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Μεγέθη
• US$39B GAAP τζίρος το FY20

• 430.000 πελάτες σε 175 χώρες

• $70B σε Ε&Α από το FY04

• $80B+ για περισσότερες από 140 εξαγορές

• 20.000 συνεργάτες παγκοσμίως

• 135.000 εργαζόμενοι

• 10.000 ειδικοί εξυπηρέτησης τεχνικής και πελατειακής, σε 29 γλώσσες

• 19.000 σύμβουλοι υλοποιήσεων

• Υποστήριξη χιλιάδων εκπ/κών ιδρυμάτων και εκατομμυρίων 
σπουδαστών σε 120 χώρες
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H EKE στην Oracle
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• Προστασία Περιβάλλοντος 
- Oracle Cloud
- Λειτουργία
- Πελάτες
- Εργαζόμενοι

• Ενίσχυση Κοινοτήτων – 30 χρόνια εθελοντισμού
- 1.600+ projects
- 36.000 εθελοντές
- 133.000 ώρες εθελοντικής εργασίας
- 800 ΜΚΟ & εκπ/κά ιδρύματα
- 22 εκατ. χρηματικών δωρεών σε 6.000+ ΜΚΟ σε 50 χώρες

• Εξέλιξη Εκπαίδευσης – Oracle Academy
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756.000 Το έλλειμμα σε ICT 
επαγγελματίες που χρειάζονται σήμερα 
στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

4% Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το ετήσιο ποσοστό αύξησης 
της ζήτησης για ICT εργαζόμενους. 2
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1 https://www.weforum.org/agenda/2019/03/the-digital-skills-gap-is-widening-fast-heres-how-to-bridge-it/
2 https://epale.ec.europa.eu/fr/content/e-skills-and-jobs-digital-age
3 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/ICT-insights-report-eng.pdf © 2020 Oracle. All rights reserved.

Η επένδυση στον κλάδο των ΤΠΕ και η εξασφάλιση τεχνολογικά εκπαιδευμένου 
εργατικού δυναμικού επιτρέπει την οικονομική εξέλιξη μιας χώρας και είναι μια 
σημαντική κινητήριος δύναμη για την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.3

37% του εργατικού δυναμικού δεν έχει τις 
βασικές ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη.1

38% Το ποσοστό επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα που αναφέρει ότι δυσκολεύεται να 
βρει υποψηφιούς με τις κατάλληλες ψηφιακές 
δεξιότητες για να επεκτείνει τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητές του. 

Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Πληροφορικής

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/ICT-insights-report-eng.pdf
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To διεθνές, δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Oracle

Εξελίσσοντας την εκπ/ση Πληροφορικής διεθνώς αυξάνονται οι γνώσεις 
και αναπτύσσονται οι δεξιότητες, η καινοτομία και η διαφορετικότητα στα 

τεχνολογικά πεδία

Δωρεάν 
πρόγραμμα για 
εκπ/κά ιδρύματα, 
εκπ/κούς και 
μαθητές/φοιτητές 

Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες να επιτύχουν τα 
όνειρά τους. 

Συνεργάζεται με 
χιλιάδες εκπ/κά 
ιδρύματα και εκπ/κούς 
σε 120+ χώρες

Βοηθάει 
εκατομμύρια 
σπουδαστές να 
προετοιμαστούν 
για σπουδές & 
καριέρα στο ΙΤ
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Σχετικά με το Oracle Academy: Δωρεάν Πόροι

Το Oracle Academy προσφέρει δωρεάν online 
hosted πόρους για τη διδασκαλία και την 
εκμάθηση της Πληροφορικής, 
συμπεριλαμβανομένων εκπ/κού υλικού, Oracle 
cloud τεχνολογιών, λογισμικού, ευκαιριών 
πιστοποίησης και τεχνικής υποστήριξης. 

Με το Oracle Academy, οι εκπ/κοί αλλά και οι  
σπουδαστές έχουν πρόσβαση σε online 
εκπαιδευτικό υλικό ώστε να προετοιμάσουν και να 
προετοιμαστούν για σπουδές και καριέρα στην 
Πληροφορική. 
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Ευχαριστώ!

eleni.tsipa@oracle.com


