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Π. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ:  Καλημέρα και από μένα.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΠΕΔΑ για την πρόσκληση που 

απηύθυνε σε μένα προσωπικά και στην περιφέρεια Αττικής. Να 

πω ότι μας βάλατε ένα πολύ δύσκολο θέμα, ένα πολύ δύσκολο  

πρόβλημα που πραγματικά η άνεση με την οποία μέχρι τώρα 

έχουν μιλήσει κάποιοι για την επίλυσή τους εμένα δεν με βρίσκει 

σύμφωνη. Είναι για όλους μας πολύ δύσκολος τομέας ,  και θα 

ήθελα μιας και υπάρχουν και εκπρόσωποι πρώτου βαθμού 

αυτοδιοίκησης εδώ να πω εκτός κειμένου ότι επειδή η Περιφέρεια 

Αττικής έχει γίνει πολλές φορές αποδέκτης πολλών αιτημάτων για 

ενίσχυση του 1ου  βαθμού αυτοδιοίκησης σε πάρα πολλά πεδία, 

ελάχιστες φορές έχουμε γίνει αποδέκτες αιτημάτων που αφορούν 

τους όρους της απασχόλησης.   

Καταλαβαίνουμε την δυσκολία που υπάρχει συνολικά με τα 

οικονομικά του 1ου  βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης , και άρα 

την ανάγκη ενίσχυσής της από το 2 ο βαθμό και ε ιδικά στην 

περιφέρεια Αττικής , αλλά πραγματικά θα ήταν πολύ σημαντικό και  

από το διήμερο αυτό να βγουν προτάσεις με τις οποίες θα έχουμε 

συνέργειες με την περιφέρεια Αττικής για να δημιουργηθούν 

μόνιμες θέσεις εργασίας. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της 

περιφέρειας Αττικής αντιστοιχεί περίπου στο 37,1% του συνόλου 

της χώρας. Η οικονομική κρίση και η παρατεταμένη ύφεση 

προκάλεσε ραγδαία πτώση του κατά κεφαλήν εισοδήματος  και την 

εκτίναξη του ποσοστού της ανεργίας ,  και τη συνακόλουθη μείωση 

του ποσοστού της απασχόλησης. Ειδικότερα σήμερα στην 

περιφέρεια Αττικής καταγράφονται 449.000 άνεργοι που 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,2% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού , εκ των οποίων τα δύο τρίτα αντιστοιχούν σε 

μακροχρόνια ανέργους. Σημαντικό μερίδιο στην ανεργία δυστυχώς 

καταγράφεται στους νέους ηλικίας 15 με 29 ετών οι οποίοι 

αγγίζουν τα 413.000 άτομα στο σύνολο της χώρας. Αξίζει να 

τονίσουμε ότι το μεγάλο ποσοστό ανεργίας των νέων 



καταγράφεται στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που φτάνουν τις 151.000 και είναι 36,5% του συνολικού ποσοστού 

της ανεργίας των νέων , και βάζει στη συζήτησή μας την φυγή των 

νέων ως προς αναζήτηση κάποιου μέλλοντος στο εξωτερικό 

μιλώντας για ένα νέο μεταναστευτικό κύμα. Τα ποσοστά είναι 

αντίστοιχα και στην Περιφέρεια Αττικής αυξημένα κατά δύο 

ποσοστιαίες μονάδες.  

Διαπιστώνοντας λοιπόν ότι η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά τη 

νέα αναπτυξιακή προσπάθειά της σε περιβάλλον ύφεσης , έντονων 

προβλημάτων ανεργίας και με χαμηλά ποσοστά απασχόλησης ,  

θέλω να παρουσιάσω σύντομα το στρατηγικό μας σχέδιο το οποίο 

αποτυπώνεται στο κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού ‘14- ‘19 

όπως έχει συζητηθεί και εγκριθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

όπου διατυπώνεται με σαφήνεια το αναπτυξιακό μας όραμα που 

είναι η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση 

της Αττικής ως Περιφέρεια της Ευρώπης , με μοχλούς ανάπτυξης 

στην πολιτιστική της ταυτότητα, τις τοπικές παραγωγικές 

δυνάμεις, την προστασία της εργασίας, την τεχνολογία και την 

καινοτομία. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ενεργοποίηση 

της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής 

τους στην οργανωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής.  

Βασικό κριτήριο της επιτυχίας της αναπτυξιακής 

στρατηγικής της Περιφέρειας είναι η επίτευξη του στόχου της 

αναδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού της Αττικής μέσω της 

τεχνολογικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της 

καινοτομίας, της αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών και των 

προβλημάτων από την ανθρωπιστική κρίση, την ανάπτυξη των 

χωρικών επενδύσεων του αστικού χώρου , και την αναβάθμιση 

δημόσιων κοινωνικών βιώσιμων και περιβαλλοντικών υποδομών 

στην Αττική , με αξιοποίηση της προσπάθειας όπως είναι οι  

έξυπνες πόλεις, οι αστικές μεταφορές εξοικονόμησης ενέργειας 

κ.λ.π.  

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν με ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

σε τρία πεδία που αναδεικνύουν προνομιακά και με σημαντικά 



παράθυρα ευκαιρίας για την Αττική όπως διαπιστώνεται η 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης , η  δημιουργική οικονομία, η 

γαλάζια οικονομία που αναφέρθηκε προηγουμένως και από το 

Δήμαρχο του Πειραιά, η βιώσιμη οικονομία των αναγκών. 

Πυρήνας της δημιουργικής οικονομίας είναι οι πολιτισμικές και 

δημιουργικές βιομηχανίες στην ελληνική οικονομία και εκεί 

διαθέτει ισχυρή παράδοση και φήμη, η σύγχρονη δραστηριότητα 

στις τέχνες, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία, 

στην παιδεία, στον τουρισμό , σε μεταποιητικούς κλάδους , με έδρα 

το ρόλο της δημιουργικότητας εμπεριέχεται η δυνατότητα 

σημαντικής δυναμικής με σημαντικά οφέλη τόσο για την οικονομία 

όσο και για την κοινωνία.  

Η γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον με αιχμή την ναυτιλία, την 

αλιεία, τον παράκτιο τουρισμό, την διαχείριση του υδάτινου 

περιβάλλοντος και τις συναφείς δραστηριότητες. Η Αττική 

αποτελεί ένα διεθνές κέντρο στο τομέα της ναυτιλίας και στον 

θαλάσσιο τουρισμό. Αποτελεί κόμβο της νησιωτικής οικονομίας 

και στοιχεία που προσδίδουν σε αυτό τον τομέα τεράστιες 

δυνατότητες.  

Τέλος, η βιώσιμη οικονομία των αναγκών, δηλαδή της 

ποιότητας ζωής σε κάθε πηγή της καθημερινής λειτουργίας  της 

ατομικής και κοινωνικής ζωής. Οι προκλήσεις που αφορούν στην 

ποιότητα ζωής περιλαμβάνουν υγεία, παιδεία, διατροφή, ενέργεια, 

αναψυχή, τουρισμό, περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, 

αστική λειτουργία, μεταφορές και πλήθος άλλων. Ο τομέας αυτός 

αφορά την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρειας Αττικής με στόχο να καταστεί η περιφέρεια μια 

αξιοβίωτη περιφέρεια.   

Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης και σχεδιασμού που είναι οι πόροι της 

περιφέρειας, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τα γνωστά 

προβλήματα που έχει τα τελευταία χρόνια, τα τομεακά 

επιχειρησιακά προγράμματα, τα διαθρωτικά ταμεία μέσω του ΠΕΠ 



Αττικής 2014-2020, η περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης μέρος της οποίας χρηματοδοτείται επ ίσης από τους 

πόρους του ΠΕΠ Αττικής και συμπληρώνονται από τις αντίστοιχες 

παρεμβάσεις που σχεδιάζουν στο πλαίσιο του 2014 -2020, και 

φυσικά το πρόγραμμα ιδιωτικής ανάπτυξης.  

Κυρίες και κύριοι το συνολικό αναπτυξιακό μας μοντέλο 

βοηθά είτε άμεσα είτε έμμεσα συνολικά την απασχόληση, την 

ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας , καθώς και την ενίσχυση 

της νεανικής επιχειρηματικότητας. Στρατηγικά η Περιφέρεια δίνει 

μεγάλη σημασία στην εμπροστοβαρή δημιουργία νέων και 

βιώσιμων θέσεων εργασίας και στην αποφυγή του φ αινομένου 

ανάπτυξη χωρίς θέσεις εργασίας.  

Παράλληλα λοιπόν με αυτά , παρόλα αυτά θα ήθελα να 

σταθώ σε κάποια πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν 

να δώσουν τον αναπροσανατολισμό που έχουμε στην νεανική 

επιχειρηματικότητα. Οι δράσεις αυτές αντλούνται κυρίως από το 

ΠΕΠ Αττικής. Αναφέρθηκε με διάφορους τρόπους και από τους 

προηγούμενους ομιλητές ότι κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι το 

νέο ΕΣΠΑ. Έτσι λοιπόν στο Θεματικό Άξονα 1 επιδιώκεται η 

στήριξη της προστασίας για ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 

μεταξύ επιχειρήσεων  - κέντρων έρευνας με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην 

ανάληψη επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και στην 

καινοτομία στους τομείς που αναφέρθηκαν προηγουμένως , στους 

τρεις τομείς της Περιφέρειας Αττικής. Θα χρησιμοποιηθούν κυρίως 

εργαλεία δικτύωσης δημιουργίας συνεργατικών μηχανισμών, 

στήριξης υφιστάμενων θερμοκοιτίδων , και έτσι περιλαμβάνονται 

ενδεικτικά δράσεις δημιουργία δικτύου έργου εφαρμοσμένης 

έρευνας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρ α. 

Έχουμε κάνει τρία σε αυτή την κατεύθυνση για τουρισμό, 

πολιτισμό, διατροφή και περιβαλλοντικές τεχνολογίες , και 

αναμένεται η πρόσκληση. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας των επενδυτικών φορέων στις 

επιχειρήσεις, ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης προϊόντων 



μέσω κουπονιών καινοτομίας και κυρίως για νέους , αν θα βρουν 

τα νέα παιδιά μέσα στα πανεπιστήμια και θα τους δώσουμε 

κουπόνια καινοτομίας προκειμένου αυτό που έχουν στο κεφάλι 

τους, στο μυαλό τους,  και θεωρούν ότι είναι μια καλή ιδέα να 

μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά. Υποστήριξη της δικτύωσης και 

της προώθησης αριστείας και της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 

επιχειρήσεων νέων επιχειρηματιών μέσω του μόνιμου 

περιφερειακού μηχανισμού στήριξης. Και αυτό είναι μια καινοτόμα 

ιδέα που έχουμε συμπεριλάβει στο ΠΕΠ Αττικής ώστε να υπάρχει 

μέσα στην δομή της Περιφέρειας αυτός ο μόνιμος μηχανισμός 

στήριξης επιχειρηματικότητας. Ο Θεματικός Άξονας 2 και 3 είναι 

αυτό που τέλος πάντων το ΕΣΠΑ ξέρετε όλοι ότι είναι τα κομμάτια 

των κρατικών ενισχύσεων. Όμως και εδώ αναφερόμαστε στη 

δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης με 

πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Εδώ ακριβώς έχουμε τη 

δυνατότητα να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και την 

δημιουργία  νέων επιχειρηματικών συστημάτων και σχεδίων και 

προώθηση και αξιοποίηση της αριστείας, την προώθηση 

επιχειρηματικότητας για την παραγωγική αξιοποίηση καινοτόμων 

ιδεών.  

Εδώ λοιπόν με απλά λόγια αναπτύσσονται προτάσεις, έχουν 

βγει ήδη τα αντίστοιχα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ. Σε αυτή την 

κατεύθυνση θα κινηθούμε κι εμείς δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα 

στους τομείς της πληροφορικής και στους τομείς που αναφέρονται 

στην έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Αττικής. Είναι  επίσης 

σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι εξετάζεται η ανάπτυξη του 

συστήματος των υπερχρηματοδοτήσεων για τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης. Είμαστε σε  

συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να δούμε πως 

ακριβώς μπορεί να στηθεί αυτό το εργαλείο και νομίζω ότι θα έχει 

όντως άμεσα κάποια πρώτα βήματα πιο χειροπιαστά.  

Στο Θεματικό Άξονα 8 γίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση 

των κρίσιμων προβλημάτων της ανεργίας και ιδιαίτερα της 

μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων μέσω 



στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης που θα ενισχύουν τις 

δεξιότητες των νέων ανθρώπων , που τους δίνουν απαραίτητες 

γνώσεις για την εκκίνηση των δικών τους επιχειρήσεων. Είναι ο 

θεματικός άξονας ο οποίος είναι ο κλασσικός άξονας 

καταρτίσεων, που όμως για την Περιφέρεια Αττικής δεν είναι  

κλασσικός, άρα μπορεί να πάρει ακριβώς αυτή την μορφή , δηλαδή 

να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να φτιάξουν τα δικά τους 

σχέδια δράσης.  

Τώρα στο Θεματικό Άξονα 9 που είναι ο κλασσικός άξονας 

που ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δίνεται 

έμφαση στην χρηματοδότηση παρεμβάσεων αντιμετώπισης της 

φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης, επιδιώκεται 

ειδικότερα η άμεση αντιμετώπιση φαινομένων φτώχειας και 

κοινωνικού διαχωρισμού , και η προώθηση των ευπαθών ομάδων 

σε θέσεις απασχόλησης μέσω αξιοποίησης ενεργητικών πολιτικών 

ένταξης, η στήριξη των νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, η 

φύλαξη προστατευόμενων ατόμων (ανήλικα άτομα, ηλικιωμένοι, 

ΑΜΕΑ) με στόχο την ενίσχυση της  απασχολησιμότητας ιδίως των 

μακροχρόνια ανέργων ,  αλλά και των κατηγοριών των ευπαθών 

ομάδων.  

Σε αυτό τον άξονα θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα. Ιδιαίτερο 

στόχο αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας προκειμένου να στηριχτεί ενεργά η πρόσβαση  της 

απασχόλησης. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία , τονίστηκε 

το πρωί, αποτελεί σημαντικό πεδίο για την ανάπτυξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας , στο οποίο αναμένεται να δοθεί ώθηση μετά 

την πρόσφατη θέσπιση σχετικής νέας νομοθεσίας από την 

κυβέρνηση.  Είναι πολύ πρόσφατο το νομοσχέδιο το οποίο το 

αναμέναμε πολύ καιρό τώρα. Η αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί  

μοντέλο αυτοαπασχόλησης και  οργάνωσης επιχείρησης ,  

εναλλακτικών μοντέλων κερδοφορίας και ανταγωνισμού. Από τη 

διεθνή εμπειρία γνωρίζουμε ότι το νεανικό ανθρώπινο δυναμικό, 

οι νέοι και οι νέες που σήμερα είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται 

είναι κατεξοχήν εκείνοι που θα δραστηριοποιηθούν σε 



συνεργατικά παραγωγικά σχήματα. Οι δραστηριότητες του τομέα 

της κοινωνικής και  αλληλέγγυας οικονομίας που επικεντρώνου ν 

στη συλλογική  και  κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική καινοτομία 

για την βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να τροφοδοτηθούν ιδιαίτερα 

από το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τις μοντέρνες δεξιότητες , αλλά 

και με το δυναμισμό και την ανοιχτότητα, ας μου επιτραπεί , των 

νέων που αυτοί μπορεί να πειραματιστούν και να πρωτοπορήσουν 

σε εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των οικονομικών και 

παραγωγικών εγχειρημάτων.                                                

Εξάλλου οι νέοι είναι οι κατ’ εξοχήν φορείς καινοτομίας , όχι 

μόνο της τεχνικής αλλά ιδιαίτερα και της κοινωνικής καινοτομίας ,  

με την έννοια τόσο της εισαγωγής νέων τρόπων εσωτερικής 

οργάνωσης όσο κι εξωτερικής διασύνδεσης των οικονομικών 

εγχειρημάτων στη βάση της συνεργασίας και του υγιούς 

ανταγωνισμού. Οι ΟΤΑ έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην 

ανάδειξη του νέου αυτού τομέα της κοινωνικής οικονομίας που εξ 

ορισμού έχει ισχυρή τοπική διάσταση και διασυνδέσεις.  

Ως Περιφέρεια Αττικής θα εκμεταλλευτούμε τις θεσμικές 

δυνατότητες που δίνονται σήμερα και τα προγράμματα 

υποστήριξης των φορέων της που δρομολογούνται. Για 

παράδειγμα έχουμε τη βούληση να συμβάλλουμε σε προγράμματα 

έμμεσης στήριξης των συνεργατικών σχημάτων με δράσεις 

συμβουλευτικής κατάρτισης και  ενδυνάμωσης που θα 

προβλεφθούν και στους μηχανισμούς στήριξης. Επίσης, 

συμβαλλόμενοι απευθείας με φορείς της, της κοινωνικής 

οικονομίας εννοούμε, για την παροχή υπηρεσιών που σήμερα 

αντικειμενικά δεν μπορεί να παρέχει ο δημόσιος τομέας , 

παραδείγματος χάρη καθαριότητα ή φύλαξη εγκαταστάσεων. 

Τέλος, ενθαρρύνοντας ποικιλότροπα την εμπλοκή φορέων σε νέες 

καινοτόμες δραστηριότητες για ανάγκες που σήμερα δεν 

καλύπτονται από το δημόσιο ή την αγορά. Λόγου χάρη τους τομείς 

διαχείρισης ειδικών κατηγοριών, οικιακών αποβλήτων, της 

ενεργειακής δημόσιων χώρων κ.λ.π.  



Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα αγροτικής 

ανάπτυξης και ιδιαίτερα στο υπομέτρο 6.1. του προγράμματος της 

αγροτικής ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την 

υλοποίηση του προγράμματος «Εγκατάσταση νέων γεωργών» που 

εντάσσεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με στόχο  την 

ενίσχυση νέων γεωργών ή την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης , 

και τις δημιουργίες επιχειρηματιών γεωργών που μετά το πέρας 

της στήριξης θα διαθέτει κατάλληλα εφόδια για βιώσιμες 

εκμεταλλεύσεις. Για το πρόγραμμα προβλέπεται ποσό 

241.000.000 ευρώ. Στην Περιφέρεια Αττικής κατανέμονται 

5.800.000 ευρώ, το  ποσό οικονομικής ενίσχυσης ανάλογα με την 

κατεύθυνση κυμαίνεται στα 17.000 ευρώ για την παραγωγή και 

μεικτή ως 19.300 ευρώ για (…) κατεύθυνση γεγονός  που σημαίνει  

ότι στην Περιφέρεια Αττικής είναι  δυνατόν ενταχθούν στο 

πρόγραμμα περισσότεροι από 300 δικαιούχοι.  

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά ειδικότερα 

θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας. Η αποτελεσματική 

καταπολέμηση της ανεργίας , μαζί με τη συνακόλουθη ρύθμιση της 

αγοράς εργασίας επιτυγχάνεται μόνο με τη συνολική ρύθμιση του 

εργασιακού τοπίου της χώρας , μέσω της αποκατάστασης των 

αλλαγών που επέφεραν τα δύο μνημόνια στις εργασιακές σχέσεις 

και που συζητιούνται και σήμερα στο πλαίσιο της νέας 

αξιολόγησης. Με μια ισόρροπη σχέση εργοδότη και εργαζόμενου 

απαιτείται ένα σταθερό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και για 

τους δύο , και πρωτίστως για τον εργαζόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο 

ο καθορισμός του κατώτατου μισθού δεν μπορεί παρά να γίνεται  

μέσω της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ώστε να είναι 

αντικείμενο αποκλειστικά του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ ΓΣΕΕ 

και εργοδοτικών οργανώσεων , και ως αποτέλεσμα της 

διεκδίκησης των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Ενώ ο 

κατώτατος μισθός στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση πρέπει να 

καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους της χώρας χωρίς 

ηλικιακές διακρίσεις ή διακρίσεις φύλλου , άρα αυτό που λέμε 



πάντα ίση αμοιβή για ίση εργασία. Τέλος, η αντιμετώπιση της 

μαύρης και αδήλωτης εργασίας, η μερική απασχόληση  και η εκ 

περιτροπής εργασία, η κάλυψη πίσω από την αυτοαπασχόληση 

εξαρτημένης εργασίας χωρίς δικαιώματα για τους εργαζόμενους ,  

κυρίως νέους , πρέπει να αντιμετωπιστούν ριζικά για να νιώσουν 

οι νέοι άνθρωποι ότι έχουν μέλλον στην χώρα τους.  

Και εδώ θέλω να  πω κλείνοντας ότι τα προβλήματα με τη 

νέα γενιά δεν είναι προβλήματα στην εργασία που 

δημιουργήθηκαν με την κρίση, με την κρίση οξύνθηκαν. Θέλω να 

θυμίσω ότι μιλάγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ πολύ πριν την 

κρίση. Άρα πρέπει να τους φτιάξουμε έναν κόσμο που θα τον 

δικαιούνται για πάντα.  

Ευχαριστώ.  

 


