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Στατιστικά που προβληματίζουν

 Οι γυναίκες CEO στις εταιρείες του Fortune 500 είναι μόνο 74
 Μόνο 24 χώρες έχουν γυναίκες ως αρχηγούς κράτους ή κυβέρνησης. 
 Μόλις το 21% των υπουργών των κυβερνήσεων είναι γυναίκες. 
 Το 32% των ανώτερων διευθυντικών θέσεων στον κόσμο είναι γυναίκες.
 Το 10,7% των γυναικών ιδιοκτητών επιχειρήσεων είναι millennials. 
 Οι γυναίκες αποτελούν το 26% του εργατικού δυναμικού τεχνολογίας. 
 Το 30% των γυναικών ανησυχούν μήπως χάσουν τη δουλειά τους.
 Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις γυναίκες είναι μόλις 11%.



Γυναίκα στην ηγεσία

ΝΑΙ γιατί ΌΧΙ;
o Τα στοιχεία του World Economic Forum δείχνουν ότι:
 Το μερίδιο των γυναικών σε ανώτερους και ηγετικούς ρόλους 

παρουσιάζει σταθερή παγκόσμια αύξηση την πενταετία 2017-2022.
 Το 2022, η παγκόσμια ισοτιμία των φύλων στην ηγεσία έφτασε το 

42,7% η υψηλότερη βαθμολογία ισότητας των φύλων μέχρι σήμερα
 Οι τρέχουσες στατιστικές δείχνουν ότι 31% των γυναικών 

παγκοσμίως καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις
 Στην Ευρώπη περίπου το 1/3 των διευθυντών είναι γυναίκες





Γυναίκα στον τομέα της τεχνολογίας

Οι γυναίκες πλήττονται σκληρά από την αλλαγή των αγορών εργασίας, 
ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας

Πως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα; 
 Να ξεκινήσουμε δείχνοντας στα παιδιά μας νέα μονοπάτια 

εκπαίδευσης με εύκολη πρόσβαση σε καινοτόμα προγράμματα 
σπουδών, 
 Να δώσουμε καλύτερα παραδείγματα γυναικών στην ηγεσία από 

αυτά που βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις ή στα social media.
 Να αναδείξουμε περισσότερο τους τομείς τεχνολογίας όπου 

διαπρέπουν γυναίκες (ιατρική τεχνολογία, τεχνολογία διαστήματος, 
STEM κ.α.)



Γυναίκα στον τομέα της τεχνολογίας

Για όσες εργάζονται ήδη στον τομέα της τεχνολογίας
 Οι έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από 

το πρόσφατο κύμα των απολύσεων εταιρειών τεχνολογίας. 
 Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε το μυαλό μας όσον αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις θέσεις εργασίας
 Οι γυναίκες, φέρνουν διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων, απόψεις και 

εμπειρίες στο εργατικό δυναμικό. 
 Οπότε, θα πρέπει να λάβουν πρόσβαση, ευκαιρίες και την 

απαραίτητη εκπαίδευση ή και μετεκπαίδευση για να αποκτήσουν 
ή να διατηρήσουν ανταποδοτικές, καλά αμειβόμενες θέσεις.





Γυναίκες ψηλά στην ηγεσία

Τι θα φέρει την αλλαγή;
 Η επιμονή και η ικανότητα να κάνουμε τους ανθρώπους να δουν 

πέρα από το βιογραφικό μας, για να καταλάβουν τις δεξιότητές μας.
 Στατιστικά (στοιχεία της ΕΕ), μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έχει 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από άντρες. 



Γυναίκες ψηλά στην ηγεσία

Ζούμε περισσότερο άρα έχουμε περισσότερο χρόνο :)



Καιρός να φύγουν τα εμπόδια



Γυναίκες ψηλά στην ηγεσία

Πως θα περάσουμε απέναντι;
 Προγράμματα mentorship από άλλες γυναίκες ή και 

άνδρες που θα μας καθοδηγήσουν στο σωστό 
μονοπάτι. 

 Καλλιέργεια κουλτούρας ίσων ευκαιριών μέσα στις 
εταιρείες που εργαζόμαστε ή που ηγούμαστε.

 Να επιμορφωνόμαστε και να συμμετέχουμε στις 
λήψεις των αποφάσεων με τον τρόπο μας. 

 Να μην υποτιμάμε τις ικανότητές μας. 



Κυβερνοασφάλεια: 
Ένα επαγγελματικό μονοπάτι με μεγάλες προοπτικές



Women4Cyber Chapters 

Since April 2022



Women4Cyber GREECE

Τι πρεσβεύουμε 
 Η κυβερνοασφάλεια χρειάζεται 

ευρεία γκάμα δεξιοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα. 

 Η ένταξη των γυναικών είναι 
ζωτικής σημασίας για την κάλυψη 

του κενού που υπάρχει τόσο σε 
δυναμικό (ποσοτικά) όσο και σε 

δεξιότητες (ποιοτικά). 
 Οργανώνουμε δράσεις για την 
προσέλκυση γυναικών σε θέσεις 
τεχνολογίας αλλά και ηγεσίας.

Ποιοι είμαστε 
 Στόχος μας η προώθηση, 

ενθάρρυνση και υποστήριξη της 
συμμετοχής των γυναικών στην 

κυβερνοασφάλεια. 
Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, με 

στόχο την ανάπτυξη μιας 
ποικιλόμορφης κοινότητας σε εθνικό 

επίπεδο. 
Μια κοινότητα επικεντρωμένη 

στις γυναίκες ως ανθρώπινο 
δυναμικό.



Η κατάσταση σήμερα



W4C GR Mentorship Programme

Youth4Cyber Programme

W4C GR Job Corner

T Join us!

W4C Registry of Experts 
Collaboration with the European 
Commission

women4cybergreece.com



ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ
stet@red.com.gr

Managing Partner RED.comm
Vice-President & Comms Lead Women4Cyber Greece

Υπεύθυνη επικοινωνίας Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας


	Slide Number 1
	Στατιστικά που προβληματίζουν
	Γυναίκα στην ηγεσία
	Slide Number 4
	Γυναίκα στον τομέα της τεχνολογίας
	Γυναίκα στον τομέα της τεχνολογίας
	Slide Number 7
	Γυναίκες ψηλά στην ηγεσία
	Γυναίκες ψηλά στην ηγεσία
	Slide Number 10
	Γυναίκες ψηλά στην ηγεσία
	Slide Number 12
	Women4Cyber Chapters 
	Women4Cyber GREECE
	Slide Number 15
	W4C GR Mentorship Programme
	Slide Number 17

