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Ζ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΣ:  Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την 

πρόσκληση. Ήταν όντως μια σημαντική πρόκληση για μένα και για 

τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και για τους συνεργάτες μου. 

Θέλω να σας πω ότι εκτός από Γενικός Διευθυντής στη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας είμαι Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής 

και Επιχειρηματικής Πολιτικής. Φέρω με πολύ υπερηφάνεια και με 

πάρα πολύ (…) τα τελευταία χρόνια το δίκτυο των εθνικών 

απεσταλμένων στο δίκτυο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί το δίκτυο για τις μικρομε σαίες 

επιχειρήσεις των απεσταλμένων ασχολείται με ένα πάρα πολύ 

βασικό πολιτικό εργαλείο που υιοθέτησε η Ευρώπη με την 

πολιτική για τις μικρές επιχειρήσεις για το μικροεπιχειρείν.    

 Ένας από τους δέκα τομείς πολιτικής για την ενίσχυση των 

μικρομεσαίων αφορά και την επιχειρηματικότητα. Η δική μας 

προσπάθεια του δικτύου , αλλά και σε εθνικό επίπεδο , είναι η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας. Τώρα πως αυτό σχετίζεται με 

την αυτοαπασχόληση των νέων και τι  εννοούμε 

επιχειρηματικότητα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι η δική μας 

εμπειρία λέει το εξής, ότι στην Ελλάδα η αυτοαπασχόληση και η 

πιο συνδυασμένη επιχειρηματικότητα κυρίως συνοδεύεται με την 

ανάγκη κάποιου να βρει δουλειά , ενώ στη λογική μιας πράγματι 

υγιούς νεανικής αν θέλετε επιχειρηματικότητας αυτό πρέπει να 

συνδέεται με την ευκαιρία, μια ανάγκη για ένα προϊόν, μια 

υπηρεσία για μια εργασία ενδεχομένως που είχε , και μπορεί εάν 

αυτή η απόφαση στην αγορά πράγματι να έχει σοβαρές επιδόσεις 

στην επιχειρηματική του πορεία.  

Εκείνο λοιπόν όταν μιλάμε για απασχόληση, 

αυτοαπασχόληση των νέων εγώ δεν θα το έβαζα 

αυτοαπασχόληση, γενικότερα η στρατηγική είναι να πηγαίνουμε 

με συνδυασμένες , συνεργατικά σχήματα - μάλιστα ένας από τους 

προηγούμενους πολιτικούς μίλησε για το θέμα της κοινωνικής 

οικονομίας - είναι  να πηγαίνουμε  με συνεργατικά σχήματα , με 



δίκτυα για να δίνουμε τη δυνατότητα όχι μόνο επιβίωσης, 

ανάπτυξης και πράγματι προσθήκης στην οικονομία της χώρας 

αλλά και στους ίδιους τους επιχειρούντες. Άρα λοιπόν η 

επιχειρηματικότητα των νέων πρέπει να συνδυάζεται με αυτό π ου 

λέμε με τον όρο που λέμε να φτιάξει ένα (…) δεν είναι κάτι κοινό, 

δεν είναι να φτιάξει ένα καφενείο, δεν είναι να φτιάξει μια 

καφετέρια . Συνδέεται και με καινοτομία, συνδέεται  και με 

εξωστρέφεια, συνδέεται και με ανάγκη της αγοράς για να είναι 

βιώσιμο και να  μπορέσει να προκόψει παραπέρα.  

Επειδή μιλήσατε προηγουμένως , κάποιοι μίλησαν , για τα 

αποτελέσματα των δράσεων , νομίζω το είπε ο Δήμαρχος εδώ για 

την επιχειρηματικότητα των νέων και τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα , λέει ήταν πενιχρά. Βεβαίως ήταν πενι χρά. 

Σας μεταφέρω όλες μας τις εμπειρίες, είχανε προγράμματα 

πανίσχυρα, έχουμε δώσει πάρα πολλούς πόρους, αλλά τι  

φτιάξαμε, τι  είδους επιχειρηματικότητα φτιάξαμε, τι είδους 

επιχειρηματικότητα σχεδιάσαμε που ήρθε , και αν θέλετε ήρθε και 

από την τοπική αυτοδιοίκηση, ήρθε και από την Περιφέρεια. Αυτή 

την επιχειρηματικότητα θέλαμε, αυτή είναι όμως που δίνουμε, 

αυτή είναι που επιθυμούμε; Τι είδους επιχειρηματικότητα θέλουμε. 

Αυτή είναι όμως που δίνουμε, αυτή είναι που επιθυμούμε; Γιατί 

για την επιχειρηματικότητα  πια που θέλουμε εμείς τώρα πια σαν 

χώρα είναι άλλη, το startups λοιπόν είναι μια πρόκληση η οποία 

έχει πάρα πολλά προαπαιτούμενα για να γίνει.  

Είναι να το συζητήσουμε ένα προς ένα , και είναι θεσμικό 

πλαίσιο, αν φτιάξεις μια εκκλησία πρέπει να φτιάξεις ένα θεσμικό 

πλαίσιο, αν θα κάνεις , αν ο άλλος ο νέος άνθρωπος θα πρέπει να 

πάει να ιδρύσει μια εταιρεία πρέπει να έχεις ένα πάρα πολύ 

γρήγορο σύστημα όπως έχουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξη ς και στο 

Υπουργείο Εμπορίου , που πρέπει μέσα σε δύο μέρες να πάρει το 

δικαίωμα λειτουργίας, να ανοίξει βιβλία. Αυτά δεν υπήρχανε, 

δημιουργηθήκανε , και τα τελευταία χρόνια κυρίως , και με τέτοιες 

στρατηγικές. Καλό είναι αυτό, έχει μια ιδέα ο άλλος γιατί λέε ι ότι 

λέει, ποιος την ακούει, ποιος την  αξιολογεί, ποιος τον στηρίζει;  



Ακούσατε για δομές στήριξης της νεανικής 

επιχειρηματικότητας των νέων, πέστε τη όπως θέλετε, πρέπει να 

έχει δομές, κάποιος πρέπει, ο άλλος έχει μια ιδέα στο κεφάλι του 

πρέπει να του πεις πως θα γίνει σχέδιο, μετά αυτό το σχέδιο που 

έχει φτιάξει πηγαίνει ή δεν πηγαίνει; Πρέπει να μάθει λίγο πως 

δημιουργείται μια επιχείρηση και πως λειτουργεί, πρέπει να ξέρει 

εάν το σχέδιο είναι  καινοτόμο, πρέπει να πάει κάπου , και αυτό να  

το σώσει από τυχόν αθέμιτη εκμετάλλευση. Πρέπει να μάθει αν 

αυτό είναι προϊόν, ποιος το χρειάζεται, δεν βγαίνει έτσι στην τύχη 

μια νέα υπηρεσία.  

Όλα αυτά λοιπόν θέλουν κατά την εκτίμησή μου και δεν είναι  

μόνο θέμα οικονομικό, θέλουν θεσμικό πλαίσιο, σιγά σιγά το 

φτιάχνουμε, θέλει αυτοί οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μέντορες 

ή θα κάνουν τη συμβουλευτική ή οτιδήποτε , να ξέρουν αυτά τα 

αντικείμενα να μπορέσουν να τους καθοδηγήσουν. Έχουμε τέτοιες 

δομές και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε 

κεντρικό επίπεδο.  

Πρέπει εκτός από αυτά να τον κατευθύνουν και που θα 

πάρει χρηματοδότηση. Άκουσα πάρα πολλές φορές τον όρο και τη 

συζήτηση ότι θέλουμε πόρους. Εμείς φωνάξαμε πέρσι όλες τις 

παραγωγικές τάξεις και την Περιφέρεια, τους κοινωνικούς 

εταίρους και συζητήσαμε για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. 

Η κατάληξη σε ότι αφορά το οικονομικό σκέλος ήταν έξυπνη 

χρήση των πόρων, δεν έχουμε πια πόρους , και ποια είναι η 

έξυπνη χρήση των πόρων; Έξυπνη χρήση των πόρων είναι ότι 

έχουν εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης, δεν  περιμένουν να 

βγει ένα πρόγραμμα για να πάει κάποιος, έχουν εναλλακτικά 

εργαλεία. Πάλι ,  ένα κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.  

Υπάρχει ολόκληρο σύστημα μικροχρηματοδότησης στη Νεβάδα, 

υπάρχει ολόκληρο σύστημα συμμετοχικής χρηματοδότησης, τώρα 

φτιάχτηκε,  τώρα το έφτιαξε η επιτροπή , άρα πρέπει και να ξέρεις 

να τους κατευθύνεις , αλλά εκεί για να τους κατευθύνεις αυτοί θα 

ζητήσουν από τους νέους ανθρώπους να τους πούνε ένα απλό 

επιχειρηματικό σχέδιο, και να αιτιολογήσουν για να μπουν μέσα 



εκεί. Αν θεωρούν ότ ι το πρόγραμμα είναι το δυσκολότερο και θα 

γίνει ένα προγραμματάκι μάλλον έχουν πέσει έξω. Σας το λέω 

γιατί όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν την βάση μιας λειτουργίας 

συνεργατικής μεταξύ της κεντρικής διοίκησης , της Περιφέρειας, 

των φορέων και των Δήμων.  

Ένα τέτοιο σχέδιο για να προωθήσουμε την 

επιχειρηματικότητα έχουμε ξεκινήσει κι εμείς, εγώ ως εθνικός 

απεσταλμένος για τους μικρομεσαίους ,  με την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας , πειραματικά να το δούμε, να δούμε τι μπορούμε να 

κάνουμε, πως μπορούμε να σχεδιαστούμε , και πως οι δράσεις 

μας θα στηρίξουν αυτό που θέλουν στη νέα επιχειρηματικότητα , 

γιατί η νέα επιχειρηματικότητα της καινοτομίας και των startups 

είναι η σύγχρονη μεγέθυνση της οικονομίας για να μην 

ξαναπέσουμε σε αυτό που χάσαμε μέχρι σήμερα.  

Στο πρώτο  στάδιο είναι μέσα και η αλλαγή του παραγωγικού 

μοντέλου της χώρας, δεν μπορείς πια να σχεδιάζεις ανάπτυξη και  

επιχειρηματικότητα με όρους του προηγούμενου αιώνα. Πρέπει να 

σχεδιάζεις με όρους σύγχρονων αναγκών, ανταγωνιστικότητας, 

εξωστρέφειας, καινοτομίας, υψηλών δεξιοτήτων, ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Μιλάμε για επιχειρηματικότητα των νέων. Αν ο νέος 

πάει να πάρει την επιχείρηση του μπαμπά του , ο οποίος την έχει 

κάνει μια πολύ καλή επιχείρηση ,  αλλά δεν καταλαβαίνει ο 

μπαμπάς τι σημαίνει γιατί ο νέος θα αρχίσει να βάζει την 

ψηφιοποίηση στην επιχείρηση , δείτε πόσα προβλήματα και πως 

μεταφέρεται αυτή η επιχείρηση στο νέο άνθρωπο; Τώρα φτιάξαμε 

θεσμικό πλαίσιο.   

Τελικά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα για την 

επιχειρηματικότητα των νέων, είναι η τεχνική και επαγγελματι κή 

του εκπαίδευση ,  μας το είπανε και από την Αυστρία , το συζητάνε 

με τους συναδέλφους από την Αυστρία, την Γερμανία, την Ιταλία 

και η επιχειρηματική εκπαίδευση, τεχνική και επαγγελματική 

εκπαίδευση τι σημαίνει; Ότι το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει 

ποια επαγγέλματα θα βγουν από το (…). Δεν καταφέραμε ποτέ να 

συνδυάσουμε αυτό που ο Δήμαρχος , είπε πάρα πολύ σωστά , του 



Πειραιά , αυτή την έξυπνη εξειδίκευση , δηλαδή τι  θέλει η 

περιφέρειά μου; Θέλει παιδιά επαγγελματίες, τεχνίτες, οι οποίοι 

να είναι ας πούμε στην κλωστοϋφαντουργία. Γιατί αυτό 

συνδυάστηκε ποτέ με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί βρέθηκαν οι 

βιομηχανίες που θα πάει να κάνει μαθητεία όπως μας είπαν από  

την Αυστρία;  

Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα ολόκληρο πακέτο στρατηγικής 

που δεν μπορεί βεβαίως με τίποτα να εξαιρεί την τοπική και 

περιφερειακή αυτοδιοίκηση , και βεβαίως ούτε τις παραγωγικές 

τάξεις οι οποίες θα υποδεχτούν αυτή την απασχόληση. Άρα 

έχουμε και ένα ζήτημα εκεί. Τώρα στην επιχειρηματική 

εκπαίδευση οι προσπάθειες γίνονται στα πανεπιστήμια, στα 

πολυτεχνεία, εκεί φτιάξαμε τις ΜΟ.Κ.Ε., Μονάδες 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας , ένα πολύ καλό μοντέλο για 

να προκαλέσουμε τους υποψήφιους νέους επιστήμονες να μας 

πουν τις ιδέες τους. Είχανε σχετικά καλά αποτελέσματα αλλά ήταν 

η πρώτη φάση τους. Πρέπει να το δούμε συντονισμένα και με την 

Περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση πως θα συνεχίσει αυτό 

το μοντέλο γιατί είναι μια θερμοκοιτίδα παραγωγής μιας νεανικής 

επιχειρηματικότητας.  

Και κλείνοντας θέλω να σας πω το εξής: Θα δείτε πολλά 

προγράμματα στο ΕΣΠΑ , στο ΕΠΑΝΕΚ , αλλά και εκεί τα 

προγράμματα αυτά για την επιχειρηματικότητα των νέων είναι 

στοχευμένα πλην εξαιρέσεων που αφορούν τη γενική 

επιχειρηματικότητα. Αυτό το πρόγραμμα ας πούμε για την 

επιχειρηματικότητα των νέων πτυχιούχων… θα δούμε. Υπάρχουν 

όμως άλλα προγράμματα για επιχειρήσεις που είναι πιο 

στοχευμένα και είναι στους 9 τομείς προτεραιότητας της χώρας. 

Αυτό με τους τομείς δεν τους επιλέξαμε τυχαία, αυτοί οι τομείς 

αφορούν αν θέλετε τις τεχνολογίες πληροφορικής, αφορούν τα 

υλικά, δομικά υλικά και νέα υλικά, αφορούν τις δημιουργικές και 

πολιτιστικές βιομηχανίες. Τις δημιουργικές δηλαδή ένδυμα, 

υπόδημα πως το λένε, χειροτεχνία , αλλά υπάρχουν και οι  

πολιτιστικές, δεν τις αποκλείσαμε ακόμα, άρα πρέπει να δούμε και  



εκεί τι  γίνεται , αλλά αυτά θέλουν καθοδήγηση, θέλουν υποδομές. 

Σχετικά με τις υποδομές , ας βάλουμε τους νέους ανθρώπους τους 

υποψήφιους επιχειρηματίες να μιλάνε μεταξύ τους, να κάνουν 

δίκτυα και να έρχονται να μας ρωτάνε τι θέλουν. Μετά από έξι 

χρόνια λειτουργίας έχουμε μια καλή αποτελεσματικότητα, έχουμε 

κάπου 12.000 μέλη σταθερά , αλλά από εκεί καταλάβαμε ένα άλλο 

πράγμα ,  ότι μερικές φορές δεν εντοπίζαμε τα προβλήματά τους  

όπως θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε , και αναγκαστήκαμε τώρα 

να κάνουμε κι εμείς ερωτηματολόγιο και να ρωτάμε τους νέους 

ανθρώπους και τους υποψήφιους στα startups τι προβλήματα 

έχετε να σας κατευθύνουμε.  

Επομένως στρατηγικά πρέπει να ξαναδούμε μερικά 

πραγματάκια, πρέπει ίσως να ανασχεδιάσουμε τα προγράμματά 

μας σε πιο μοντέρνα διάθεση. Δεν έχουμε λεφτά για να 

αξιοποιήσουμε έξυπνα τους πόρους. Γιατί το λέω έξυπνα τους 

πόρους; Γιατί υπάρχουν πολύ πόροι τα οποία δεν τα έχουμε 

αξιοποιήσει καθόλου. Να πάει κάποιος έξω να δει  πως λειτουργεί 

μια επιχείρηση και να κάτσει εκεί και να γυρίσει πίσω να φτιάξει 

τη δική του , αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει και κάποιος 

που θα τον κατευθύνει. Αυτά πρέπει όχι μόνο να γίνουν γνωστά, 

πρέπει να αρχίσουμε  να τα χρησιμοποιούμε όλοι γ ια να 

προωθήσουμε αυτό που θέλουμε. Άρα το κατά μόνας δεν 

λειτουργεί, το δεύτερο, το δίκτυο πρέπει να δημιουργηθεί σε 

επίπεδο κεντρικής διοίκησης και περιφέρειας τοπικών φορέων 

έτσι, η έξυπνη εξειδίκευση πρέπει να λειτουργήσει και κυρίως να 

δούμε τον κόσμο. Σας λέω μόνο τελευταία  παράδειγμα για να 

προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα πήγαμε στα σχολεία, στα 

Λύκεια των Σερρών και κάναμε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας 

για τοπικά προϊόντα και βραβεύσαμε τα παιδιά με τι  βραβείο; Να 

έρθουν να δουν πως κάνουμε επιχείρηση .  

Ευχαριστώ.  

 


