
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΔΡ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΔΡΑ UNESCO ON FUTURES RESEARCH

World	Futures	Day







1894  
H ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ





ALFRED SPEER, NEW JERSEY INVENTOR, 1871 RECEIVED A PATENT “A SIDEWALK THAT MOVES” 



1893, CHICAGO WORLD FAIR 



REGENT STREET LONDON UK 1900S: HORSE DRAWN CARRIAGES AND FIRST MOTOR CARS



VOLATILE UNCERTAIN COMPLEX AMBIGUOUS

V U C A

Limits to Predictability in a VUCA World 



Μεταβαλλόμενος Αβέβαιος Πολύπλοκος Ασαφής

Μ Α Π A

Περιορίζει την ικανότητα  πρόβλεψης



Peter Von Hess









Εκθετική αλλαγή

30 γραμμικά βήματα 
= 

30 μέτρα

30 εκθετικά βήματα 

1 δισσεκατομμύριο μέτρα (1,073,741,824)

>26x φορές ο γύρος της γης



Γρηγορότερα 
Μικρότερα 

Φθηνότερα 
Καλύτερα

Εκθετική αλλαγή
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Χρόνος

Η ζωή μου 
είναι τόσο 
προβλέψιμη

Ουπ! Δεν το 
περίμενα αυτό

Που καταλήγεις τελικά στο 
μέλλον

Που βλέπεις το μέλλον σου

Η έκπληξη της εκθετικής 
αλλαγής



Ας δούμε μερικές από τις 
διαφορετικές οπτικές γωνίες 
με τις οποίες βλέπουμε το 
μέλλον…



Πιθανά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που συνδέονται με το παρελθόν και το παρόν



Πιθανά μέλλοντα



Πιθανά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που συνδέονται με το παρελθόν και το παρόν

Εύλογα μέλλοντα : 
Μέλλοντα που συνδέονται με νέες εξελίξεις



Εύλογα μέλλοντα

3D εκτυπωτής



Εύλογα μέλλοντα

Εργαστήριο Αγνό 
χάµπουργκερ



Πιθανά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που συνδέονται με το παρελθόν και το παρόν

Εύλογα μέλλοντα : 
Μέλλοντα που συνδέονται με νέες εξελίξεις

Εφικτά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που προκύπτουν από νέους συνδυασμούς και 
ιδέες



Εφικτά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που προκύπτουν από νέους συνδυασμούς και 
ιδέες

Σνιφάροντας το 
φαγητό



Εφικτά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που προκύπτουν από νέους συνδυασμούς και 
ιδέες

Καθόλου φαγητό,
Θρεφόµαστε χάρη 
στην νανοτεχνολογία



Πιθανά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που συνδέονται με το παρελθόν και το παρόν

Εύλογα μέλλοντα : 
Μέλλοντα που συνδέονται με νέες εξελίξεις

Εφικτά μέλλοντα: 
Μέλλοντα που προκύπτουν από νέους συνδυασμούς και 
ιδέες



Ο ΚΩΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Πιθανά Εύλογα

Επιθυµητό

Σενάρια

Wild Cards

Εφικτά



* The discipline of economics evolved in the mid-19th century through the combination of political economy, 
social science and philosophy and gained entrenchment with the increased scrutiny of the asymmetric 
financial and welfare distribution attributed to sovereign rule.



Foresight	/	ΠροόρασηForecast	/	Πρόβλεψη



ΑΡΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

‣ Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς δεν υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο μέλλον - υπάρχουν αμέτρητα εναλλακτικά μέλλοντα.  

‣ Το μέλλον δεν έχει μια προκαθορισμένη, σταθερή ή αναπόφευκτη 
μοίρα - ακόμη και όταν αδυνατούμε να αντιληφθούμε εναλλακτικές 
εικόνες αυτού του μέλλοντος.  

‣ Το μέλλον μπορεί να επηρεαστεί, επειδή διαμορφώνεται από τις πράξεις 
και τις επιλογές μας την τρέχουσα στιγμή.  

Amara, 1981 





Futures Literacy Laboratory



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Προεδρία της Κυβέρνησης

Ομάδα Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού & 
Έρευνας για το Μέλλον

Η ζωή στην εποχή των παππούδων σας ήταν πολύ 
διαφορετική. Μπορείτε να εντοπίσετε αρκετές 

διαφορές μεταξύ του τότε και του τώρα.

Ομοίως, σε 20 χρόνια, η ζωή πιθανόν θα είναι εξίσου 
πολύ διαφορετική. Φανταστείτε πώς θα μπορούσε να 

είναι –διαφορετικό αλλά και καλύτερο– για εσάς και την 
κοινότητά σας.

Φανταστείτε, λοιπόν, πως βρίσκεστε τώρα στο 2040. 
Πώς θα θέλατε να είναι αυτό το μέλλον; Επιλέξτε ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα που είναι σημαντικό για 
εσάς και το οποίο θα θέλατε να αλλάξει ή να βελτιωθεί. 
Περιγράψτε αυτό το καλύτερο μέλλον. Πώς θα ήταν;

bit.ly/our_futures 

#OURFUTURES



#OURFUTURES#ARSAKEIOTHESSALONIKI
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ



#OURFUTURES#ARSAKEIOTHESSALONIKI
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ



#OURFUTURES#ARSAKEIOTHESSALONIKI

ΤΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 



#OURFUTURES#ARSAKEIOTHESSALONIKI

ΤΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ







Θέσεις εργασίας σήμερα (όχι πριν 30 έτη)

• Web designer

• Social media expert 

• Influencer 

• Επαγγελματίας e-gamer

• Metaverse space designer

• Futurist

• Design thinking expert 

• Εμψυχωτής (ενηλίκων)

• Graphic designer

• Precision farming expert 

• Podcast producer

• Big data analyst

• Data visualization expert

• EU project manager

• Προπονητής parkour 

• A.I. drug development expert

• Media content creator

• Drone pilot




Νέες θέσεις εργασίας εμφανίζονται
§Designer for virtual rooms
§Creativity Coach 
§Personal health assistant 
§Empathy-Interventionist 
§Algorithm-Insurance-Supplier 
§Biosignal-Trainer 
§Education-Portfolio-Optimizer 
§Syn-Biologist
§Metaverse-Housekeeper

§Free time and occupation designer 
§Translator human-machine  and 
machine-human
§Ethics expert for AI 
§Virtual team-assistant
§Personal learning coach
§Estate Agent for Attracting Job 
Nomad Knowledge Workers



WORK/TECH 2050
3 ΣΕΝΑΡΙΑ

για την Εργασια και την 
Τεχνολογια το 2050

Millennium Project
Greek Node

2

1

3

If Humans Were Free – The Self-Actualizing 

It’s Complicated - A Mixed 

Political/Economic Turmoil – Future 

• Millennium Project Greek Node • UNESCO Chair on Futures Research, FORTH



Millennium Project
Greek Node





Η εργασία σήμερα ακολουθεί το παράδειγμα της 
Βιομηχανικής Εποχής =  Οι άνθρωποι πηγαίνουν 
όπου είναι η εργασία.

Η ψηφιοποίηση αμφισβητεί ήδη αυτό το 
μοντέλο εργασίας



Στρατηγικές 
δράσης

Γ ΦΑΣΗ
Συμπερασματα/ Τελική 

αναφορά

Δ ΦΑΣΗ
Ανάλυση τάσεων/ 

προετοιμασία σεναρίων

A ΦΑΣΗ

Ανάπτυξη 
σεναρίων

Β ΦΑΣΗ

 Η Έρευνα Future Work/Tech 2050

Βιβλιογραφική 
έρευνα

Delphi έρευνα 
προετοιμασία 
σεναρίων 
preparation 
(>300 
συμμετέχοντες 
από 45 χώρες)

Προετοιμασία 
πρόχειρων 
σεναρίων

Delphi /
ενημέρωση 
σεναρίων (>400 
συμμετέχοντες 
παγκοσμίως σε 
3 γύρους)

Εργαστήρια:

Ανάπτυξη 
στρατηγικών 
δράσεων (>30 
εργαστήρια σε 
20 χώρες)

Κατηγοριο-
ποίηση 
στρατηγικών 
δράσεων

Delphi: 
Αξιολόγηση 
στρατηγικών 
δράσεων (781 
συμμετέχοντες 
παγκοσμίως)

Σύνταξη 
πρόχειρης 
αναφοράς / 
αποστολή σε 
φορείς

Σύνταξη τελικής 
αναφοράς /

Έκδοση βιβλίου

20192014
State of Future 2019 WORK/

TECHNOLOGY 2050
State of Future 

2015-16

1 2 4 6 73A 3B 5A 5B



North	America	
USA		
Mexico

South	America		
Argentina		
Bolivia		
Brazil		
Uruguay		
Venezuela		
Peru*

Africa	
South	Africa		
Kenya*	
Zambia*

Europe	
Bulgaria		
Germany		
Finland		
Greece	
Italy		
Netherlands		
Poland	
Spain		
Hungary		
Croatia*		
Romania*		
Slovakia*		
Great	Britain*		
Montenegro*

Asia	
Israel	
South	Korea		
China*		
Dubai*		
Georgia*		
India*	
Iran*		
Pakistan*		
Sri	Lanka*		
Turkey*	 Oceania	

Australia

Εργαστήρια	Millennium	Project	για	τα	σενάρια	και	τις	στρατηγικές	
(ολοκληρωμένα	&	υπό	οργάνωση	*)



 3 Σενάρια για το 2050

1 Πολύπλοκο - Όλα είναι μπερδεμένα 

2 Πολιτική/οικονομική αναταραχή - Μελλοντική 
ανησυχία 

3 Εαν ο άνθρωπος ήταν ελέυθερος - Η οικονομία της 
αυτοπραγμάτωσης 



Επόμενες	Τεχνολογίες	-	Σε	συνέργεια





MEGATREND1 RICHER & OLDER 
[DEMOGRAPHICS]



MEGATREND2 GLOBALIZATION 2.0



MEGATREND 3 TECHNOLOGICAL 
REVOLUTION



T4 CLIMATE CHANGE



T5 SCARCITY OF RESOURCES



Στενή	παγκόσμια	
	συνεργασία

Μέσα,	Τέχνες,	και		
πολιτισμός	

δημιουργούν		
οράματα

Ωθηση	στην	
	εκπαίδευση

Συμβίωση	ανάμεσα		
σε	ανθρώπους		

και	Τ.Ν.

Εκρηξη	στην	
	αυτοαπασχόληση

Επιτυχημένα	πιλοτικά		
προγράμματα	BΕΕ*

Φόρος	
στα	ρομπότ

Εκρηξη	στα	
BΕΕ*

Εκρηξη	στην	
	αυτοαπασχόληση

Στόχευση	
στο	κοινό	καλό

Εργασία=μισθωτή	εργασία=	
δραστηριότητα,	συνεισφορά,		
νόημα,	αυτο-ενεργοποίηση

Θετικές		
αποφάσεις

Αρνητικές		
αποφάσεις

Ελάτωση	συγκέντρωσης	
πλούτου/	χάσμα	φτωχών-

πλουσίων

Great	
Brain	race

Περισσότερες	θέσεις	εργασίας	από	
ΕΤ**,	από	τις	“παλιές”	που	

χάνονται	

Οι	κολλοσοί	διαφεύγουν	του	
κρατικού	ελέγχου

Επιτάχυνση	κοινωνικών,	
οικονομικών,	και	

τεχνολογικών	αλλαγών

Εισαγωγή	μορφής	
BΕΕ*

Ισόβια	εργασία	
μέσω	προόδου	στην	

αντιγηραντική	έρευνα	

Πολυπολικός	
κόσμος

Διεύρυνση	
κοινωνικού		
χάσματος

Ακραία	
πολιτική	
πόλωση

Αποτυχημένα	
κράτη

Αποξένωση	
και	φόβος	του	
μέλλοντος

Προβλήματα	από	μια	
γηραμένη	κοινωνία	με	υψηλή	

ανεργία	νέων
Διάλυση	

κοινωνικών	νορμών	
&	κανόνων

Οι	ΕΤ**	καταστρέφουν	
απρόσμενα	μεγάλο	αριθμό	

θέσεων	εργασίας	και	
επιχειρήσεων	

Αυξημένο	
οργανωμένο	
έγκλημα

Ξηρασία	&	λιμός	λόγω	
κλιμματικής	αλλαγής

Τα	3	σενάρια	προς	το	2050

*	BΕΕ=	Βασικό	εγγυμένο	εισόδημα	,	**	ΕΤ=	Επόμενες	τεχνολογίες

2019 2050Φάση	μετασχηματισμού

Πηγή:	Future	Impacts/	Bertelsmann	Stiftung,	Glenn	et.	2018



Σενάρια παγκόσμιας απασχόλησης 
εργατικό δυναμικό 3 δις 2000- > 6 δις 2050 

Σενάριο 1 
It’s complicated

Σενάριο 2 
Political/ 

Economic Turmoil

Σενάριο 3 
If humans were 

free

Εργαζόμενοι 2 δις 1 δις 1 δις

Αυτοαπασχολούμενοι 2 δις 1 δις 3 δις

Άνεργοι ή σε μετάβαση 1 δις 2 δις 1 δις

Παραοικονομία 1 δις 2 δις 1 δις



17%

33%

38%

17%

33%

13%

17%

17%

25%

49%

17%

25%

Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Άνεργοι/σε μετάβαση Παραοικονομία

Σύνθεση απασχόλησης 2050 , Millennium Project scenarios

Σενάριο	1:	Its	complicated

Σενάριο	2:	Political/	
economic	turmoil

Σενάριο	3:	If	humans		
were	free



Artificial Narrow Intelligence (ANI)Artificial General Intelligence (AGI)



Artificial Super Intelligence (ASI)



TI KANOYME;



STEM μετά το 2030 ? 
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Δεξιότητες



STEM μετά το 2030 ? 67

Μετατόπιση από το μοντέλο εκμάθησης γνώσης για επάγγελμα  

->  Ανάπτυξη οριζόντιων Meta-δεξιοτήτων (κοινωνικές και επιχειρηματικότητας):   

★ Κριτική σκέψη 
★ Δημιουργικότητα 
★ Επίλυση-προβλημάτων 
★ Αυτοέλεγχος 
★ Δυνατότητα συνεργασίας σε ομάδες 
★ Επικοινωνία (σε πόλυπολιτισμικές ομάδες) 

๏ Δια βίου μάθηση 
๏ Νέα μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση

Millennium Project



Πώς άλλαξαν οι δεξιότητες που ζητά 
η αγορά σε μόλις τρία χρόνια…

68

2016, Κορυφαία προσόντα 
που αναζητούν οι εταιρίες:   

★ Γνώσεις STEM, καθώς 
και γνώσεις ψηφιακών 
δεξιοτήτων

ΙΒΜ Institute for 
Business Value

2019, Κορυφαία προσόντα που 
αναζητούν οι εταιρίες:   

★ H συμπεριφορά, η ευελιξία, η 
προσαρμοστικότητα στις 
αλλαγές και η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων που αλλάζουν 
πολύ συχνά



Πόσο εύκολα τα στελέχη μπορούν να 
ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις;

69

★ Μόνο 41% των CEO των μεγάλων επιχειρήσεων και 
οργανισμών έχουν πλέον τις γνώσεις, τις ικανότητες και τους 
πόρους για να εκτελέσουν τις στρατηγικές που έχουν 
υιοθετηθεί.

ΙΒΜ Institute for 
Business Value

★ Κάλυψη κενού δεξιοτήτων λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και 
ψηφιακού μετασχηματισμού:

2014

3 ημέρες

2019

36 ημέρες

Πηγή:	https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/closing-skills-gap



Μισθολογικές διαφορές
70

Σύμφωνα με έρευνα (2017) της απογραφική υπηρεσίας των ΗΠΑ 

★ Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων σε σπουδές STEM 
φθίνουν μετά την πρώτη θέση εργασίας. 

★ Μετά την ηλικία των 40, οι απόφοιτοι STEM εξομοιώνονται μισθολογικά 
με εκείνους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. 

★ Αυτό συμβαίνει διότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους νέους 
απόφοιτους STEM, οι οποίοι έχουν επικαιροποιημένες γνώσεις, και διότι 
οι απόφοιτοι κοινωνικών επιστημών φαίνεται ότι τα καταφέρνουν 
καλύτερα σε κάποιες οριζόντιες δεξιότητες, όπως στην επίλυση 
προβλημάτων, την κριτική σκέψη και την προσαρμοστικότητα.

Πηγή:	www.nytimes.com/2019/09/20/business/liberal-arts-stem-salaries



Έλλαδα
71

Σύμφωνα με έρευνα (2019) της Έδρας UNESCO για το περιβάλλον 
καινοτομίας στην Ελλάδα. 

★ 119 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών,  

★ εντόπισαν την έλλειψη καλλιέργειας της δημιουργικότητας έως ένα 
σοβαρό πρόβλημα τους συστήματος εκπαίδευσης,  

★ ενώ αντίθετα είναι μάλλον ευχαριστημένοι με το επίπεδο κατάρτισης 
των αποφοίτων. 

Πηγή:	https://www.futures.gr/2019/09/18/innovationgreece2019/



STEM μετά το 2030 ? 72

Μετατόπιση από το μοντέλο εκμάθησης γνώσης για επάγγελμα  

->  Ανάπτυξη οριζόντιων Meta-δεξιοτήτων (κοινωνικές και επιχειρηματικότητας):   

★ Κριτική σκέψη 
★ Δημιουργικότητα 
★ Επίλυση-προβλημάτων 
★ Αυτοέλεγχος 
★ Δυνατότητα συνεργασίας σε ομάδες 
★ Επικοινωνία (σε πόλυπολιτισμικές ομάδες) 

๏ Δια βίου μάθηση 
๏ Νέα μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση

Millennium Project



Πώς άλλαξαν οι δεξιότητες που ζητά 
η αγορά σε μόλις τρία χρόνια…

73

2016, Κορυφαία προσόντα 
που αναζητούν οι εταιρίες:   

★ Γνώσεις STEM, καθώς 
και γνώσεις ψηφιακών 
δεξιοτήτων

ΙΒΜ Institute for 
Business Value

2019, Κορυφαία προσόντα που 
αναζητούν οι εταιρίες:   

★ H συμπεριφορά, η ευελιξία, η 
προσαρμοστικότητα στις 
αλλαγές και η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων που αλλάζουν 
πολύ συχνά



Πόσο εύκολα τα στελέχη μπορούν να 
ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις;

74

★ Μόνο 41% των CEO των μεγάλων επιχειρήσεων και 
οργανισμών έχουν πλέον τις γνώσεις, τις ικανότητες και τους 
πόρους για να εκτελέσουν τις στρατηγικές που έχουν 
υιοθετηθεί.

ΙΒΜ Institute for 
Business Value

★ Κάλυψη κενού δεξιοτήτων λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και 
ψηφιακού μετασχηματισμού:

2014

3 ημέρες

2019

36 ημέρες

Πηγή:	https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/closing-skills-gap



Μισθολογικές διαφορές
75

Σύμφωνα με έρευνα (2017) της απογραφική υπηρεσίας των ΗΠΑ 

★ Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων σε σπουδές STEM 
φθίνουν μετά την πρώτη θέση εργασίας. 

★ Μετά την ηλικία των 40, οι απόφοιτοι STEM εξομοιώνονται μισθολογικά 
με εκείνους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. 

★ Αυτό συμβαίνει διότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους νέους 
απόφοιτους STEM, οι οποίοι έχουν επικαιροποιημένες γνώσεις, και διότι 
οι απόφοιτοι κοινωνικών επιστημών φαίνεται ότι τα καταφέρνουν 
καλύτερα σε κάποιες οριζόντιες δεξιότητες, όπως στην επίλυση 
προβλημάτων, την κριτική σκέψη και την προσαρμοστικότητα.

Πηγή:	www.nytimes.com/2019/09/20/business/liberal-arts-stem-salaries



Έλλαδα
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Σύμφωνα με έρευνα (2019) της Έδρας UNESCO για το περιβάλλον 
καινοτομίας στην Ελλάδα. 

★ 119 στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών,  

★ εντόπισαν την έλλειψη καλλιέργειας της δημιουργικότητας έως ένα 
σοβαρό πρόβλημα τους συστήματος εκπαίδευσης,  

★ ενώ αντίθετα είναι μάλλον ευχαριστημένοι με το επίπεδο κατάρτισης 
των αποφοίτων. 

Πηγή:	https://www.futures.gr/2019/09/18/innovationgreece2019/





“Κάθε χρήσιμη δήλωση σχετικά 
με το μέλλον θα πρέπει αρχικά 

να δείχνει γελοία ”


  

Dator
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