
(Απομαγνητοφωνημένο  Αρχείο)  

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ:   

Κυρίες και κύριοι, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η μείωση της 

ανεργίας, κυρίως της ανεργίας των νέων, είναι ένα διαρκές 

ζητούμενο τα τελευταία χρόνια που η χώρα και η πρωτεύουσα 

επιχειρούν να ανακάμψουν από τη λαίλαπα της κρίσης. Το 

γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες αποτυπώνουν μια συνεχή 

διαρροή των νέων και ικανών ανθρώπων του τόπου προς το 

εξωτερικό, αφού εκεί η εύρεση εργασίας είναι περισσότερο εφικτή, 

αυτό το γεγονός δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού ή 

αναβολής. Οφείλουμε όλοι τώρα, σήμερα, εδώ και τώρα, να 

δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που δεν θα οδηγούν πια 

τους νέους μακριά από τη χώρα μας και από την οικονομία της. 

Γιατί πώς αλλιώς θα πετύχουμε την οικονομική ανάκαμψη αν 

χάνουμε διαρκώς τα καλύτερα μυαλά μας; Βεβαίως καθ’ ης και το 

έργο  του. Το μερίδιο ευθύνης και οι δυνατότητες δράσης που 

προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, ανήκουν 

κυρίως στην κεντρική εξουσία. Ο Δήμος Αθηναίων καταβάλει  

εξαρχής, ήδη τουλάχιστον από την πρώτη θητεία της παρούσης 

Δημοτικής Αρχής, μια πολυεπίπεδη προσπάθεια που την 

τελευταία διετία έχει αρχίσει να αποδίδει κάποιους καρπούς, 

κάποια απτά αποτελέσματα στην αργόσυρτη διαδικασία 

ανάκαμψης της οικονομίας της Πρωτεύουσας.  

Ειδικότερα: Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο για 

πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή μπήκε ενεργά στο πεδίο της 

επιχειρηματικότητας με δράσεις και έργα. Πρώτα από όλα με το 

δίκτυο επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων το οποίο 

δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και  

την οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας με την συμμετοχή δημόσιων 

οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων και του 

ιδιωτικού τομέα. Με το σωστό συντονισμό και τη δικτύωση, την 

παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτών υπηρεσιών παρέχεται 

μια σημαντική βοήθεια στους νέους ενώ παράλληλα αυξάνονται 

και  οι πιθανότητες επιτυχίας ενός νέου επιχειρηματικού 



εγχειρήματος. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και σε κάποιες 

περιπτώσεις χρηματοδοτήσαμε την υλοποίηση νέων έργων που 

έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

επιχειρηματικότητας. Τα έργα αφορούν υποδομές, θερμοκοιτίδες, 

κτίρια με κύρια δραστηριότητα συμβουλευτική υποστήριξη, την 

παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, τις δράσεις εξωστρέφειας 

και τις ενημερωτικές εκδηλώσεις με ημερίδες και συνέδρια. Όλες 

αυτές οι πρωτοβουλίες είχαν και έχουν ως στόχο την στήριξη των 

νέων που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις και τις ιδέες τους 

στο επιχειρείν.  

Στην «Τεχνόπολη», τον αγαπημένο χώρο των νέων 

λειτουργεί με πολύ καλά αποτελέσματα ο Κόμβος Καινοτομίας και  

Επιχειρηματικότητας, το γνωστό σε όλους μας I NNOVATHENS. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι από τους 44.000 ωφελούμενους και  

64.000 σήμερα επισκέπτες της «Τεχνόπολης» το 50% είναι 

ηλικίας από 25 έως 40 ετών και επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική 

τους επιχείρηση. Δεκάδες άλλοι παρουσιάζουν σε εκείνο τον χώρο 

τις καινούργιες ιδέες τους σε μελλοντικούς συνεργάτες και 

επενδυτές. Συνάμα υπολογίζουμε ότι 8.000 παιδιά και νέοι 

εξοικειώθηκαν δημιουργικά με την επιστήμη και την τεχνολογία, 

μέσα από εκπαίδευση, κατάρτιση, 350 εργαστήρια ανάπτυξης 

τεχνικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δικτύωση 

και ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και ομιλίες, συνέδρια με 

διεθνή χαρακτήρα και παρουσιάσεις. Όλα αυτά που συναποτελούν 

ένα σημαντικό κύκλο γνώσεων και εμπειριών για τους νέους μας 

και για αυτό η «Τεχνόπολη» βραβεύεται από το ELISAN ως μια 

από τις έξι, ως ένας από τους έξι φορείς, που έχουν βέλτιστες 

πρακτικές στον τομέα αυτόν.  

Στον ίδιο τομέα προσπαθούμε να αναδείξουμε και δράσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες και αυτές συμβάλουν στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και προφανώς και στην μείωση της 

ανεργίας. Μέσω του προγράμματος «Επιχειρώ Κοινωνικά» 

προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική οικονομία της πόλης 

με τη δημιουργία και υποστήριξη νέων επιχειρηματικών 



εγχειρημάτων που σχεδιάζουν τη βιωσιμότητα με το κοινωνικό 

όφελος και παράγουν κοινωνική αξία. Από το 2016 το  πρόγραμμα 

«Επιχειρώ Κοινωνικά» διευρύνει το πλαίσιο δράσης του μέσα και 

από ευρωπαϊκά προγράμματα και χορηγίες πολλαπλασιάζοντας 

τις δυνατότητες στήριξης σε άτομα που ενδιαφέρονται ή και σε 

νέους ευπαθών κοινωνικά ομάδων να δραστηριοποιηθούν, να 

απασχοληθούν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ή της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  

Κυρίες και κύριοι γνωρίζουμε ότι για να πάρει μπροστά η 

οικονομία της πρωτεύουσας και να δημιουργηθούν θέσεις 

εργασίας πρέπει συνολικά να πάρει μπροστά και η οικονομία της 

χώρας. Ταυτόχρονα έχουμε επίγνωση των ορίων και των 

αρμοδιοτήτων μας. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε, ούτε 

πρέπει, την κεντρική κυβέρνηση στο πεδίο της 

επιχειρηματικότητας. Μπορούμε ωστόσο αξιοποιώντας τη 

συμμετοχή της πόλης σε ευρωπαϊκά δίκτυα να προάγουμε και να 

στηρίζουμε την καινοτομία, τις δημιουργικές βιομηχανίες, να 

αναδεικνύουμε τη συνάφεια πολιτισμού και τεχνολογίας καθώς και 

τις δυνατότητες απασχόλησης που μπορεί εκεί να εντοπίζονται  

συντονίζοντας φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς αλλά 

και μεμονωμένα άτομα που θέλουν να δουλέψουν και να 

συνεργαστούν παραγωγικά για το καλό της πόλης.  

Αυτό έχουμε προσπαθήσει να εφαρμόσουμε ιδίως στον 

τουρισμό, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πια κάποια απτά 

θετικά αποτελέσματα. Τα τελευταία δύο χρόνια η τουριστική 

πορεία της Αθήνας γνωρίζει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη και 

ανοδική τροχιά και αφήνει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην 

οικονομία της πρωτεύουσας. Το 2015 παρά τις δύσκολες 

πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις η Αθήνα πέρασε από την 24η 

θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μάλλον στην 24η θέση της 

παγκόσμιας κατάταξης και στην 18η στην Ευρώπη στο πεδίο του 

συνεδριακού τουρισμού. Αυτό  με  βάση  τα στοιχεία  του 

International Congress and Convention Associat ion. Σύμφωνα με  

τα στοιχεία που συνέλεξε ο οργανισμός αυτός κάθε συνεδριακός 



επισκέπτης αποφέρει στην τοπική οικονομία 604,00 την ημέρα και 

η μέση διάρκεια παραμονής ξεπερνά τις τρεις μέρες. Το 2015 η 

πρωτεύουσα φιλοξένησε 87 συνέδρια με μέσο όρο συμμετεχόντων 

288 άτομα. Κάθε συνέδριο απέφερε στην τοπική οικονομία περί τα 

590.000,00€. Μόνο λοιπόν το 2015 η τοπική οικονομία ενισχύθηκε 

με το ποσό των 51.000.000,00€, χρήματα που διοχετεύονται στην 

τοπική οικονομία και όχι μόνο σε εταιρείες που ασχολούνται 

καθαρά με τον τουρισμό.  

Για τα επόμενα δύο χρόνια η Αθήνα έχει εξασφαλίσει δύο 

σημαντικές διοργανώσεις. Το 2017 θα διεξαχθεί εδώ παράλληλα 

με το Kassel η έκθεση Documenta ’14, η μεγαλύτερη διεθνής 

έκθεση σύγχρονης τέχνης στον κόσμο και για το 2018 η Αθήνα 

έχει ανακηρυχτεί παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου από την 

UNESCO. Ο Δήμος Αθηναίων δούλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει 

αυτή τη διάκριση, ήδη εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή την 

κατεύθυνση και θα εργαστούμε φυσικά και με την Περιφέρεια και 

με την κεντρική κυβέρνηση προκειμένου η διάκριση αυτή να 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην πόλη. Βλέπουμε και ότι ο 

πολιτισμός μπορεί να παραγάγει πολύ θετικά αποτελέσματα και  

για την οικονομία.  

 


