τομείς των STEM, ενδέχεται να 

οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς, επηρεάζοντας το έμφυλο μισθολογικό χάσμα 

και συνακόλουθα το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο ανδρών, γυναικών και των 

οικογενειών τους.3  

Έτσι, την ίδια στιγμή που η ζήτηση των ειδικών στις ΤΠΕ παρουσιάζεται ιδιαιτέρως 

υψηλή, το 40% των εργοδοτών δηλώνει ότι δε μπορεί να βρει άτομα με τις κατάλληλες 

δεξιότητες, το 44% των Ευρωπαίων παρουσιάζει έλλειψη βασικών ψηφιακών 

δεξιοτήτων4 , ενώ σε σύνολο οκτώ εκατομμυρίων ειδικών στις νέες τεχνολογίες, οι 

γυναίκες αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό (μόλις 17%).

Φαντάζει επομένως παράδοξο το γεγονός ότι, σε μια Ευρώπη που προσπαθεί να 

αποκτήσει ψηφιακό πλεονέκτημα στη νέα οικονομία που αναδύεται στο πλαίσιο της 

λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης, τα πράγματα φαίνεται να οπισθοδρομούν, 

με το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς των ΤΠΕ να 

διευρύνεται. 

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 

για το έμφυλο ψηφιακό χάσμα σε επίπεδο Ε.Ε., που παρουσιάστηκαν το διήμερο 

31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2018 στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται μείωση των γυναικών που 

λαμβάνουν ανώτατη εκπαίδευση σχετικά με τις ΤΠΕ, με μόλις το 1/10 των αποφοίτων 

στους τομείς των νέων τεχνολογιών να είναι γυναίκες με συνεχώς πτωτική τάση την 

τελευταία δεκαετία. 

2 European Commission (2018), Women in the Digital Age, Luxembourg: Publications Office of the 
European Union.  

3 European Institute for Gender Equality (EIGE) (2017), Gender Equality Index 2017 - Measuring gender 
equality in the European Union 2005-2015, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
p.69.

4  European Commission (2018), Factsheet on the Digital Education Action Plan.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-IndexReport.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-IndexReport.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf
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ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20180301STO98927/to-ek-sterizei-ten-eniskhuse-ton-gunaikon-ston-psephiako-kosmo
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Φανερό της σπουδαιότητας του θέματος αποτελεί το γεγονός ότι βασικό θέμα ερ-

γασίας της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 

αρχές του 2018, αποτελεί το ζήτημα της αξιοποίησης των ωφελημάτων της ψηφια-

κής ατζέντας 2020, στην οποία δίνεται, με πολιτική δέσμευση, γυναικεία διάσταση, 

με σκοπό την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της θέσης των γυναικών της 

Ένωσης.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία για το έμφυλο ψηφιακό χάσμα σε επίπεδο 

Ε.Ε., όπως αυτά παρουσιάστηκαν στις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολι-

τικές και δράσεις σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διήμερο 31 Ιανουαρίου – 1 

Φεβρουαρίου 2018:

 ▶ το έμφυλο χάσμα στις μηνιαίες αποδοχές αποτιμάται στο 13% στους τομείς των 

νέων τεχνολογιών, όταν στον τομέα της υγείας υπολογίζεται στο 26% και στο 

33% μεταξύ των λοιπών εργαζομένων, 

 ▶  οι εργαζόμενες στους τομείς των νέων τεχνολογιών δηλώνουν ότι έχουν άνδρα 

εργοδότη σε ποσοστό 64% και γυναίκα εργοδότη σε ποσοστό 36% 

 ▶  λιγότερο από το 1% των 15χρονων κοριτσιών εκφράζουν ενδιαφέρον για τις 

νέες τεχνολογίες, 

 ▶  το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των ICT αγγίζει το 10% 

ενώ για τους άνδρες διπλασιάζεται, ενώ

 ▶  η δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών με τη φροντίδα παιδιών και εξαρτώ-

μενων ατόμων (ασθενών, αναπήρων και ηλικιωμένων) σε σχέση με τους άνδρες 

αναπόφευκτα λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη συμμετοχή τους σε αξιόπιστα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου μάθησης στους τομείς 

των νέων τεχνολογιών.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/
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ΠΗΓΗ: European Institute for Gender Equality (EIGE)

http://eurogender.eige.europa.eu/events/time-get-more-women-tech
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1.1. Επιχειρώντας στην ψηφιακή εποχή 

Επικεντρώνοντας στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, διαφαίνεται ότι η αυτο-

απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ παρουσιάζει γενικότερα χαμηλά ποσοστά και 

ειδικότερα όσον αφορά στις γυναίκες. 

Και ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα των ΤΠΕ φαίνεται να κερδίζουν 

6% περισσότερο από τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε 

άλλους κλάδους, αποτελούν μόλις το 19,25% στον τομέα αυτό σε σύγκριση με 

το 53,89% των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

των υπηρεσιών, ενώ αν και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον τεχνολογικό τομέα με 

γυναίκες ιδιοκτήτριες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, μόνο το 14,8% 

των ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες. 5

Ο οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός – επαγγελματική σταδιοδρομία, που 

αποτελεί συνέχεια του έμφυλου διαχωρισμού όσον αφορά στην επιλογή τομέα 

σπουδών, συνιστά έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που οδηγεί και στην 

ανισότητα ως προς την πρόσβαση των γυναικών σε πηγές χρηματοδότησης. 

Έτσι, αν και η Οδηγία της ΕΕ 2004/113/ΕΚ απαγορεύει τη διάκριση μεταξύ φύ-

λων ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, και στο πεδίο εφαρμο-

γής της περιλαμβάνονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς 

και υπηρεσίες συναφείς με τη σύσταση επιχειρήσεων, η δραστηριοποίηση των 

γυναικών σε τομείς χαμηλότερης ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με το μι-

κρότερο μέγεθος που συνήθως παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που δημιουργούν, 

οδηγούν σε χαμηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών και σε ανεπαρκές πιστωτικό 

ιστορικό. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τη μεγαλύτερη δυσχέρεια που αντιμετω-

πίζουν όσον αφορά στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αν και ως επενδύτριες 

αποδεικνύονται καλύτερες στη διαχείριση ρίσκου6.  

5 European Commission (2018), Women in the Digital Age, Luxembourg: Publications Office of 
the European Union. 

6 Committee on Women’s Rights and Gender Equality (2015), Report on external factors that 
represent hurdles to European female entrepreneurship. European Parliament.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0369+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0369+0+DOC+XML+V0//EN
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1.2. Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την 
προώθηση των γυναικών στον τομέα 
των ΤΠΕ

Ορισμένες από τις ενέργειες της ΕΕ που στοχεύουν στην ενθάρρυνση των γυναι-

κών να σταδιοδρομήσουν στον τομέα των ΤΠΕ αποτελούν: 

 ▶ το EU Code Week

 ▶  ο Μέγας Συνασπισμός για την Ψηφιακή Απασχόληση

 ▶ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για γυναίκες που έχουν ιδρύσει διαδικτυακές 

επιχειρήσεις

 ▶  ο Όμιλος στελεχών των ευρωπαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων

 ▶  τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

 ▶  το Ευρωπαϊκό Βραβείο καινοτομίας για γυναίκες

1.3. Η ελληνική περίπτωση: Καταστάσεις 
αντιστρόφως ανάλογες

Φαινόμενα ανισοτήτων, ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, οξύνονται περεταίρω, 

όταν τοποθετούνται σε ένα ήδη βεβαρημένο ευρύτερο πλαίσιο, όπως αυτό της 

Ελλάδας, που παραμένει καθηλωμένη στην 26η θέση στο Δείκτη Ψηφιακής Οι-

κονομίας και Κοινωνίας - DESI 2017 και συγκαταλέγεται μαζί με την Πολωνία, 

την Κροατία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μεταξύ των χωρών με τις 

χαμηλότερες επιδόσεις στη διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας σε νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις, παρά την ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέ-

σεων. Η αγορά αποδίδει το γεγονός, κυρίως, στην υπερφορολόγηση του κλάδου, 

η οποία βρίσκεται 20% υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, και καθιστά απαγο-

ρευτική την καινοτομία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σε συνδυασμό με 

τη γραφειοκρατία και την «τεχνοφοβία» στερούν €7,6 δισ. από το ΑΕΠ.7 

Μέσα στο περιβάλλον αυτό και ενώ σύμφωνα με έρευνα του Cedefop αναφέρε-

ται ότι έως το 2025 ένας από τους τομείς που θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη 

7  «Unesco: Μεγάλο το άνοιγμα της ψηφιακής ψαλίδας», 27 Σεπτεμβρίου 2017.

http://codeweek.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://wehubs.eu/
http://wehubs.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/leaders-club
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-european-digital-skills-awards-2017
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/unesco-megalo-anigma-tis-psifiakis-psalidas/
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άνοδο (θετική μεταβολή) απασχόλησης είναι μεταξύ άλλων και αυτός των τεχνο-

λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, τα επαγγέλματα στα οποία σημειώνεται 

η μεγαλύτερη έλλειψη εργαζομένων με κατάλληλα προσόντα στην ΕΕ είναι οι 

επαγγελματίες ΤΠΕ, καθώς και αυτοί/ες με σπουδές σε αντικείμενα STEM, με 

διαφοροποιήσεις βεβαίως ανάλογα με τη χώρα.

Αν και η αναντιστοιχία ζήτησης προσόντων από την αγορά εργασίας δεν αποτελεί 

ελληνικό προνόμιο, με σχεδόν 1 στους 5 εργαζομένους στην Ελλάδα αλλά και σε 

επίπεδο ΕΕ να υπολείπεται σε δεξιότητες σε σχέση με αυτές που ζητάει η αγορά 

εργασίας σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα του Cedefop8 , η κατάσταση 

γίνεται αξιοπρόσεκτη για τη χώρα μας, αν ληφθεί υπ’όψιν το υψηλότατο ποσοστό 

ανεργίας των νέων.9  

Χαρακτηριστικά και επεξηγηματικά της κατάστασης είναι τα ευρήματα της μελέ-

της «Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και απασχόληση: Ζητείται προσέγγιση», 

που πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία ΕΥ Ελλάδος, το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Endeavor Greece, τον Ιούνιο 2017:

 ▶ Το υψηλότερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης σημείωσε ο κλάδος της 

πληροφορικής (22,7%), που αποτελεί το μικρότερο σε απόλυτα μεγέθη κλά-

δο της ελληνικής οικονομίας.

 ▶  Στον τομέα αυτό αιχμής κατευθύνεται μόνο ένα 4% των φοιτητών.

 ▶  Παρά τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, 77% των εργοδοτών δηλώνει δυ-

σκολία να βρει ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει συγκεκριμένες θέσεις 

απασχόλησης.

 ▶  Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο “over qualification”, αφού έχει το υψη-

λότερο ποσοστό εργαζομένων (26%) με υπερβάλλοντα προσόντα, ενώ μό-

λις το 55% έχει εναρμονισμένα προσόντα.

Επιχειρώντας μια έμφυλη προσέγγιση, χαρακτηριστικό είναι ότι αν και τα κο-

ρίτσια υπερτερούν σε σχέση με τα αγόρια στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

8 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) (2015), Matching skills 
and jobs in Europe Insights from Cedefop’s European skills and jobs survey European skills and jobs 
survey, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

9  Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών στην ΕΕ καταγράφονται στην 
Ελλάδα  (43,7%), σύμφωνα με στοιχεία τη Eurostat

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088
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εκπαίδευση - το 2016 το 53% των εισακτέων στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν 

κορίτσια και το 47% αγόρια - οι σχολές ΑΕΙ όπου το ποσοστό των κοριτσιών 

είναι πολύ χαμηλότερο από των αγοριών, είναι με σειρά κατάταξης οι σχολές 

του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλες αντίστοιχες σχολές τεχνολογικής κα-

τεύθυνσης, καθώς και οι σχολές Πληροφορικής, ενώ και το μικρότερο ποσοστό 

καθηγητριών βρίσκεται επίσης στις σχολές κοινωνικών και οικονομικών επιστη-

μών (28%), στις σχολές θετικών επιστημών (25%) και στις πολυτεχνικές σχολές 

και τεχνολογιών πληροφορικής (18%).10

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες, αυτές τείνουν να 

επικεντρώνονται σε τομείς λιανικής και υπηρεσιών σε ποσοστό από 76% έως και 

90%, όπου τα κέρδη και οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι χαμηλότερα και σπάνια σε 

πιο κερδοφόρους τομείς, όπως η κατασκευή, η ηλεκτρονική και το λογισμικό.11 

Σχετικά με ενέργειες από ελληνικής πλευράς που στοχεύουν στην ενθάρρυνση 

των γυναικών να σταδιοδρομήσουν στον τομέα των ΤΠΕ, αναφέρεται ενδεικτι-

κά η συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόλη-

ση» (2014), κατά το πρότυπο αντίστοιχης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

“Grand Coalition for Digital Jobs”, στο έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα 

των Γυναικών» (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017), καθώς και στη δημόσια δια-

βούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) για τη Γεφύρωση ψηφι-

ακού χάσματος ανδρών – γυναικών (Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018). Για 

το εν λόγω θέμα, η ΓΓΙΦ βρίσκεται σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, 

ενώ και εντός του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ισότητα των Φύλων 2016 – 

2020», υπάρχει αναφορά συγκεκριμένων προτεραιοτήτων σχετικά με το θέμα, 

οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στον ανασχεδιασμό των σχολικών βιβλίων 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δράσεις για την κατάρτιση νέων γυναικών στις 

ψηφιακές δεξιότητες (επιτροπή για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 

Νέων),  δράσεις από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 

στο πλαίσιο των «Νέων Εθνικών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης», με στόχο 

την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την ένταξη των ευάλωτων κοι-

νωνικών ομάδων, κυρίως νέων γυναικών και κοριτσιών, στο χώρο εργασίας.  

10  Λακασάς, Α. (2018) «Μειοψηφία οι καθηγήτριες στα ΑΕΙ», Η Καθημερινή, 7 Μαρτίου.

11 European Parliament (2016), Assessment of the European Globalisation Adjustment Fund 
from a gender equality perspective, European Parliament, Luxembourg: Policy Department for 
Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, p.35.

http://www.iewomen.eu/1_1/ieWomen
http://www.iewomen.eu/1_1/ieWomen
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
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