
 

 

Ελληνικός συνασπισµός για τις ψηφιακές θέσεις 
εργασίας και τις δεξιότητες 

 

e-Skills (ψηφιακές δεξιότητες): νέα εκστρατεία της Επιτροπής 

 

Η ζήτηση για θέσεις εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες 
αυξάνεται ταχέως – και είναι πιθανό να δηµιουργηθεί έλλειψη δεξιοτήτων 
που µπορεί να οδηγήσει σε ένα εκατοµµύριο κενές θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη µέχρι το 2020. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τις ΤΠΕ ως µία από 
τους τρεις κλάδους στους οποίους αυξάνεται ταχύτερα η απασχόληση 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en) και ως 
ενέργεια ευαισθητοποίησης για τις ψηφιακές δεξιότητες η Επιτροπή 
ξεκινά σήµερα στην Αθήνα την εκστρατεία "e-Skills for Jobs" στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου Υπουργών της ΕΕ. 

Νέα µελέτη που δηµοσιεύθηκε µε θέµα “e-Skills in Europe: measuring 
Progress and Moving Ahead” ( δείχνει ότι η τάση προς υψηλού επιπέδου 
δεξιότητες ΤΠΕ θα συνεχιστεί. Σύµφωνα µε τις κυριότερες προβλέψεις, 
µέχρι το 2020 ο αριθµός των θέσεων εργασίας στον τοµέα της 
διαχείρισης, της αρχιτεκτονικής και της ανάλυσης των ΤΠΕ θα αυξηθεί 
κατά 44% σε σύγκριση µε το 2011, και οι συναφείς θέσεις εργασίας κατά 
16%. Οι θέσεις για τεχνικούς µέσου επιπέδου θα µειώνονται βαθµιαία ως 
αποτέλεσµα της αυτοµατοποίησης και της αύξησης της παραγωγικότητας. 
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 Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τη µελέτη, υφίσταται αντίστοιχη ανάγκη 
αύξησης της ποιότητας και της επάρκειας των διαθέσιµων ψηφιακών 
δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, ιδίως εφόσον δεν επαρκούν οι 
απόφοιτοι των πανεπιστηµίων.  

 

Πάνω από το 60% των διαθέσιµων ψηφιακών θέσεων εργασίας 
βρίσκονται στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γερµανία, στην Ιταλία και στη 
Γαλλία. 

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Neelie 
Kroes (@NeelieKroesEU) δήλωσε: «Η ψηφιακή οικονοµία µπορεί να 
βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την κρίση. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η 
Ελλάδα προσχωρεί στο όραµά µας να προσφέρουµε σε όλους τους 
Ευρωπαίους τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται. Ο Ελληνικός 
Συνασπισµός είναι υπόδειγµα προς µίµηση για άλλες χώρες, οι οποίες 
καλούνται επίσης να αναπτύξουν δικούς τους συνασπισµούς.» 

  

Νέος Ελληνικός Συνασπισµός 

H ελληνική κυβέρνηση και ο κλάδος ΤΠΕ θα θεσπίσουν τον Ελληνικό 
Εθνικό Συνασπισµό για την Ψηφιακή Οικονοµία, µε στόχο τους νέους και 
τους πιθανούς επιχειρηµατίες. Το µνηµόνιο συµφωνίας θα υπογραφεί στη 
µεγάλη εκδήλωση e-Skills for Jobs 2014 Grand Event. 

Η Ελλάδα είναι η έκτη χώρα της ΕΕ που δηµιουργεί επισήµως εθνικό 
συνασπισµό, µετά τη Λετονία (http://eprasmes.lv/par-partneribu/), 
τη Λιθουανία (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1019_en.htm), την Πολωνία (http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-13-598_en.htm), τη Ρουµανία και τη Μάλτα. Άλλοι 
Εθνικοί Συνασπισµοί συστήνονται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την 
Ιταλία, και την Ισπανία. 

Οι 9 εταίροι του Ελληνικού Συνασπισµού δεσµεύονται να αναπτύξουν 
ένα σχέδιο δράσης εντός των επόµενων 3 µηνών και να συµπεριλάβουν 
περισσότερους εταίρους στο εγγύς µέλλον (επιχειρήσεις ΤΠΕ, 
πανεπιστήµια, ενώσεις ΜΜΕ, δηµόσια και ιδιωτικά γραφεία εύρεσης 
εργασίας κλπ.). Ο συνασπισµός βασίζεται στην 
πρωτοβουλία Women & Girls Go Digital in Greece 
(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-pledge-women-
girls-go-digital-greece), στην οποία συµµετείχαν 21 έλληνες και άλλοι 
ευρωπαίοι εταίροι (κυβέρνηση, πανεπιστήµια, επιχειρήσεις κ.λπ.) για τη 
βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών και την ενίσχυση του 
ρόλου τους στον τοµέα της τεχνολογίας. 

  

 

 

 



 

Πάνω από 50 εταίροι για τον Μεγάλο Συνασπισµό της ΕΕ για 
ψηφιακές θέσεις εργασίας 

Σήµερα τρεις ακόµη οργανώνεις προσχωρούν στον Μεγάλο Συνασπισµό 
για ψηφιακές θέσεις εργασίας (http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0), για να αντιµετωπίσει την 
έλλειψη, να εκπαιδεύσει και να προωθήσει τις ψηφιακές δεξιότητες: 

• Adobe Foundation (http://www.adobe.com/): θα επεκτείνει το 
πρόγραµµα Adobe Youth Voices (AYV) 

(http://youthvoices.adobe.com/about) σε τουλάχιστον 4 νέες χώρες 
στην Ευρώπη τα επόµενα 2 χρόνια, µε στόχο να υπάρχουν 
τουλάχιστον 500 εκπαιδευτές και 22.500 επιπλέον φοιτητές µέχρι το 
τέλος του 2015, 

• Το έργο Altran “Campus Team” 

(http://www.altran.be/careers/campus.html#.VA1j3KMXJ7Q) θα 
προσλαµβάνει κάθε χρόνο 300 νέους πτυχιούχους µε πτυχίο 
µηχανικού. Επίσης, θα τους παρέχει κατάρτιση ΤΠΕ µέσω των 
προγραµµάτων της Altran Academy, 

• CSR Europe (http://www.csreurope.org/): θα διπλασιάσει τη 
δέσµευση µεταξύ εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κλάδου και της 
εκπαίδευσης, µε στόχο να φθάσει τους 50.000 εκπαιδευτές µέχρι 
το 2020, µέσω του δικτύου του που περιλαµβάνει πάνω από 5.000 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

  

Βρείτε τις 50 δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται µέχρι σήµερα 
(https://ec.europa.eu/digital-
agenda/node/54355https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/54355). 
Η Επιτροπή εγκαινίασε τον Μεγάλο Συνασπισµό για τις ψηφιακές θέσεις 
εργασίας (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-
digital-jobs-0) τον Μάρτιο του 2013 για να αντιµετωπίσει την 
αναµενόµενη έλλειψη έως και 900.000 επαγγελµατιών των ΤΠΕ έως το 
2020. Εκτός από τη µητροπολιτική περιοχή του Άµστερνταµ και τη Χώρα 
των Βάσκων, δύο ακόµη τοπικοί/περιφερειακοί συνασπισµοί έχουν 
εγκαινιαστεί στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. 

  

Οι πρωτοβουλίες των κρατών µελών παρουσιάζουν ανοµοιογενή 
εικόνα 

Τα κράτη µέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους αν και πολλά εξ αυτών 
έχουν ελλείψεις στρατηγικής. ∆ώδεκα κράτη µέλη αξιολογούνται µε 3 
στα 5. Οι πιο δραστήριες χώρες είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, 
το Βέλγιο, η Γερµανία, η ∆ανία, η Γαλλία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες και η 
Σουηδία. Οι χώρες µε σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα των 
ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν το µεγαλύτερο εργατικό δυναµικό στον 
τοµέα των ΤΠΕ και υψηλό δείκτη καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας. 

 

 



  

Περισσότερες πληροφορίες 

Καταπολέµηση της ανεργίας και ψηφιακή τεχνολογία 
(video): http://youtu.be/S-T_Tx83Fpg 

@eSkillsGrowthEU #es4jEU #eskills4jobsgr @sepegr 

Έκθεση “e-Skills in Europe: measuring Progress and Moving Ahead” 

Ψηφιακές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα:  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/index_en.htm 

Οµιλία του Προέδρου Barroso – "Filling the gaps: e-skills and education 
for digital jobs" : 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-182_en.htm  
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