
WOMEN4IT: Καινοτόμες λύσεις με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της συμμετοχής ευάλωτων κοριτσιών 

και νεαρών γυναικών στη ψηφιακή ατζέντα. 

 

DELIVERABLE 2.1: Έκθεση αξιολόγησης των αναγκών 

σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. 

ΣΥΝΟΨΗ  

Σκοπός 

Η Έκθεση αξιολόγησης των αναγκών συνοψίζει τα ευρήματα που προέκυψαν από 

μελέτη και έρευνα πεδίου σε επτά (7) χώρες εταίρους (Λετονία, Ισπανία, Ελλάδα, 

Μάλτα, Λιθουανία, Ιρλανδία και Ρουμανία) με σκοπό να συμβάλουν στην παροχή 

καινοτόμων λύσεων για την αύξηση του αριθμού των νέων γυναικών στη ψηφιακή 

οικονομία, μέσω της χαρτογράφησης της θεωρίας, των πρακτικών και των 

πολιτικών που βοηθούν στη κατανόηση των αναγκών των νέων γυναικών όσον 

αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία και την ψηφιακή κατάρτιση, καθώς και τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Μια καλή αντιστοιχία ανάμεσα στις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά 

εργασίας και εκείνες που αποκτήθηκαν κατά την κατάρτιση είναι σημαντική για τη 

προώθηση της ισχυρής και ανεμπόδιστης πορείας των γυναικών στο χώρο. Οι 

μελέτες δείχνουν ότι η συσσώρευση γυναικείου ανθρώπινου κεφαλαίου έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στη καινοτομία και την 

οικονομική ανάπτυξη. Παρόλο που οι γυναίκες αρχίζουν να επιτυγχάνουν την 

ισότητα με τους άντρες και να περιορίζουν το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον 

τομέα της πληροφορικής αναπτύσσοντας ψηφιακή ευχέρεια, εξακολουθούν να υπο-

εκπροσωπούνται στο εργατικό δυναμικό, σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. 

Συνεπώς, η παροχή βοήθειας στις γυναίκες με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση 

στις δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι επιτυχημένες μπορεί να μεγιστοποιήσει 

την ισότητα των φύλων, να προωθήσει τη συμμετοχική ανάπτυξη  και να επηρεάσει 

θετικά τη παραγωγικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποτελεσματικότερη  

κατανομή του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Παραταύτα, η φύση της εργασίας μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς  

λόγω της αυτοματοποίησης, καθώς και των  κοινωνικών και οικονομικών 

παραγόντων. Ως απόρροια, καθίσταται δύσκολο να προβλέψουμε τις δεξιότητες 



που θα απαιτούν μελλοντικά οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει κίνδυνος διεύρυνσης του χάσματος δεξιοτήτων και αυξημένης δυσχέρειας 

στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα, έγινε επιλογή μιας συμμετοχικής αξιολόγηση των αναγκών, δηλαδή μια 

συστηματική προσέγγιση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του έργου, η 

οποία αφενός αναλύει διεξοδικά τις ανάγκες των δικαιούχων, αλλά σε στενή 

συνεργασία με τους εργοδότες και τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό να υποστηρίξει 

τις νέες γυναίκες, που αποτελούν την ομάδα στόχευσης αυτής της δράσης. 

Μεθοδολογία 

Με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, έγινε  ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στα 7 εθνικά 

περιβάλλοντα που αφορά το πρόγραμμα. Αναλυτικότερα, συλλέχθηκαν και 

μελετήθηκαν οι επιμέρους έρευνες και σχετικές πρωτοβουλίες, καθώς και οι εθνικές 

εκθέσεις σχετικά με τις δεξιότητες που βρίσκονται σε ζήτηση, όταν αυτές ήταν 

διαθέσιμες. Στη συνέχεια διεξήχθη έρευνα πεδίου για τον εντοπισμό των αναγκών 

όλων των παραγόντων (εργοδότες, ενδιαφερόμενα μέρη, εκπρόσωποι γυναικών) 

στις 7 χώρες-εταίρους. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων περιλάμβαναν: 

προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, ομάδες 

εστίασης και συζητήσεις με τους συμμετέχοντες σε εθνικά φόρουμ. 

Αποτελέσματα 

Στο τομέα της πληροφορικής, η ποικιλομορφία αποτελεί πρόκληση. 

Διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες να τερματιστεί ο εξεπίτηδες αποκλεισμός 

των γυναικών από το χώρο εργασίας, το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

στερεότυπα και σεξιστικές πολιτισμικές πεποιθήσεις, υπάρχουν, ασυνείδητα, 

προκαταλήψεις στο τομέα των ΤΠΕ, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν 

αρνητικά τις επαγγελματικές προοπτικές των γυναικών. Οι αποκλίσεις στις  αμοιβές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι επίσης ένας από τους λόγους που καθιστούν τον 

κλάδο μη ελκυστικό για τις τελευταίες. Η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών 

στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων επηρεάζει την προθυμία των νέων 

γυναικών να επιδιώξουν σταδιοδρομία σε έναν ιστορικά ανδροκρατούμενο τομέα, 

στερώντας τες από θετικά πρότυπα και περιορίζοντας τις προσδοκίες τους για 

επαγγελματική ανέλιξη. Οι νέες γυναίκες φαίνεται επίσης να εκτιμούν θετικές 

εμπειρίες στο χώρο εργασίας, όπως η υποστήριξη από τη διοίκηση και η 

ικανοποίηση από την εργασία όταν σταθμίζουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. 

 

Εντούτοις, οι πρακτικές που προάγουν την άνιση μεταχείριση των γυναικών από 

τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που τείνουν να προτιμούν έναν άνδρα, παρά 



μια γυναίκα υποψήφιο για κάποια  θέση εργασίας, επηρεάζει `αρνητικά τις 

επαγγελματικές προοπτικές και τη σταδιοδρομία των τελευταίων. 

Μια βασική υποδομή, μια ολιστική προσέγγιση που ξεκινά από τη κορυφή  και μια 

μακροπρόθεσμη δέσμευση είναι στοιχεία απαραίτητα για τη προώθηση της 

ποικιλομορφίας από μεριάς των εταιρειών, ενώ η διάθεση για μάθηση και η 

αριστεία από μεριάς των γυναικών να συμβάλουν στην εξισορρόπηση των 

ευκαιριών. Ένας τρόπος επίτευξης του στόχου είναι να εξοπλίσουμε τις νέες 

γυναίκες με επικαιροποιημένες ψηφιακές δεξιότητες που τις καθιστούν ελκυστικές 

υποψηφίους για τους εργοδότες. 

H ψηφιοποίηση προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για τους ανθρώπους όσο και 

για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικά την παραγωγικότητα που προσφέρουν οι ΤΠΕ και να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τις πρακτικές τους 

με επίκεντρο τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Μέχρι στιγμής, η έλλειψη 

δεξιοτήτων στο τομέα των ΤΠΕ, η αναντιστοιχία ανάμεσα στους υποψηφίους και 

τις θέσεις εργασίας και η αναποτελεσματική διοίκηση περιορίζουν την υιοθέτηση 

ψηφιακής τεχνολογίας και συνεπώς του ποσοστού διάδοσης των ΤΠΕ. Ο ρόλος της 

ηγεσίας της επιχείρησης στην υιοθέτηση των ΤΠΕ επιδεικνύει ότι πέρα από τις 

επιδοτήσεις ή τα κυβερνητικά προγράμματα που προωθούν την υιοθέτηση των 

ΤΠΕ, κρίνεται επίσης απαραίτητη η συμμετοχή των ΜΜΕ σε αυτή τη προσπάθεια. 

Η αποτελεσματική εταιρική διοίκηση μπορεί να διευκολύνει τη ψηφιοποίηση μέσω 

της έναρξης και καθοδήγησης της διαδικασίας. Επιπλέον, οι ΜΜΕ που σχεδιάζουν 

να επενδύσουν σε ΤΠΕ είναι επίσης πιθανότερο να παρέχουν σχετική κατάρτιση 

στο προσωπικό και τους διευθυντές τους. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τη σημασία 

της αποτελεσματικότερη συμμετοχής των εργοδοτών σε προγράμματα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα αυτά είναι εναρμονισμένα 

με τις δεξιότητες που επιζητούνται από την τοπική αγορά εργασίας. Λόγω της 

σχετικά αργόρυθμης προσαρμογής των τυπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις 

αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία, η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο στην παροχή νέων ευκαιριών στους νέους, ώστε να 

βελτιώσουν η να προσαρμόσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. 

 

Όσον αφορά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, παρόλο που το δείγμα προς 

μελέτη ήταν μικρό, τα ευρήματα υπογραμμίζουν ορισμένες τάσεις, μεταξύ των 

οποίων το γεγονός ότι οι εργοδότες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν τα οφέλη που 

απορρέουν από τη χρήση των ΤΠΕ, αλλά χρειάζονται υποστήριξη σχετικά με τις 

διαθέσιμες επιλογές και την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι εταιρείες από τις 

7 χώρες-εταίρους ανέφεραν ότι προγραμματίζουν να επενδύσουν στο τομέα των 

ΤΠΕ τους επόμενους μήνες: Τα πιο δημοφιλή τεχνολογικά πεδία φαίνεται να είναι 

οι τεχνολογίες cloud (60%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (50,8%). Επιπλέον, 

σχεδόν οι μισές εταιρείες δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν στο τομέα των 



big data και analytics (48,7%), υπηρεσιών κινητής (48,2%), κυβερνο-ασφάλειας 

(47,7%) και επιχειρησιακών συστημάτων (42, 1%). 

Εκτός του κόστους, άλλες ανησυχίες περιλαμβάνουν την έλλειψη επαγγελματιών 

στο τομέα των ΤΠΕ και την ύπαρξη προσωπικού με χαμηλή ειδίκευση. Συνεπώς, 

ειδικοί ή κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στο τομέα των ΤΠΕ μπορεί 

να συμβάλει στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Πάραυτα, καθώς η 

ψηφιοποίηση επιφέρει αλλαγές στην οργάνωση και τις εργασιακές πρακτικές, η 

ανάπτυξη “soft skills” θεωρείται εξίσου αναγκαία στην αγορά εργασίας του 

σήμερα. 

Όσον αφορά τα προφίλ των ψηφιακών θέσεων εργασίας, τα τρία (3) επαγγελματικά 

προφίλ που κρίθηκαν προτιμότερα από τους εργοδότες που συμμετείχαν στο 

δείγμα, οριζοντίως των επιμέρους βιομηχανιών και χωρών ήταν: Προγραμματιστής 

(Developer), (Digital Media Specialist) Ειδικός Ψηφιακών Μέσων και Ψηφιακός 

Αναλυτής (Data Analyst). Ωστόσο, παρατηρείται  μια στατιστικά καθοριστική 

σχέση μεταξύ της κύριας δραστηριότητας της κάθε εταιρείας και των επιθυμητών 

ρόλων εργασίας. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που εξειδικεύονται στις ΤΠΕ 

δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στους διαχειριστές συστημάτων σημαντικότερο 

από τις υπόλοιπες εταιρείες. Όμως, παρά την ύπαρξη εξειδικευμένων 

επαγγελματικών προφίλ συνδεδεμένων με συγκεκριμένους τομείς, υπάρχουν και 

"καθολικά" επιθυμητά προσόντα σε ζήτηση. Αυτά αποτελούν κυρίως δεξιότητες 

που συνδέονται με ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (π.χ. μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης), οι οποίες μπορούν να διευρύνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για 

ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών. 

 

 


