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ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 



Αγαπητές κυρίες και κύριοι 

 

 

Ως Αντιπρόεδρος της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. 

 

Η απόφαση του Συνδέσμου να θέσει και υπό την δική του αιγίδα και να 

συνεργαστεί για την συνδιοργάνωσή της, αποδεικνύει τη σημασία που 

αποδίδουμε, ως εκπρόσωποι της Επιχειρηματικής Κοινότητας των Περιφερειών 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, σε αντίστοιχου περιεχομένου εκδηλώσεις που η 

θεματολογία τους αφορά και διαπραγματεύεται ζητήματα κρίσιμα και σοβαρά. 

 

Ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση τόσο 

της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσο και του Θεσμού της Μαθητείας 

και την αποτελεσματική σύνδεσή τους με την Οικονομία και την Απασχόληση.  

 

Η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι σε εξέλιξη και εμείς ως πολίτες και 

καταναλωτές το έχουμε συνειδητοποιήσει και το αξιοποιούμε στην 

καθημερινότητά μας.  

 

Οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, του ίντερνετ των πραγμάτων, της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης, της ρομποτικής, της νανοτεχνολογίας, διαδίδονται 

ταχύτατα, διαμορφώνουν τεράστιες μεταβολές και διαφοροποιήσεις που 

επηρεάζουν τη ζωή μας και τις επιλογές μας, στην ψυχαγωγία, στις 

συναλλαγές μας, στις καταναλωτικές μας συνήθειες, στον τρόπο δουλειάς 

μας, στην εκπαίδευση. 

 

Στο βηματισμό της Ελλάδας για την ανάταξη της οικονομίας, έχουμε όλοι 

αποδεχτεί την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού προτύπου 

εξωστρεφούς, καινοτόμου και διεθνώς ανταγωνιστικού, που θα επιτρέψει: 

 

 Την κινητοποίηση της ιδιωτικής οικονομίας και των ιδιωτικών επενδύσεων να 

το υποστηρίξουν αποτελεσματικά. 

 

 Στις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν δυναμικά και με αξιώσεις το δικό τους 

μερίδιο στη διεθνή αγορά. 

 

 Στους ανθρώπους να συμμετάσχουν δίκαια και ισότιμα στα οφέλη. 

 

Αυτές οι αλλαγές, που βασίζονται στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν 

επηρεάσει την παραγωγική διαδικασία, έχουν φέρει στο προσκήνιο τη 

συζήτηση για την ριζική επανεξέταση της δομής της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και του τρόπου με τον οποίο θα συμβαδίσει με τις παρούσες και 

τις μελλοντικές εργασιακές ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας. 

 

Με την ίδια οπτική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο θεσμός της μαθητείας, 

ενταγμένος σε ένα σύγχρονο, δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό 

επαγγελματικό εκπαιδευτικό σύστημα, που θα δίνει τη δυνατότητα: 

 

 Στις επιχειρήσεις να μετατραπούν σε ένα ζωντανό και πάντα ενεργό χώρο 

μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών  



 

 Στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε ένα καλύτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις τους, να αποκτούν 

νέες δεξιότητες, και να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται. 

 

Είναι απαραίτητο ο Κοινωνικός Διάλογος να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον 

οποίο η επαγγελματική εκπαίδευση θα εξελιχθεί και θα αποτελέσει ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο τόνωσης της αυτοπεποίθησης και της χειραφέτησης των 

ανθρώπων. 

 

Οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν λόγους να συνεργαστούν για: 

 

 Να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών 

Εργασίας. 

 

 Να εντοπιστούν τα κρίσιμα επαγγέλματα και οι ειδικότητες των Τομέων που 

έχουν τεθεί σε προτεραιότητα για την Ελληνική Οικονομία 

 

 Να διαμορφωθούν πολιτικές για την συμβουλευτική υποστήριξη και την 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Να σχεδιαστεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. 

 

 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 επιχειρηματικότητα, να 

αποκτήσουν πνεύμα ομαδικότητας για να επιλύουν προβλήματα. 

 

 Να συμβάλλουν για την αναγνώριση και την πιστοποίηση των προσόντων 

με βάση διεθνή πρότυπα. 

 

 Να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των ανθρώπων, να αναδειχθούν οι 

ικανότητες και να καλλιεργηθεί η επιδεξιότητά τους.  



 

 

Μόνο έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης το οποίο: 

 

 Θα δημιουργεί προσόντα, θα αναδεικνύει ταλέντα θα αξιοποιεί δεξιότητες 

θα υποστηρίζει την ανθρώπινη ικανότητα να προσαρμόζεται στα νέα 

δεδομένα και θα μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και τις ανακαλύψεις 

σε προϊόντα. 

 

 Θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διεύρυνσης των εισοδηματικών 

ανισοτήτων, απώλειας εισοδήματος, περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

 

 Θα καθιστά τους ανθρώπους προνομιούχους, πολύτιμους, αξιόμαχους, 

αξιόπιστους, ικανούς να αναλαμβάνουν δράση, πρωτοβουλίες, και να 

αποκτούν διεξόδους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. 

 

Σας ευχαριστώ 


