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Αγαπητοί σύνεδροι, 
 
Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, θα ήθελα 
να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
για τη διοργάνωση του Δεύτερου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ανάπτυξης της Θεσσαλίας. 
 
Θα αξιοποιήσω το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, για να αναφερθώ, συνοπτικά, σε κάποια 
σημαντικά, κατά την άποψή μου, ζητήματα που αφορούν την Παραγωγή, την Εκπαίδευση και 
την Απασχόληση. 
 
Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να κάνω μια σύντομη αναφορά στη σημασία της παραγωγικής, 
βιομηχανικής, μεταποιητικής δραστηριότητας και δημιουργίας πλούτου στην περιοχή μας, με 
οικονομικούς δείκτες.  
 
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, αφορούν στη Θεσσαλία, έχουν ως έτος αναφοράς 
το 2017, δημοσιεύθηκαν μόλις πρόσφατα, στις 17 Ιανουαρίου 2020.  
 
Σύμφωνα, λοιπόν με αυτά: 
 
 Ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, ενέργεια, εξόρυξη) δημιουργεί το 16,94% 

της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 391 Τοπικές Μονάδες στη Θεσσαλία (για το 2017) πωλούν βιομηχανικά προϊόντα αξίας 

2,357 δις ευρώ.  
 Οι επιχειρήσεις μας εξάγουν (για το 2018) προϊόντα αξίας 1,349 δις ευρώ. 
 
Προϊόντα, που εμείς τα αποκαλούμε πρωταθλητές των εξαγωγών, στην περιοχή όπως είναι τα 
τρόφιμα, τα μέταλλα και τα κλωστοϋφαντουργικά υλικά.  
 
Είναι κατά βάση τα προϊόντα που συμβάλλουν στη διατήρηση του θετικού εμπορικού ισοζυγίου 
της Θεσσαλίας, για 10η συνεχή χρονιά.  
 
Από τα στοιχεία των μεγεθών που σας ανέφερα, αποδεικνύεται ότι οι παραγωγικές επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας, που διασώθηκαν από την κρίση, προσπάθησαν και κατάφεραν:  
 
 Να επιβιώσουν και να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των συνεπειών της κρίσης.  
 Είναι εδώ, παράγουν, επενδύουν και κρατούν αξιόπιστες θέσεις εργασίας. 
 
Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι παρούσα και είναι διαρκώς σε εξέλιξη. 
 
Με τις διάφορες ιδιότητές μας, σαν άνθρωποι, είτε ως παραγωγοί, είτε ως καταναλωτές έχουμε 
ήδη υιοθετήσει τις τεχνολογικές αλλαγές και τις αξιοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.  
 
Οι επιχειρήσεις με την είσοδο οποιουδήποτε νέου μηχανήματος, νέων μηχανογραφικών 
συστημάτων ή διαδικασιών για τη διαχείριση της παραγωγής είναι στην πρώτη γραμμή της 
υποδοχής της νέας τεχνολογίας.  
 
Οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, του ίντερνετ των πραγμάτων, της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης, της ρομποτικής, της νανοτεχνολογίας, διαδίδονται ταχύτατα. 
 



Έχουν ήδη επιφέρει τεράστιες μεταβολές και διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας και 
τις επιλογές μας, στην υγεία, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές μας, στις καταναλωτικές μας 
συνήθειες, στον τρόπο δουλειάς μας, σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας και στην 
εκπαίδευση. 
 
Όλες αυτές οι αλλαγές που διαπερνούν την καθημερινότητα μας, διαφοροποιούν και τον 
παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. 
 
Με αυτή την έννοια, μας κάνουν να συνειδητοποιούμε, ως επιχειρήσεις, ότι η αξιοποίηση των 
ευκαιριών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης δεν αποτελεί απλά μια επιλογή, είναι μια 
πραγματικότητα και μια αναγκαιότητα.  
 
Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης και οι επενδύσεις σε τεχνολογία για την εγχώρια 
παραγωγή είναι μονόδρομος και πρόκληση. 
 
Αυτό συμβαίνει γιατί η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού αυξάνει την ανάγκη ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών και χαρακτηριστικών.  
 
Τα σύγχρονα ανταγωνιστικά προϊόντα έχουν μέσα τους προστιθέμενη αξία η οποία δεν έχει 
μόνο σχέση με το ίδιο το προϊόν, αλλά και με τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, την 
ιχνηλασιμότητα και τις πολλαπλές πιστοποιήσεις που το ταυτοποιούν.  
 
Η τεχνολογική εξέλιξη που έρχεται εκ των πραγμάτων μέσω των επενδύσεων, θα επιτρέψει 
στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, στη βιομηχανία και τη μεταποίηση: 
 
 Να αναβαθμιστούν θεαματικά,  
 Να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τη μείωση κόστους και την ανταγωνιστικότητά τους,  
 Να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν την καινοτομία 
 Να υιοθετήσουν νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής,  
 Να δημιουργήσουν νέα υλικά και προϊόντα 
 Να δημιουργήσουν δηλαδή τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
Οι εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο παραγωγικό μοντέλο και θα συνεχίσουν με 
γεωμετρικούς ρυθμούς να πραγματοποιούνται, τονίζουν την τεράστια ανάγκη της ύπαρξης ενός 
εργατικού δυναμικού που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις καταιγιστικές αλλαγές.  
 
Οπότε έρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση, όσο ποτέ άλλοτε: 
 
 Για την ριζική επανεξέταση της δομής της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και  
 Για τον τρόπο με τον οποίο (η εκπαίδευση) θα συμβαδίσει με τις παρούσες αλλά και τις 

μελλοντικές ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας, με έμφαση στην παραγωγική, 
βιομηχανική, μεταποιητική δραστηριότητα. 

 
Αγγίζει, αφορά και απευθύνεται σε όλες τις κλίμακες και όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 
Δηλαδή: 
 
 την πρωτοβάθμια,  
 την δευτεροβάθμια,  
 την ανώτατη εκπαίδευση,  
 την τεχνική εκπαίδευση,  



 την τεχνολογική εκπαίδευση,  
 τη δια βίου μάθηση,  
 την κατάρτιση. 
 
Αυτή η μεγάλη μεταρρυθμιστική πρόκληση που αφορά στο Εκπαιδευτικό μας Σύστημα και 
διαπερνά όλο το φάσμα του θεσμού, εκτιμώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, με στρατηγικό 
στόχο: Τη δημιουργία μιας νέας γενιάς εργαζόμενων οι οποίοι θα έχουν:  
 
 Πρόσβαση σε ένα υψηλότερο, σύγχρονο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
 Νέες δεξιότητες και ικανότητα απορρόφησης των αλλαγών, 
 Δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργούνται. 
 
Να μην ξεχνάμε, όμως και τον τεράστιο όγκο των ήδη υπαρχόντων εργαζόμενων για τους 
οποίους θα πρέπει να έχουμε την ίδια μέριμνα.  
 
Σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ο Κοινωνικός Διάλογος που συνεχώς διευρύνεται και 
εμπλουτίζεται, είναι απαραίτητο να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση θα εξελιχθεί. 
 
Πώς δηλαδή θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόνωσης της αυτοπεποίθησης και της 
χειραφέτησης των ανθρώπων. 
 
Έχουμε λοιπόν λόγους να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για: 
 
 Να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας. 
 Να εμπλουτιστούν τα κρίσιμα επαγγέλματα και οι ειδικότητες των παραγωγικών τομέων και 

κλάδων της οικονομίας.  
 Να αναδιαμορφωθούν οι πολιτικές για την συμβουλευτική υποστήριξη και την κατάρτιση 

του ανθρώπινου δυναμικού. 
 Να σχεδιαστεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, με ανοιχτά κανάλια 

επικοινωνίας του κόσμου της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα.  
 Να συνδεθεί η γνώση και οι δεξιότητες με την αγορά εργασίας. 
 Να ενταχθούν στο Σύστημα Εκπαίδευσης οι ψηφιακές γνώσεις, η τεχνολογία, η μηχανική 

και τα μαθηματικά. 
 Να διευκολυνθούν οι νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, να βελτιώσουν την αίσθηση της επιχειρηματικότητας, να αποκτήσουν 
πνεύμα ομαδικότητας και επίλυσης προβλημάτων.  

 
Ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας, μας απομακρύνει από την λεγόμενη 
«σειριακή» αντίληψη (πρώτα εκπαίδευση και μετά δουλειά) που αντιστοιχούσε στα 
εκπαιδευτικά συστήματα της προηγούμενης βιομηχανικής επανάστασης.  
 
Οι παλιές δουλειές χάνονται, νέες δουλειές με σύνθετες και πολυεπίπεδες απαιτήσεις έρχονται 
στο προσκήνιο.  
 
Αυτές οι νέες δουλειές απαιτούν κρίσιμες, νέου τύπου ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις. 
 
Οι ομάδες του πληθυσμού που δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που θα 
τους εξελίξουν και θα τους κρατήσουν ενεργούς στο νέο εργασιακό τοπίο, μπορούν να είναι εν 
δυνάμει τα θύματα της νέας εποχής.  



 
Για αυτές τις ομάδες, ο μεγάλος κίνδυνος της διεύρυνσης των εισοδηματικών ανισοτήτων, της 
απώλειας εισοδήματος, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με μεγάλη υπευθυνότητα.  
 
Αγαπητοί σύνεδροι,  
 
Υπολοιπόμαστε έναντι της Ευρώπης, τουλάχιστον, σε ζητήματα ψηφιακών απαιτήσεων. 
 
Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας είναι, εν δυνάμει, ένας σοβαρός μοχλός 
ανάπτυξης, υπό προϋποθέσεις: 
 
 Απαιτεί αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για στοχευμένα προγράμματα υποστήριξης 

τεχνολογικών επενδύσεων και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  
 Προϋποθέτει συνεργασία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων  
 Χρειάζεται ευρείες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, εργαζομένων, ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών κοινοτήτων και πολιτείας για χάραξη ολοκληρωμένων πολιτικών. 
 
Εμείς, εδώ στη Θεσσαλία, έχουμε αντιληφθεί ότι συνεργαζόμενοι μπορούμε να θέσουμε σοβαρή 
υποψηφιότητα για τη μετεξέλιξή μας σε μια προνομιακή περιοχή ανάπτυξης, απασχόλησης και 
δημιουργίας.  


