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Ειδικοί Κυβερνοασφάλειας: Σύνθεση πληθυσμού (1)

Σύνθεση ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

Οι γυναίκες αποτελούν το 25% των απασχολούμενων
Αύξηση περίπου 5% ανά τριετία

25% 75%

Οι γυναίκες με μεταπτυχιακές σπουδές είναι περισσότερες 49% 42%

Οι γυναίκες με διδακτορικές/μεταδιδακτορικές σπουδές είναι 
περισσότερες

8% 5%

Οι γυναίκες C- Level Executives είναι περισσότερες 28% 19%
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https://cybersecurityventures.com/wp-content/uploads/2022/09/Women-In-Cybersecurity-2022-Report-Final.pdf
(ISC)2 Cybersecurity Workforce Study, 2022 & 2018
https://www.isc2.org//-/media/ISC2/Research/2022-WorkForce-Study/ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.ashx
https://www.isc2.org/-/media/ISC2/ Research/2018-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.ashx 



Ειδικοί Κυβερνοασφάλειας: Σύνθεση πληθυσμού (2)
Σύνθεση ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

Οι γυναίκες καταλαμβάνουν περισσότερες θέσεις ευθύνης 
(πχ. CTO, VP-IT, IT Director).

7%
9%
18%

2%
5%
14%

Οι γυναίκες αναλαμβάνουν αντίστοιχα καθήκοντα με τους 
άντρες (πχ. Data Security, Security Consulting, Network 
Security).

76%
68%
66%

75%
64%
69%

Οι άνδρες αμοίβονται καλύτερα από τις γυναίκες στα μέσα 
εισοδήματα (ΗΠΑ, 50-100Κ$).

18% 32%

Οι άνδρες αμοίβονται αρκετά καλύτερα από τις γυναίκες στα 
υψηλά εισοδήματα (ΗΠΑ, 100-500Κ$).

20% 25%
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https://cybersecurityventures.com/wp-content/uploads/2022/09/Women-In-Cybersecurity-2022-Report-Final.pdf
(ISC)2 Cybersecurity Workforce Study, 2022 & 2018
https://www.isc2.org//-/media/ISC2/Research/2022-WorkForce-Study/ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.ashx
https://www.isc2.org/-/media/ISC2/ Research/2018-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.ashx



Κυβερνοασφάλεια: Διεπιστημονικό πεδίο
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ECONOMICS

Soft Skills (problem solver, 
innovative, communicator)

Concordia, European project aiming at creating a competence network for diversity in Cybersecurity ecosystem 
https://www.concordia-h2020.eu
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Συμπεράσματα (1)
Δεδομένο Συμπέρασμα

Οι γυναίκες κάτω των 30 έχουν περισσότερη εκπροσώπηση 
σε σχέση με την ηλικία >60 ετών (30% έναντι 14%)

Υπάρχει αλλαγή στην κουλτούρα 

Από τις γυναίκες που απασχολούνται στην Κυβερνοασφάλεια
επτά (7) στις δέκα (10) έχουν πτυχίο σε πεδία STEM

Έλλειψη όμως γυναικών στα STEM παρά το 
ενδιαφέρον τους στην παιδική ηλικία

Νέες προσλήψεις: Τάση για μεγαλύτερη αναγνώριση 
εμπειρίας  και soft skills παρά σε πτυχία και πιστοποιήσεις
• IT /Cybersecurity εμπειρία: 2021 (29%) 2022 (35%)
• Problem solving skills: 2021 (38%) 2022 (44%)

Οι γυναίκες κατέχουν τυπικά προσόντα σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες, αλλά 
πρέπει να επιζητούν, μεταξύ άλλων, 
«hands on» εμπειρία & soft skills

37% των γυναικών που ρωτήθηκαν αν θα επιθυμούσαν να 
εργαστούν στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας θεωρούν ότι δεν 
υπάρχει ισορροπία οικογένειας - εργασίας

Όμως οι οργανισμοί έχουν εντάξει ως 
πρώτη προτεραιότητα την ευέλικτη μορφή 
εργασίας
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(ISC)2 Cybersecurity Workforce Study, 2022 
https://www.isc2.org//-/media/ISC2/Research/2022-WorkForce-Study/ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.ashx
Survey Boston Consulting Group: Empowering Women to Work in Cybersecurity, 2022
https://www.bcg.com/publications/2022/empowering-women-to-work-in-cybersecurity-is-a-win-win



Συμπεράσματα (2)
Δεδομένο Συμπέρασμα

Από τις γυναίκες που εκπαιδεύονται στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας 
το 70% έχει επηρεαστεί από «Women role models» 

Δεν υπάρχουν πολλά «Women 
role models» 

Οι γυναίκες αξιολογούν κατά προτεραιότητα: 
1. προσφορά στη κοινωνία 2. αποδοχές  3. ισορροπία οικογένειας - εργασίας

Η Κυβερνοασφάλεια είναι 
επάγγελμα που συνδυάζει και τα 
τρία χαρακτηριστικά

Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης ειδικών κυρίως 
με: 1. ευέλικτη εργασία 2. εκπαίδευση 3. νέες προσλήψεις

Η επένδυση σε πρωτοβουλίες 
όπως «Women in Cyber» έχει 
μεσαία προς χαμηλή  
προτεραιότητα

7

(ISC)2 Cybersecurity Workforce Study, 2022 
https://www.isc2.org//-/media/ISC2/Research/2022-WorkForce-Study/ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study.ashx
Survey Boston Consulting Group: Empowering Women to Work in Cybersecurity, 2022
https://www.bcg.com/publications/2022/empowering-women-to-work-in-cybersecurity-is-a-win-win



Case Study:
Εθνική Αρχή 
Κυβερνοασφάλειας

Η πρωτοβουλία «Women in Cyber»
εντάχθηκε στη στρατηγική του 
Top Management

Top-down effect

50% γυναίκες εργαζόμενοι &

33% γυναίκες σε θέσεις ευθύνης



Ολιστική 
Προσέγγιση

Μέτρα Ενίσχυσης του 
Ρόλου των Γυναικών

Κυβερνοασφάλεια – ως πεδίο STEM

• Χρονοβόρα διαδικασία με 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

• Ενίσχυση του «STEM Identity»

• Ατομική προσπάθεια με «hands on»
εμπειρία & απόκτηση soft skills

• Awareness raising για μετακίνηση από 
θέσεις  STEM σε θέσεις 
Κυβερνοασφάλειας ως experts

• Ένταξη στη στρατηγική του οργανισμού 
το «Women in Cyber»

• Women role models

Κυβερνοασφάλεια - ως 
διεπιστημονικό πεδίο

• Awareness raising σχετικά με τις 
ανάγκες σε άλλους τομείς (π.χ
κοινωνικές επιστήμες)

• Capacity building σε πεδία της 
Κυβερνοασφάλειας

• Στόχευση σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης, διαφορετικές ομάδες 
ανθρώπων και τομείς

• Women role models
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Thank you for your attention!
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“Cybersecurity needs cooperation between experts with different knowledge backgrounds , such as IT, 
social sciences and economics”

Concordia project


