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1η Συνδιάσκεψη Νέων για τη Βιομηχανία 

Σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Βιομηχανία, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, διοργανώνουν την 1η Συνδιάσκεψη Νέων για τη Βιομηχανία, στις 17 

Μαρτίου 2023, με θέμα την «Δίδυμη – ψηφιακή και πράσινη – μετάβαση της 

Ελληνικής Βιομηχανίας». 

Η 1η Συνδιάσκεψη Νέων για τη Βιομηχανία προσφέρει βήμα σε νέους φοιτητές και 

επαγγελματίες προς συζήτηση και ανάπτυξη απόψεων γύρω από την Ελληνική 

Βιομηχανία.  

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η εξοικείωση των νέων σε θέματα 

σχετικά με την βιομηχανία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανταπόκρισή της στις προοπτικές που αναδύονται, 

καθώς και η συμβολή της Συνδιάσκεψης με προτάσεις στην υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για τη Βιομηχανία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες: 

• Μέσω σύντομων διαλέξεων από έμπειρα στελέχη της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της χώρας θα έρθουν σε 

επαφή με τις δραστηριότητες, λειτουργίες και προκλήσεις της Ελληνικής 

Βιομηχανίας (παραγωγή, προοπτικές, προβλήματα κα.) 

• Θα ενημερωθούν σχετικά με ευκαιρίες σταδιοδρομίας που υπάρχουν στην 

ελληνική βιομηχανία 

• θα διαπραγματευτούν και θα διαμορφώσουν από κοινού προτάσεις  για την 

ελληνική βιομηχανία στη βάση ενός δομημένου διαλόγου βάσει 

προκαθορισμένων διαδικασιών. 

Η παροχή της τεχνογνωσίας έμπειρων στελεχών θα δημιουργήσει το κατάλληλο 

μείγμα διάδρασης με τους συμμετέχοντες ως βάση συζήτησης, και για τη μεγαλύτερη 

αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Μέσω της προαναφερθείσας 

διαδικασίας ενθαρρύνεται  ο πλουραλισμός των απόψεων, αλλά και η επιτυχής 

διαπραγμάτευση και σύνθεση απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Με σκοπό την προετοιμασία των προτάσεων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, 

πριν από τη Συνδιάσκεψη θα αποσταλεί λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό (Οδηγός 

Μελέτης), το οποίο θα περιλαμβάνει την αναγκαία επιστημονική πληροφόρηση, 

καθώς και τους κανόνες της συζήτησης, 

Οι θεματικές, που θα τεθούν προς συζήτηση στην 1η Συνδιάσκεψη Νέων για τη 

Βιομηχανία, αφορούν τη δίδυμη μετάβαση (πράσινος και ψηφιακός 

μετασχηματισμός) της ελληνικής βιομηχανίας, πραγματεύονται τη σύνδεση της 
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σχετικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, περικλείουν την έννοια της 

στρατηγικής αυτονομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία (πρώτες ύλες, 

εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, κ.ά.), ενώ τέλος εμπεριέχουν τη σημασία της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας, του κανονιστικού πλαισίου του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, καθώς και τη σπουδαιότητα των ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία.  

 

 

Η 1η Συνδιάσκεψη Νέων για τη Βιομηχανία επιχειρεί να συγκεντρώσει νέους και νέες 

από όλη την Ελλάδα και να θεσπίσει ένα εργαλείο συστηματικού διαλόγου γύρω από 

ζητήματα οικονομίας, βιομηχανίας και ανάπτυξης, λειτουργώντας παράλληλα ως μια 

πολύτιμη δεξαμενή σκέψης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.  

Η επιτυχής υλοποίηση του εγχειρήματος θα αποτελέσει πρόδρομο για την ανάπτυξη 

του θεσμού του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Νέων, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.  

Η πρωτοβουλία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων (πλατεία Κάνιγγος) και αφορά νέους και νέες ηλικίας 18-

30 ετών. 

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/kY33XGDLiPJzv3K17  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 8 Μαρτίου (23:59 ώρα Ελλάδος).  

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.  

Οι αιτούντες/αιτούσες θα ειδοποιηθούν για την πορεία της αίτησής τους 

μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν καταχωρίσει, μέχρι την 

Παρασκευή 10 Μαρτίου. 

https://forms.gle/kY33XGDLiPJzv3K17
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Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, ώστε να 

τους αποσταλεί ο Οδηγός Μελέτης και περαιτέρω οδηγίες.  

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Ομάδα της Συνδιάσκεψης Νέων στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση gensecb@gmail.com  

mailto:gensecb@gmail.com

