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Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων, με τίτλο
“Νέες δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας: Δράση Τώρα” τονίζει την ανάγκη να
δοθούν τα σωστά κίνητρα, ώστε οι πολίτες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους,
η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η αγορά
εργασίας να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους, να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός δεξιοτήτων και να προβλέπονται
καλύτερα οι δεξιότητες που χρειάζονται
για το μέλλον.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2006 και 2020, το
ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλό μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να αυξηθεί από 25,1% σε 31,3% του
συνόλου· ενώ οι θέσεις εργασίας που
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Οι νέες τεχνολογίες και οι εξελίξεις στην
οργάνωση της εργασίας φαίνεται να οδηγούν σε σημαντική ανάπτυξη της απασχόλησης στα άκρα του φάσματος απασχόλησης (ιδίως στο υψηλότερο επίπεδο).
Ειδικότερα δε, στην επιμέρους τομεακή
ανάλυση για την αγορά ΤΠΕ εξειδικεύονται οι προτεινόμενες αναγκαίες δεξιότητες για τις βασικές κατηγορίες εργαζομένων στην αγορά πληροφορικής.
Τέλος, είναι γεγονός ότι η απόκτηση των
αναγκαίων δεξιοτήτων απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως η εκπαίδευση και η
κατάρτιση, αλλά και η ίδια η αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους
έχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες
να αποτύχουν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν το εκπαιδεύουν. Ταυτόχρονα όμως, απαιτείται και άνοιγμα του
κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτι-

πρέπει να αποκτήσουν
δεξιότητες στους τομείς
του μάρκετινγκ και
του μάνατζμεντ
σης, ώστε να καταστούν η εκπαίδευση και
η κατάρτιση πιο καινοτόμες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των σπουδαστών, όσο και της αγοράς εργασίας με
την ανάπτυξη κατάλληλων προσόντων
που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η πρωτοβουλία της Ε.Ε. “e-skills week 2010”, στην
οποία ο ΣΕΠΕ είναι εθνικός εταίρος, στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Την ανάγκη δημιουργίας στελεχών του κλάδου ΤΠΕ με
υψηλή εξειδίκευση, ώστε οι εταιρείες να
μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις που απαιτούν επένδυση
στην καινοτομία και την γνώση.
Ο ΣΕΠΕ έχει ήδη προτείνει και έχει γίνει
δεκτή από την κεντρική οργανωτική επιτροπή της πρωτοβουλίας “e-skills week
2010”, η υλοποίηση σχετικής ημερίδας
όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
μπορέσουν να προσδιορίσουν από κοινού μια “στρατηγική δεξιοτήτων” στο
χώρο των αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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Σε αυτή την δύσκολη εποχή όμως και μέχρι το 2015, τις καλύτερες προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας αναμένεται
να παρουσιάσουν οι τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπως οι Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ειδικότερα, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι
οι επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει
να αποκτήσουν δεξιότητες στους τομείς
του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ, ενώ
γενικότερα οι εργαζόμενοι του τομέα των
υπηρεσιών πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Oι επαγγελματίες
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Ο κύριος Maros Sefcovic, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας, ανέφερε ότι: “Είναι αναγκαίο να καταργήσουμε
τους διαχωρισμούς μεταξύ, αφενός, «εκπαίδευσης και κατάρτισης» και, αφετέρου,
«εργασίας», έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί στους πολίτες ότι οι δεξιότητές
τους ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους”. Αλλά και ο κύριος Vladimir Spidla, Επίτροπος αρμόδιος
για θέματα απασχόλησης, συνέδεσε τη
βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών
ως μια βραχυπρόθεσμη συμβολή στην
έξοδο από την κρίση και μελλοντικά,
στην προετοιμασία για βιώσιμη οικονομική επιτυχία.

απαιτούν μέσα προσόντα θα αυξηθούν
επίσης ελαφρώς, από 48,3% σε 50,1%.
Συνολικά, αναμένεται να δημιουργηθούν,
αντιστοίχως, 38,8 και 52,4 εκατομμύρια
νέες θέσεις εργασίας υψηλού και μέσου
επίπεδου. Συγχρόνως, το ποσοστό των
θέσεων εργασίας για τις οποίες θα αρκεί
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αναμένεται
να μειωθεί από 26,2% σε 18,5%, παρά
την αναμενόμενη δημιουργία 10 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας.

Σ Ε Π Ε

ραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο
“New Skills for New Jobs: Action Now”
(Νέες δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας: Δράση Τώρα) στο οποίο υπήρξε
η επίσημη δημοσιοποίηση της έκθεσης
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, για ανάληψη δράσης με σκοπό να επιλυθεί το
πρόβλημα των ελλείψεων δεξιοτήτων
στην Ευρώπη και για να δοθούν στους Ευρωπαίους καλύτερες δυνατότητες, ώστε
να επιτύχουν στην αγορά εργασίας.
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Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας
στην Αγορά ΤΠΕ
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4 - 5 Νοεμβρίου 2009
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Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2009 το 11ο GREEK
ICT FORUM στο ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental.

4) Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ευρυζωνικότητα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
5) Από την εποχή Χαλκού στις Οπτικές Ίνες και
6) Το Ελεύθερο και το Ανοικτό Λογισμικό στην υπηρεσία
του πολίτη.

Το συνέδριο αποτελέστηκε
από εξι θεματικές αυτοτελείς

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ,
απηύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Γιάννης Σύρρος, Γενικός
Διευθυντής του ΣΕΠΕ.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο Του συνεδρίου, από όπου
οι επισκέπτες ενημερώθηκαν με έντυπο υλικό του ΣΕΠΕ
για τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου.
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Συνεδριακές Ενότητες:
1) Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
2) ICT Security Trends,
3) Greek ICT Managers Forum,

27 - 28 Νοεμβρίου 2009
Θεσσαλονίκη
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Ο ΣΕΠΕ συμμετείχε φέτος στο 15ο
Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής
που έγινε όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο της έκθεσης Infosystem.
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Το Συνέδριο είχε τίτλο: “Ευκαιρίες
ανάκαμψης σε εποχές κρίσης Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την
επιχείρηση, το φορέα, τον πολίτη”.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον Α’
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, τη Β’ Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των
εργασιών του Συνεδρίου, χαιρετισμό
απηύθυνε ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια, η κυρία Παναγιώτα Παπαρίδου Β’ Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ., είχε ομιλία στην ενότητα:
“ΕΣΠΑ 2007-2013: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ”.
Ο κύριος Γιώργος Καρανικολός,
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. συμμετείχε με παρεμβάσεις στην ενότητα με θέμα: “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, στη
θεματική ενότητα: “ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ο
κύριος Παντελής Νικολαϊδης, Εμπειρογνώμων, παρουσίασε την Πρωτοβουλία “e-Skills Week 2010” της
οποίας ο ΣΕΠΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος για την Ελλάδα.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο
της υποδοχής του Συνεδρίου από
όπου διανεμήθηκε έντυπο υλικό του
Συνδέσμου.

Τ

9 Δεκεμβρίου 2009
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ημερίδα με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Η Πρόκληση ΕΣΠΑ, Η Εμπειρία Μεγάλων Οργανισμών, Οι Δυνατότητες
του Ανοιχτού Λογισμικού” πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας Communication Effect, του knowhow.
gr και της ΕΛΛΑΚ την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 στο Divani Caravel.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Γιάννη Θεοδωρόπουλο, Α’ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη της ημερίδας.

28 Ιανουαρίου 2010

H

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
της Ελλάδος - κύριος φορέας οργάνωσης και διεξαγωγής του Κοινωνικού
Διαλόγου- διοργάνωσε στις 28 Ιανουαρίου 2010, εκδήλωση με θέμα: “Επικοινωνία, Πληροφορία, Τεχνολογία”, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της ΟΚΕ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΚΕ έχοντας
οργανώσει στο πρόσφατο παρελθόν αρκετές εκδηλώσεις για
τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα μας όπως ο τουρισμός, ο κατασκευαστικός κλάδος, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το λιανικό εμπόριο ως συνιστώσα της οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης αποφάσισε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της αποφάσισε να οργανώσει τη διεξαγωγή ενός
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Δημοσίου Κοινωνικού Διαλόγου, συζητώντας το πώς η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στην οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη.
Η κεντρική εισήγηση έγινε από τον Πρόεδρο της ΟΚΕ κύριο
Χρήστο Πολυζωγόπουλο και ακολούθησε ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κυρίου Νίκου
Σηφουνάκη.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Παντελή Τζωρτζάκη,
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος τοποθετήθηκε με παρουσίαση που είχε ως θέμα: “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Παράγοντας Ανάπτυξης”, αναλύοντας
τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του ΣΕΠΕ.
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