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Οι αντιφάσεις της εποχής μας

Μέσα στον 20ο αιώνα, το IQ μας  μεγάλωσε παγκοσμίως περίπου 3 μονάδες ανά δεκαετία 
ή περίπου 30 μονάδες συνολικά. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι είμαστε 
καλύτεροι στην κατανόηση της λειτουργίας πολύπλοκων κινητών τηλεφώνων, καθώς και 
άλλων τεχνολογικών εφαρμογών, αλλά η συμπεριφορά μας δε συμβαδίζει με την εξέλιξη 
της νοημοσύνης μας. Ο πόλεμος, η πανδημία, οι οικονομικές ανισότητες, η κλιματική 
αλλαγή, η ρύπανση, η έκρηξη βίας, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, καθώς και η 
ανισότητα μεταξύ των φύλων είναι ζητήματα που μας απασχολούν και έχουν παγκόσμια 
εμβέλεια [1,2]. 



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 3/3/22: An ambitious future for Europe's women after COVID-19: 
mental load, gender equality in teleworking and unpaid care work after the pandemic

Το 94% των εργαζομένων γυναικών ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών ή των 
ηλικιωμένων συγγενών ή τις οικιακές εργασίες χωρίς αμοιβή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων ανδρών είναι 70 %. 

Σε πρόσφατη έρευνα, φάνηκε ότι το 29% των γυναικών εργάζονται με καθεστώς μερικής 
απασχόλησης λόγω της αναγκαιότητας να φροντίσουν κάποιο άλλο άτομο σε σύγκριση με 

το ποσοστό των ανδρών που είναι μόνο 6% [3].

Η πανδημία και η αύξηση της τηλεργασίας επηρέασαν αρνητικά την ψυχική υγεία πολλών 
γυναικών, καθώς αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας χωρίς αμοιβή και η βία από συντρόφους τους, 
η οποία αποδίδεται σε στρεσογόνους παράγοντες. Συγκεκριμένα, 83% των γυναικών & 36% 

των ανδρών βίωσαν την κατάθλιψη [4].

https://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/international-women-day
https://www.europarl.europa.eu/committees/el/femm/international-women-day




https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_unadjusted_gender_pay_gap_by_e
conomic_activity_(%25),_2020.png



Ανασταλτικοί παράγοντες για τη γυναικεία καινοτομία 
[7]:

● Η στερεοτυπική θεώρηση ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου 
ψηφιακές δεξιότητες ή να πετύχουν σε σπουδές STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία,  
Επιστήμη των Μηχανικών και Μαθηματικά). 

● Τα εμπόδια στην πληροφόρηση των γυναικών για τις επιλογές τους στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικότερα, οι αναπτυσσόμενες χώρες υπολείπονται σε 
βασικές υποδομές & θεσμούς, οι οποίοι να στηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
των γυναικών. 

● Η έλλειψη προτύπων που να εμπνεύσουν τα νεαρά κορίτσια να ασχοληθούν με μία καριέρα 
στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και 
των Μαθηματικών .





Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας.

Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους.

Ισότιμη συμμετοχή γυναικών στην αγορά 
εργασίας.

Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε όλες τις 
πολιτικές.

Προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
ισότητα των φύλων [5] και Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη του ΟΗΕ [6]:
Επίτευξη της «ίσης αμοιβής για εργασία ίσης 
αξίας». Συγκεκριμένα, στον στόχο 
«Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική 
ανάπτυξη», σημειώνεται πως «έως το 2030, 
επιχειρείται η επίτευξη πλήρους και 
παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας για όλες τις γυναίκες και 
τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
ανθρώπων και των ατόμων με αναπηρίες, 
καθώς και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας».



Η Ηγεσία ως παράγοντας στήριξης της γυναικείας 
καινοτομίας

Η διάκριση σε βάρος των γυναικών μπορεί να περιοριστεί μέσα από 
συλλογικές δράσεις και πρακτικές που σχετίζονται με την αλλαγή των 
πεποιθήσεων και των αξιών που χαρακτηρίζουν τους ηγέτες των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών προκειμένου αυτοί πρώτα να 
υιοθετήσουν στρατηγικές που ενισχύουν τη συμπεριληπτική κουλτούρα 
(top-down). 

Οι ψηφιακές δεξιότητες, η δια βίου μάθηση και η ικανότητα 
αυτοδιαχείρισης μπορούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική καριέρα και 
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. 



Η τεχνολογία ως παράγοντας στήριξης της γυναικείας 
καινοτομίας

Η τεχνολογία ενισχύει την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, 
οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης.

Επίσης, υποστηρίζει τις ήπιες δεξιότητες, όπως η δικτύωση, η διαπραγμάτευση, η 
διαχείριση της αλλαγής καριέρας, καθώς και των θεμάτων εξισορρόπησης μεταξύ 
εργασίας και προσωπικής ζωής,



Η τεχνητή νοημοσύνη ως παράγοντας μείωσης του 
έμφυλου χάσματος, αλλά με προϋποθέσεις 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά:

● στη χρήση προσωποποιημένων πληροφοριών.
● στη χρήση διαδραστικών εργαλείων εντοπισμού, 
ειδοποίησης τυχόν προβληματικών καταστάσεων & 

ενθάρρυνσης για αναστοχασμό.
● στον εντοπισμό & την ειδοποίηση μοτίβων ανισότητας.

● στη βελτίωση του τρόπου λήψης αποφάσεων σε 
οργανισμούς & επιχειρήσεις. 

Προϋπόθεση: 
Οι αλγόριθμοι που σχεδιάζονται 

πρέπει να στηρίζονται σε 

διεπιστημονικές ομάδες 

προκειμένου να αποφεύγεται το 

ενδεχόμενο να διευρύνεται το 

έμφυλο χασμα. 



Γυναίκες & Απασχόληση στην Τεχνητή Νοημοσύνη 

Περισσότερες γυναίκες πρέπει να ενταχθούν στον τομέα των καινοτόμων 
τεχνολογιών, καθώς μόλις το 22% των επαγγελματιών στον τομέα της 
τεχνητής Νοημοσύνης είναι γυναίκες παγκοσμίως, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών που φτάνει το 78% [8]. 

Πλέον οι σπουδές STEM πρέπει να ενθαρρύνονται ως επιλογή τόσο σε 
νεαρά κορίτσια όσο και σε γυναίκες ως ενδιάμεσος στόχος προκειμένου να 
αυξηθεί το ποσοστό της απασχόλησης των γυναικών στον τομέα της 
τεχνολογίας, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, γενικά.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
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