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Νέες τεχνολογίες
Ίσες (;) ευκαιρίες;



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΞΕ

3.4 billion online users Κάθε λεπτό της ώρας

55 χιλ. φωτογραφίες 
στο Instagram

188 εκ. emails
4,5 εκ. θεάσεις στο 

YouTube

231 χιλ. κλήσεις 
Skype

511 χιλ. Tweets

4,5 εκ. αναζητήσεις 
στο διαδίκτυο



Η αλλαγή απαιτεί νέες δεξιότητες 

“Η 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση και οι νέες 
τεχνολογίες απαιτούν 
ψηφιακές δεξιότητες 
υψηλής εξειδίκευσης” 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ



26η στην Ψηφιακή 
Ατζέντα της Ε.Ε.

Ο δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας για την Ελλάδα 
παραμένει σταθερός τα τελευταία 5 χρόνια



Κίνδυνος ψηφιακού 
αποκλεισμού για γυναίκες 

και ηλικιωμένους
Περισσότερο από το 50% του πληθυσμού με 

καθόλου ή χαμηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες



4 φορές περισσότεροι άνδρες από 
γυναίκες σε τεχνολογίες ΤΠΕ στην Ε.Ε. 

Το ποσοστό των γυναικών που 
επιλέγουν τεχνολογικές σπουδές 
βαίνει μειούμενο

Ανά 1.000 φοιτήτριες, 24 μόνο 
επιλέγουν τις νέες τεχνολογίες, μόνο   
       6 καταλήγουν στην αγορά 
εργασίας

Κάθε χρόνο περίπου 9% των 
γυναικών στις ΤΠΕ εγκαταλείπουν



“Η 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση και οι νέες 
τεχνολογίες απαιτούν 
ψηφιακές δεξιότητες 
υψηλής εξειδίκευσης” 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Η ευκαιρία είναι ΤΩΡΑ



23 εκ. νέες εργασιακές θέσεις
Δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη μεταξύ 1999 και 
2016 από τεχνολογία που αντικατέστησε εργασίες 
ρουτίνας

- Παγκόσμια Τράπεζα, 2018

1,75 εκ. νέες εργασιακές θέσεις
Θα δημιουργηθούν για κάθε 1 εκ. εργασιακών 
θέσεων που θα χαθούν μεταξύ 2018 και 2022 

- Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 2018



Έλλειμμα 756.000 εργαζομένων 
Αναμένεται ότι θα έχει η Ευρώπη ως το τέλος του 
2020 κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι 
Επικοινωνιών 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018

16 δις «χαμμένο» ΑΕΠ
Για τις Ευρωπαϊκές Χώρες λόγω της χαμηλής 
συμμετόχής των γυναικών στα επιστημονικά 
πεδία

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018



WORKING TOGETHER

The Power of 5 Is

Η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη με άξονα 
το πιο στρατηγικό της πλεονέκτημα – 
το  ανθρώπινο κεφάλαιο



Καθοδήγηση της ελληνικής κοινωνίας 

Υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας 

Ανοικτές δράσεις ενημέρωσης για τα νέα κορίτσια

Υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Προβολή εγχώριων γυναικείων προτύπων 

Αξιοποίηση των τεχνολογιών για περισσότερο 
ευέλικτο τρόπο εργασίας

Για τις Γυναίκες



Επένδυση σε όλες τις γενιές των Ελλήνων

Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο πρόγραμμα 
σπουδών από τα σχολικά χρόνια

Επαγγελματικός προσανατολισμός με βάση τις 
ευκαιρίες εργασίας

Εστίαση στην έρευνα και την καινοτομία 

Υποστήριξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Ενδεικτικοί τομείς: Τεχνητή Νοημοσύνη, 
Βιοτεχνολογία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
Blockchain, Ρομποτική

I  h a v e  
a  c h o i c e

Για την Ελλάδα



WORKING TOGETHER

The Power of 5 Is

Οι Έλληνες πρέπει να ξανα-εφεύρουμε τον εαυτό μας



 

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο 
απ’ τη φθορά»

Οδυσσέας Ελύτης, 1978
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