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To ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων αφορά…

➢ Την πρόσβαση & χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών & του διαδικτύου
➢ Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για τη χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών & τη συμμετοχή στον σχεδιασμό & 

την παραγωγή τους
➢ Την προώθηση των γυναικών σε ορατούς 

ηγετικούς ρόλους & ρόλους λήψης 

αποφάσεων στον ψηφιακό τομέα



Η ψηφιακή ανισότητα στην εκπαίδευση 

& την αγορά εργασίας
➢ Μεγάλα κενά και αναντιστοιχίες μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης για δεξιότητες 

ΤΠΕ στην Ελλάδα
➢ Οι γυναίκες συμμετέχουν σε πολύ μικρότερο 

ποσοστό σε σύγκριση με τους άνδρες σε 

σχετικές ανώτερες σπουδές
➢ Υποεκπροσώπηση στον τομέα των ΤΠΕ και 

χάσμα μεταξύ των φύλων στα επαγγέλματα 

που σχετίζονται με τις ΤΠΕ



Στερεότυπα φύλου

53%80%
“Οι γυναίκες θα έπρεπε να 

είναι αυτές που θα έπρεπε να 
είναι οι βασικές νοικοκυρές.”

“Πολύ πιο εύκολο για 
έναν άντρα να έχει μια 
επιτυχημένη καριέρα.”

94%
“Είναι ευθύνη της γυναίκας να 

παραιτηθεί ή να αφήσει τη δουλειά 
της εάν και όταν χρειαστεί να 

φροντίσει τα παιδιά.”



Στερεότυπα φύλου

9%40%
“Είναι πρωτίστως ευθύνη του άνδρα να είναι ο τροφοδότης και να στηρίξει 

οικονομικά την οικογένειά του.”



Φοιτήτριες:

➢ θα χρησιμοποιούν υπολογιστές στο 

μέλλον, όταν και εάν παραστεί ανάγκη 

στην επαγγελματική τους ζωή
➢ χρήση του υπολογιστή από τους άνδρες 

φίλους τους και συμφοιτητές τους ως  

ανδρική προτίμηση για τα μηχανήματα 

και την τεχνολογία

Στερεότυπα φύλου σχετικά με την τεχνολογία 



Διάσταση του φύλου στην τεχνολογία

✓ Εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων & 

ενίσχυση των γυναικείων προτύπων και 
μεντόρων

✓ Δυναμική συμμετοχή, ακτιβισμός, οικονομική 

ενδυνάμωση των γυναικών
✓ Κλείσιμο τριών μεγάλων διαφορών μεταξύ 

των φύλων: 

1. χάσμα συμμετοχής
2. χάσμα στις αμοιβές
3. χάσμα ηγεσίας



✓ Πρέπει να αφορούν διάφορους τομείς: 

○ το εκπαιδευτικό σύστημα από την παιδική έως την ενήλικη 

ηλικία
○ την αγορά εργασίας
○ την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
○ τις δημόσιες υπηρεσίες
○ το ψηφιακό χάσμα εν γένει

✓ Ψηφιακή παιδεία και εκπαίδευση για όλους, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα κορίτσια → εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος μεταξύ 

των φύλων
✓ Διαμόρφωση περισσοτέρων γυναικείων προτύπων 

✓ Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε τεχνικά 

επαγγέλματα και υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας

Δράσεις
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