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Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:  Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι προσκαλεσμένοι από το εξωτερικό 

καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις ευχές και την καλή επιτυχία 

που μου ευχηθήκατε, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔΑ έχουμε και μια 

άλλη ευχή που συνηθίζεται στους κύκλους μας,  σιδεροκέφαλος. 

Θα σας παρακαλούσα να εξηγήσετε στους καλεσμένους από το 

εξωτερικό από πού έχει προέλθει αυτή η ευχή.  

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και θα έλεγα και τυχερός που μου 

δίνετε τη δυνατότητα να απευθύνω έναν χαιρετισμό στη σημερινή 

εκδήλωση με ένα τέτοιο σημαντικό θέμα που τυχαίνει να είναι και 

η πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως 

Υπουργού Εσωτερικών. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, μέχρι πριν 

από λίγες μέρες αναφερόμουνα πολλές φορές στην επιδίωξη της 

χώρας μας να χτίζει γέφυρες επικο ινωνίας ανάμεσα στις χώρες. 

Ιδίως στο πεδίο των μεγάλων υπερεθνικών ενεργειακών έργων. 

Ωστόσο γέφυρες συνεννόησης θα έλεγα ότι κυρίως χρειάζονται  

στο εσωτερικό μιας χώρας ,  και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι 

προσπάθειές μας θα εξακολουθήσουν να κινούνται στ ον δρόμο 

της συνεννόησης και της σύνθεσης με σταθερό γνώμονα την 

υπηρέτηση της κοινωνίας, της κοινωνίας στο σύνολό του, της 

κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.  

Είμαστε εδώ κυρίως για να επιλύσουμε πληγές, για να 

βρούμε λύσεις και να οδηγήσουμε τον τόπο σε ένα καλύτερο 

μέλλον. Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τους τρόπους 

για να το πράξουμε , χωρίς αναγκαστικά να μετακινείται ο καθένας 

από τις θέσεις του, χωρίς να μπερδεύουμε τους ρόλους , διότι 

πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη διακριτότητα των ρόλων ,  

αλλά αναζητώντας πάντοτε τον κοινό τόπο , και είναι βέβαιο ότι 

αυτός υπάρχει , και επειδή βιαζόμαστε για αποτελέσματα μπαίνω 

αμέσως στο πολύ κρίσιμο θέμα της εκδήλωσής σας.  

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και οι 

νεοφιλελεύθερες επιλογές σκληρής λιτότητας τραυμάτισαν 



θανάσιμα ένα τεράστιο αριθμό πολύ μικρών έως και μεσαίων 

επιχειρήσεων με έντονα τα στοιχεία της αυτοαπασχόλησης ή της 

οικογενειακής συνεισφοράς στην εργασία. Παρόλα αυτά τα μικρά 

επιχειρηματικά εγχειρήματα επιμένουν ως αυτονόητη προσπάθεια 

διεξόδου , καθώς η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα παρά και 

τα πρώτα θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της μείωσής 

της. Κι εδώ βέβαια θα άξιζε να αναλύσουμε το περιεχόμενο αυτής 

της αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Δηλαδή οι νέες θέσεις 

εργασίας , ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Είναι θέσεις μερικής 

απασχόλησης, πόσων ωρών εργασία αντιστοιχεί σε αυτές τις 

θέσεις; Είναι ζητήματα τα οποία οφείλουμε να τα αναλύουμε για 

να βλέπουμε που ακριβώς βαδίζουμε. Μέχρι τώρα το ζήτημα της 

απασχόλησης γενικά , αλλά και  αυτό της αυτοαπασχόλησης ,  

αντιμετωπίστηκε με θνησιγενή εργαλεία, με προγράμματα που δεν 

επικέντρωναν πάντοτε στο πρόβλημα, με μη εγγυημένη 

αναχρηματοδότηση , και με αποκαρδιωτικά αποτελέσματα ως προς 

την αυτοχρηματοδότηση και ως προς τη συνέχεια των 

αποτελεσμάτων.  

Ανεξάρτητα από τις εξαιρέσεις , τα συνολικά αποτελέσματα 

δεν ήταν ενθαρρυντικά , και αυτό μας οδηγεί σε ορισμένα ασφαλή 

συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι καμιά υποστηρικτική 

πρωτοβουλία δεν μπορεί να έχει υψηλό βαθμό επιτυχίας αν δεν 

συνδέεται με την πραγματική οικονομία. Εάν δεν μπορεί στη 

συνέχεια να σταθεί στα δικά της πόδια καλύπτοντας υπαρκτές 

ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως κάθε δράση προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων και μέσω της 

αυτοαπασχόλησης ,  θα πρέπει να διαπνέεται από ορισμένες πολύ 

συγκεκριμένες θεμελιώδεις αρχές. Από αξίες που μπορούν να 

αγκαλιάσουν όλους τους νέους και έρχονται σε ευθεία ρήξη με τον 

νεοφιλελεύθερο μοντέλο που οδήγησε στην καταστροφική 

πενταετία από το 2010 και έπειτα. Η ανάγκη για εργασία οφείλει 

να συνδέεται με το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Κάθε 

πρότασή μας για τους εργαζόμενους και τους άνεργους, για τους 

μισθωτούς ή τους αυτοαπασχολούμενους οφείλει να εμπεριέχει το 



στοιχείο της βελτίωσης της ζωής τους,  και αν αυτό δεν μπορεί να 

συμβεί άμεσα θα πρέπει να θέτουμε τις προϋποθέσεις για να είναι  

το αμέσως επόμενο βήμα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο στόχος 

μας για μια δίκαιη ανάπτυξη, με την έννοια και της οικονομικής 

ανάπτυξης αλλά και της δικαιότερης αναδιανομής μπορεί να 

υπηρετηθεί και από μέτρα που θα ενεργοποιούν τους νέους 

παρέχοντας στήριξη στις ευκαιρίες.  

Στοιχεία της δικής μας πολιτικής είναι η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας με σαφείς κανόνες και με κέντρο βάρους τη 

μικρή και μεσαία και συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερα 

η τελευταία, οι συνεταιριστικές προσπάθειες μπορούν να είναι το 

αντίδοτο στις σημερινές συνθήκες της κρίσης που δεν φαίνεται ότι 

υποχωρεί. Η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας, τα μέτρα για την ανάσχεση της μετανάστευσης ιδίως 

των νέων επιστημόνων, η χώρα μας έχει πληρώσει ένα βαρύ 

φόρο, δεκάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά 

σπουδάσανε , και αυτά ουσιαστικά, αυτές οι σπουδές ,  αυτό το 

κόστος που πολλές φορές το αναλάβανε οικογένειες λειτούργησε 

ως μια επιδότηση για τη μετανάστευση στο εξωτερικό. Αυτή η 

φορά των πραγμάτων πρέπει να ανατραπεί.  

Σήμερα υπάρχουν σύγχρονα εργαλεία με κίνητρα για τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις, με προγράμματα για τη νεανική 

επιχειρηματικότητα, με δράσεις μέσω του ΕΣΠΑ που αγκαλιάζουνε 

και όλα τα παραπάνω, με προώθηση των κοινωνικών 

συνεταιρισμών. Παράλληλα η σχετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προβλέπει δράσεις οι οποίες απευθύνονται στις νέες 

επιχειρήσεις που συστήνονται από άνεργους και μειονεκτούντα 

άτομα , ενώ προβλέπουν στη βιωσιμότητα και τη ποιότητας τ ης 

εργασίας των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών και των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, στη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων 

και στην μικροχρηματοδότηση.  

Θα έλεγα ότι η έννοια της συλλογικής αυτοαπασχόλησης , 

και ας μου συγχωρέσετε λίγο τον όρο αυτό γιατί ί σως να φαίνεται  

αντιφατικός , και συλλογική και αυτοαπασχόληση, ταιριάζει όμως 



με την έννοια πια των συνεργειών και των συνεταιρισμών, των 

συνεταιριστικών προσπαθειών, ταιριάζει περισσότερο σε αυτά 

που έχουμε έμμεσα ανάγκη και μπορεί να συνυπάρξει στο στόχο , 

με τον στόχο της μείωσης της ανεργίας και τη βελτίωση της ζωής 

των νέων ανέργων. Σε αυτό το ζήτημα η συμβολή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης μπορεί να είναι πράγματι καθοριστική τόσο ως 

προς την καταγραφή των αναγκών , όσο και ως προς την 

υλοποίηση των δράσεων και στο σχεδιασμό των δράσεων. Θα 

επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι και η συνταγματική αναθεώρηση 

αποτελεί ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί - εκτός των άλλων - να 

μεταφέρει στις τοπικές κοινωνίες μεγαλύτερη δύναμη και 

δυνατότητα να ασκήσουνε με μεγαλύτερη ευχέρεια το έργο και 

τους σχεδιασμούς τους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα 

σήμερα που μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που περνάμε και  

τα δεδομένα όρια προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες 

ανάγκες και δίκαια αιτήματα.  

Αυτό που μπορώ απερίφραστα αυτή τη στιγμή να πω είναι  

ότι η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο θα σταθούμε στο 

πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στα όρια των 

δυνατοτήτων μας,  και θα δούμε ζητήματα όπως αυτό των σχεδίων 

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με ειλικρίνεια και  ανοιχτή 

διάθεση για συζήτηση , όπως νομίζω το κάναμε όλο το 

προηγούμενο διάστημα.  

Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι καλή επιτυχία στις 

εργασίες σας.  

 


