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ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ :  

σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την 

αυτοαπασχόληση των νέων που συνδιοργανώνεται από την 

Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Αττικής με το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο ELISAN στο οποίο ως ΠΕΔΑ συμμετέχουμε από τη θέση 

του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Το θέμα του συνεδρίου αφορά έναν από τους πιο κρίσιμους 

τομείς για την πορεία της κοινωνίας μας. Την αντιμετώπιση της 

ανεργίας των νέων που στην Ελλάδα έχει φτάσει σε  εφιαλτικά 

επίπεδα. Η αυτοδιοίκηση μπορεί - και θα προσθέσω πρέπει - να 

συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ευκαιριών και  

δυνατοτήτων απασχόλησης για τη νέα γενιά μέσα από τη στήριξη 

της τοπικής ανάπτυξης. Η επιτυχής προώθηση της ανάπτυξης και 

της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο απαιτεί εξειδικευμένη γνώση 

και συγκεκριμένες προσπάθειες. Δεν αρκεί η καλή θέληση, όπως 

συχνά λέμε στην Ελλάδα η πολιτική βούληση. Αυτές τις θεωρώ 

δεδομένες στη σημερινή συγκυρία. Ποιος συνάδελφος Δήμαρχος 

δεν θέλει να βοηθήσει τη νεολαία της πόλης του να βρει δουλειά; 

Τα μεγάλα ζητούμενα είναι η εύρεση των χρηματοδοτικών πόρων 

για τη στήριξη της χρηματοδότησης των νέων και η δημιουργία 

του κατάλληλου επιχειρηματικού και θεσμικού περιβάλλοντος έτσι 

ώστε τα χρήματα και οι προσπάθειες που θα διατεθούν να 

πιάσουν τόπο, να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα βιώσιμες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και θέσεις απασχόλησης.  

Σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ELISAN 

επιλέξαμε να αναδείξουμε μια πλευρά του ζητήματος, την 

αυτοαπασχόληση των νέων δηλαδή τη δημιουργία ευκαιριών και  

την στήριξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Είναι μια θεματολογία που συνδέεται με 

βασικούς άξονες του ΕΣΠΑ 2014 -2020 όπως τα startups, η 

προώθηση της καινοτομίας και επίσης συνδέεται με τον θεσμό 

των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και με το πλαίσιο της κοινωνικής 



οικονομίας. Η διάρθρωση των θεματικών συζητήσεων στο 

συνέδριο αναδεικνύει τους διακριτούς ρόλους των αιρετών και των 

επιστημονικών στελεχών σε αυτή τη συνολική προσπάθεια ενώ 

ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ την παρουσίαση των βέλτιστων 

ευρωπαϊκών πρακτικών για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης 

των νέων και τη συμβολική βράβευση που κάνουμε σε έξι από 

αυτές γιατί η μεταφορά της συγκεκριμένης εμπειρίας είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σχεδίου  διαευρωπαϊκής συνεργασίας 

προς αμοιβαίο όφελος.  

Η αυτοδιοίκηση διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

κατάρτιση και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου για την έξοδο 

της πατρίδας μας από την κρίση και μιλώντας για τον πρώτο 

βαθμό τον οποίο εκπροσωπώ σε επίπεδο Αττικής έχουμε τη 

δυνατότητα να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά σχέδια τοπικής 

ανάπτυξης και να συνεργαστούμε αποδοτικά με τις τοπικές μας 

κοινωνίες. Γνωρίζω πολλές αξιόλογες προτάσεις συναδέλφων 

Δημάρχων για θερμοκοιτίδες της επιχειρηματικότητας, για τοπικές  

αναπτυξιακές συνεργασίες, για αναβαθμίσεις των οικονομικών 

κέντρων των πόλεων, όπως ακούσατε προηγουμένως από τον 

Δήμαρχο Αθηναίων. Η συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, το 

Υπουργείο εσωτερικών, τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, τα 

επιμελητήρια και κάθε δύναμη της κοινωνίας των πολιτών 

πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές μας. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε 

να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες απαιτήσεις των καιρών και να 

βάλουμε τα θεμέλια για το καλύτερο μέλλον που δικαιούμαστε. Οι 

νέοι και οι νέες μας θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτών των 

προσπαθειών και το συνέδριό μας στέλνει το μήνυμα αυτής της 

συνάντησης δυνάμεων για την ελπίδα και την προοπτική.  

Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο του ELISAN κυρία Sylvie 

Carrega για την άριστη συνεργασία που επέτρεψε τη διοργάνωση 

του συνεδρίου όπως και όλους τους προσκεκλημένους από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμβάλουν στην επιτυχία των 

εργασιών. Για την ΠΕΔ Αττικής η συμμετοχή και η συνεργασία με 

το ELISAN αποτελεί στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο του κοινού 



μας οράματος για την Ευρώπη των Λαών, των πολιτών, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε.  

Καλή δουλειά.  

 


