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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:  Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν και για την 

πρόσκληση και για την μικρή αλλαγή της σειράς και να ζητήσω 

την κατανόησή σας λόγω της δικής μου καθυστέρησης.  

Καταρχήν να συγχαρώ κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΑ κι εσάς 

καθώς επίσης και τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη συνάντηση, μια 

συνάντηση κύριε Υπουργέ που σας βρίσκει εσάς τώρα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και ακριβώς δείχνει την εγγύτητα την 

οποία χρειάστηκε το θέμα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.  

Εμείς πιστεύουμε και στην Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδος, αλλά και σε άλλες κεντρικές ενώσεις των Δήμων της 

Ευρώπης ότι δεν μπορεί  να υπάρχει ανάπτυξη της χώρας - 

όποιας χώρας- εάν δεν υπάρχει τοπική ανάπτυξη. Και η τοπική 

ανάπτυξη σχετίζεται με τη δυνατότητα να  λειτουργεί και να έχει 

εκείνες τις νομικές κατοχυρώσεις όπου να της δίνει τη δυνατότητα 

να αυτενεργεί, ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του και αυτό 

φυσικά θα φέρει και θέσεις εργασίας που είναι άμεσα 

συνυφασμένη η θέση εργασίας βεβαίως και με τη δυνατό τητα 

εργασίας των νέων.  

Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια ανεργία νέων σε 

πρωτόγνωρα επίπεδα. Θα πρέπει , και νομίζω όλοι το γνωρίζουμε , 

ότι η ανεργία των νέων αφορά τις ηλικίες των 15 ετών μέχρι και 

24 που είναι διαθέσιμα για εργασία και αναζητούν ενερ γή θέση 

εργασίας αλλά δεν βρίσκουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 η 

ανεργία των νέων προσέγγισε το 60%, βέβαια στην Ελλάδα αλλά 

και όχι μόνο, τα ποσοστά ανεργίας των νέων ηλικίας 15 -19 αλλά 

και 20-24 ετών ήταν διαχρονικά υψηλότερα από τα ποσοστά 

ανεργίας των μελών του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας 

ακόμα και πριν την κρίση. Στο επιστημονικό και γενικότερα στο 

δημόσιο διάλογο γίνεται ειδική αναφορά στην αύξηση της 

ανεργίας των νέων παρότι σημαντικές πρωτοβουλίες έχουν 

αναπτυχθεί τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό όπως 

ακούσαμε από την Περιφερειάρχη Αττικής όπου αποτελεί μελέτη 



αλλά και σημαντικό διάλογο με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε τα 

μυαλά των νέων να τα αξιοποιεί κάθε χώρα. Δυστυχώς εδώ στη 

χώρα μας και το ξέρουν πολύ καλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων και 

ο Δήμαρχος Πειραιά αλλά και όσοι Δήμαρχοι βρίσκονται εδώ και 

τώρα βλέπω όλους τους παρευρισκόμενους εκλεκτούς 

συναδέλφους, να πω ότι το ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεγάλο 

πρόβλημα κάποιου που βρίσκεται σε ένα δημαρχιακό θώκο - 

πέραν των άλλων - είναι ότι καθημερινά βρίσκεται με τους 

συμπολίτες του που ζητούν - λες κι  εμείς μπορούμε - να τους 

δώσουμε το αυτονόητο, να εργαστούν. Και θεωρούμε ότι 

υπάρχουν ζητήματα ιδιαίτερα για τους νέους διότι οι επιχειρήσεις 

συχνά διστάζουν να προσλάβουν εργαζόμενους με μικρή 

προϋπηρεσία, άρα νέους και να επενδύσουν σε αυτούς ενώ αν 

αποφασίσουν τη μείωση του εργατικού δυναμικού τους οι πρώτοι 

που απολύονται είναι  οι νέοι διότι η προϋπηρεσία είναι μικρότερη 

και το κόστος της απόλυσής τους χαμηλότερο. Σε πολλές χώρ ες η 

αγορά εργασίας είναι ρυθμισμένη για να προστατεύει τους 

παλαιούς ήδη απασχολούμενους ανθρώπους σε μόνιμες και  

υψηλών αποδοχών συμβάσεις που προστατεύονται από ισχυρούς 

εργατικούς νόμους. Το παράπλευρο αποτέλεσμα είναι ότι οι νέοι 

εγκλωβίζονται σε προσωρινές συμβάσεις χαμηλών αποδοχών και 

απολύονται πρώτοι σε περίοδο κρίσης.  

Το θέμα είναι με ποιον τρόπο μπορεί κανείς αυτές τις 

επιπτώσεις να τις αντιμετωπίσει. Εμείς θεωρούμε ότι μια είναι η 

λύση και για τη χώρα μας αλλά ενδεχομένως και στα ποσοστά 

που έχουν οι  άλλες χώρες για να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη 

μπορεί να έρθει εφόσον γίνουν πιο εύκολες οι διαδικασίες, 

εφόσον η γραφειοκρατία αντικατασταθεί από τη δυνατότητα του 

επιχειρείν, της γρήγορης διαδικασίας και φυσικά όπως είπα και 

πριν ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του. Σήμερα είναι  

αλήθεια ότι τα ποσοστά τα οποία αναγράφονται στα στατιστικά 

στοιχεία της EUROSTAT για την πορεία της ανεργίας στην 

Ευρωζώνη το Μάιο του 2016 ήταν η ανεργία των νέων ήταν 18,6 % 



στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20,7 των 28 ετών στην Ευρωζώνη. 

Τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν στην Μάλτα 6,9%, στη Γερμανία 

7,2%, στην Τσεχία 10,1% ενώ τα υψηλότερα ήταν στην Ελλάδα 

50,4% και ακολουθεί η Ισπανία  43,9% και η Ιταλία 36,9%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ πάνω από 50.000 άνθρωποι 

προστέθηκαν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ τον Αύγουστο του 

2016 σε σχέση με τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Εάν προσθέσουμε 

στη χώρα μας τις 500.000 νέους οι οποίοι κυρίως είναι ΤΕ και ΠΕ 

όσον αφορά τη γνώση, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που έχουν 

βρεθεί σε άλλες χώρες για θέση εργασίας αντιλαμβανόμαστε , που 

οι ροές αυξήθηκαν τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια και 5, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η ανεργία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη μέσα 

στην ίδια μας τη χώρα.  

Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα 

θα πρέπει να αντιδράσει σε ένα γεγονός, το οποίο θεωρώ  δεν 

δημιουργεί μόνο κρίση, δημιουργεί παρακμή εάν δεν 

αντιμετωπιστεί, μιας χώρας, είναι η εγγύτητα. Αναφέρθηκε λίγο 

πριν. Η εγγύτητα των λύσεων ώστε αυτή η εγγύτητα να δώσει τη 

δυνατότητα του αυτοαπασχολούμενου στο επίπεδο της 

δυνατότητας να γίνει αλλά και στη δυνατότητα επιχειρήσεις να 

απορροφήσουν νέους.  

Η εξειδίκευση των δράσεων γίνεται από τον ΟΑΕΔ και το 

Υπουργείο εργασίας ενώ το χρηματοδοτικό μέσω των 

παρεμβάσεων αυτών είναι οι πόροι από το ΕΣΠΑ που 

προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για την 

ανταπόκριση της Ελλάδος στη σύσταση συμβουλίου για την 

θέσπιση εγγυήσεων για την νεολαία τον Απρίλιο του 2013 η οποία 

καλεί τα κράτη - μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 

25 ετών λαμβάνουν καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, 

συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών 

από τη στιγμή που εξέρχονται από την τοπική εκπαίδευση ή 

καθίστανται άνεργοι έχουν χορηγηθεί μέσω του ΕΣΠΑ περί τα 

345.000.000,00 κοινοτικο ί πόροι για την περίοδο 

προγραμματισμού 2014 - 2020 για την υποστήριξη των νέων με 



ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 

περί τις 110.000 νέους, άτομα έως 29 ετών.  

Η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θεωρεί ότι η 

πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι απούσα, 

να βρίσκεται δηλαδή στο περιθώριο από το σχεδιασμό και 

γενικότερα τον εν γένει προσδιορισμό των σχετικών δράσεων του 

κράτους καθώς πέρα των ανωτέρω ο ι Δήμοι στην Ελλάδα 

αποτελούν διαχρονικά έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται 

με τη συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών διαθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής ένωσης. Συνεπώς για την 

επίτευξη της μέγιστης προστιθέμενης αξίας από την υλοποίηση 

των παρεμβάσεων αυτών προς όφελος της κοινωνίας και των 

πολιτών η ΚΕΔΕ καλεί σε συστράτευση όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό των 

δράσεων, με σκοπό την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.  

Για αυτό ακριβώς αγαπητέ Νίκο Σαράντη ως Πρόεδρο αλλά 

και το Διοικητικό Συμβούλιο τον συγχαίρω για την σημερινή 

πρωτοβουλία και εν γένει για την προσπάθεια πάνω στο πλαίσιο 

το οποίο η πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση έχει θέση και πιστεύω 

ότι με οραματικούς στην ηγεσία, και ελπίζω σήμερα να βρίσκεται 

σε αυτή την αίθουσα, στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και 

εργασίας θα μπορέσουμε ενδεχομένως όλοι μας σε αυτό το 

πέρασμα να έχουμε βάλει ένα λιθαράκι το οποίο να ωφελεί πάνω 

από όλα τους νέους, να ωφελεί  τις κοινωνίες και τελικά τη χώρα 

μας.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 


