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Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οικονοµικές συνθήκες, η παγκοσµιοποίηση έχουν
συµβάλει στη διαµόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας. Μέσα σε αυτό
εισάγονται νέες δοµές, µοντέλα και θέσεις εργασίας τα οποία συνοδεύονται από νέες
απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες όπως:
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Πρόκειται για την ικανότητα να µπορεί να σκεφτεί κανείς πολλαπλές έννοιες
ταυτόχρονα.
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Οι δεξιότητες διαπραγµάτευσης θα έχουν ιδιαίτερα µεγάλη ζήτηση σε τεχνολογικές και
µαθηµατικές εργασίες όπως εκείνη του αναλυτή δεδοµένων ή του προγραµµατιστή.
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το συγκεκριµένο σύνολο ικανοτήτων θεωρείται ένα σύστηµα ικανοτήτων, βάσει των
οποίων τα άτοµα µπορούν να αναλύουν τα δεδοµένα ώστε να είναι σε θέση να
λαµβάνουν αποφάσεις.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Είναι σηµαντικό οι εργαζόµενοι να έχουν ένα υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής
νοηµοσύνης – της ικανότητας δηλαδή να µπορούν να καταλαβαίνουν τα
συναισθήµατα και τις αντιδράσεις των άλλων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άλλη µια δεξιότητα που εµπίπτει στο πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων και έχει να
κάνει µε την ικανότητα κάποιου να µπορεί να προσαρµόσει τις δράσεις του σε σχέση
µε τους άλλους και να συνεργάζονται αρµονικά.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η δηµιουργικότητα θα έχει ιδιαίτερη σηµασία στο µέλλον. Με την έλευση των νέων
τεχνολογιών στη ζωή µας, οι δηµιουργικοί άνθρωποι θα βρίσκονται σε ζήτηση αφού
θα υπάρχει ανάγκη για εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών στη δηµιουργία νέων
προϊόντων και υπηρεσιών.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Το να είναι κανείς σε θέση να χρησιµοποιεί τη λογική για να εντοπίσει τα δυνατά και
αδύνατα σηµεία των διαφόρων λύσεων και προσεγγίσεων είναι µια ικανότητα που θα
χρειαστεί ακόµα και αν η αυτοµατοποίηση περάσει σε όλο τα επίπεδα του εργασιακού
χώρου.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ακόµη και µε την αύξηση των δεδοµένων για τη λήψη αποφάσεων, οι άνθρωποι θα
εξακολουθούν να χρειάζονται ένα βασικό προσόν για να είναι σε θέση να λύσουν
σύνθετα προβλήµατα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ικανότητα του εργαζοµένου να προσαρµόζεται σε αλλαγές και σε νέα δεδοµένα, να
προσαρµόζει τα σχέδιά του και αν χρειαστεί και τους στόχους του και να αξιοποιεί τις
νέες πληροφορίες και τις καταστάσεις µε τρόπο δηµιουργικό.

Data and Customer Centricity: Μάκης Θεοδώρου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ελλάδας & Περιφερειακός ∆ιευθυντής Λιανεµπορίου Νοτίου Ευρώπης, GfK
Hellas
«Το θέµα της οµάδας µας, Data & client centricity, υπήρξε µία πολύ καλή αφορµή
ώστε οι πτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές να ανταλλάξουν απόψεις και να
σκεφτούν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα big data, το computer science και το
data science στις εταιρείες ώστε να βάλουν στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εξωτερικούς και εσωτερικούς τους πελάτες.
Η οµάδα ήταν δυναµική και οι περισσότεροι σπουδαστές συµµετείχαν µε ενθουσιασµό
στην προετοιµασία της παρουσίασης. Προσωπικά το διασκέδασα πάρα πολύ και
ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που µου δώσατε.»

Data, CyberSecurity, GDPR and other Rights and Regulations: ∆ηµήτρης
Θεοδωρόπουλος, Head of CyberSecurity and IT Operations Management,
CEE&CIS Clusters, Oracle
«Οι συµµετέχοντες παρότι είχαν διαφορετικά υπόβαθρα γνώσεων από τις σχολές στις
οποίες φοίτησαν ή και συνεχίζουν να φοιτούν έδειξαν πραγµατικά µεγάλο ενδιαφέρον
για τα θέµατα κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδοµένων στα
πλαίσια και του καινούριου κανονισµού GDPR.
Θεωρώ ότι η οµάδα εργασίας ευαισθητοποιήθηκε περισσότερο και βοήθησε στη
δηµιουργία µίας γόνιµης συζήτησης. Χαρακτηριστική είναι και η διαπίστωση
συµµετέχοντα όπως ακριβώς µου κοινοποιήθηκε.
"Ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί µου κίνησε το ενδιαφέρον η συζήτηση που είχαµε
στο τραπέζι παρόλο που αρχικά ο τοµέας της προστασίας των δεδοµένων δεν µε
ενθουσίαζε ιδιαίτερα. Ελπίζω να επαναληφθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις γιατί
ενδιαφέρουν ολοένα και περισσότερο κόσµο που θέλει να ασχοληθεί µε το χώρο της
ανάλυσης και προστασίας δεδοµένων”»

The Ocean of Data Analytics: Αλέξανδρος Ζιώµας, ∆ιευθυντής Επιχειρησιακού
Μετασχηµατισµού & Υπηρεσιών Υποστήριξης, ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
«H συνοµιλία µε την οµάδα των παιδιών µε θέµα τον µεγάλο όγκο των δεδοµένων που
καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισµοί σήµερα, ήταν µια πολύ σηµαντική εµπειρία.
Επικεντρωθήκαµε στα διαθέσιµα δεδοµένα τα οποία ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
διαχειρίζεται και αναλύει, συζητήσαµε για τα πρόσθετα δεδοµένα τα οποία θα έδιναν

µεγαλύτερη αξία στην ανάλυσή µας αλλά και για τα έργα τα οποία υλοποιούµε προς
αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υποστηρίξουµε την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ
των συνεργαζόµενων φορέων της αεροδροµιακής κοινότητας µε µοναδικό στόχο την
εξέλιξη των υπηρεσιών µας προς τον επιβάτη.
Όλα τα παιδιά της οµάδας είχαν µεγάλη συµµετοχή µε πολλές ερωτήσεις αλλά και
ιδέες. Τέλος, η τελική παρουσίαση σε µορφή «πάνελ» της οµάδας µας σε όλους τους
συµµετέχοντες στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία.»

