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I. Economy 

Greece is currently facing a multitude of financial issues, causing hindrance in the 

country’s needs in national security, education, public health and infrastructure matters, 

while also impeding its future, as they contribute to the demographic crisis. 

Simultaneously, Greece seems to be unprepared for the upcoming global changes of 

digitalization, artificial intelligence and radical technological growth and climate 

change. As a consequence, this declaration aims to indicate specific action steps to get 

Greece ready for the 21st century. 

The most prominent issue of Greece, to our minds, is bureaucracy. The over-regulation 

of the country’s economy, the existence of a legal system full of contradictions and the 

inefficient paperwork needed for fulfilling the simplest tasks, combined with the 

lacking communication and coordination of the Greek ministries, cause the Public 

sector to operate as a limiting factor in the growth and development of the country. 

Parallel to that, investments -both public and private- in digitalization are limited, 

making the country unprepared for the upcoming Fourth Industrial Revolution. We 

promote digitalization in the procedures of the Greek public and private sectors as the 

ultimate solution to the overwhelming Greek bureaucracy 

Moving to the upcoming Greek demographic crisis, we consider this to be a significant 

threat to the future productive capacity of the country. Greece holds the first place 

within the EU regarding unemployment (16.6%), with youth unemployment being 

alarmingly high. Simultaneously, there seems to be a large gap between supply and 

demand regarding skills in the job market, with many companies reporting talent 

scarcity due to the overall structural unemployment. Moreover, the low salaries and the 

high taxation, especially compared to the richest European countries, demotivate the 

Greek youth to stay in Greece and cause underemployment. As a result, the emigration 

of skilful workforce and the worsening of the demographic crisis emerge. 

The previous points, indicate the urgent need for solutions, by promoting lifelong 

learning, by creating additional positions for internships through reforms in the labour 

legislations, by introducing cross-education programs with the aim to convert graduates 

of low-demand sectors into skillful workers of high-demand sectors and by reducing 

the non-wage costs of employment, to incentivize companies into hiring younger 

employees. At the same time, stricter penalties must be enforced in the cases of 

violations of the labour legislations and more resources should be assigned to the 

Employment Inspectorate Agency. Moreover, we aim for a better connection between 

education institutions and the job market, through incentivizing companies to hire more 

interns and through (based on the German model) enabling the hiring of students under 

15-20 hour per week contracts (Werkstudent), encouraging learning, based on the 

German model Ausbildung and through allowing “Double degrees” (Duales Studium). 

The last few years, the emergence of innovative technologies, combined with the 

economic and socio-political crisis in Greece, have created certain opportunities in 

Greece and abroad. There are gradually more cases of youth entrepreneurship, start-ups 

and innovative ideas. This is one side of youth entrepreneurship, that develops in fields 

that were previously not existing, creates the demand for this novel knowledge and 



attracts customers. There is also the side of youth entrepreneurship that develops in 

industries that are pre-existing by improving already successful business propositions. 

Entrepreneurship is an inherently risky business activity, especially for the youth, who 

often are not necessarily experienced to enter the market as executives. Nevertheless, 

the youth undertake such risks, envisioning a fresh start and pursuing their own dreams. 

It is particularly important for the Greek youth to increasingly develop their own 

enterprises, as this benefits the job market and most importantly, Greek economy. In 

this line of thinking, we suggest that the Greek government should provide the young 

entrepreneurs that fulfil the pre-requisites with more funding and grants. We believe 

that youth entrepreneurs should be the cornerstone in which we should build the Greek 

economy, since it encompasses a contrast to the status quo by developing new 

innovations. 

Social entrepreneurship is also a promising way for combining economic gains with 

societal impact and safeguarding democracy. It currently represents 10% of the EU 

economy, with two million enterprises providing labour to 6% of the EU workforce. 

We believe that there is a need for further promoting social economy through legal and 

political reforms: 

➢ Prolongation of the social economy, in order to include industries that are 

currently monopolized by the public sector, such as energy and waste 

management. 

➢ Establishing exchange schemes as voluntary and non-for-profit. 

➢ Immediate provision of lower tax incentives for social enterprises. 

➢ Allocation of resources from EIB for the development of social enterprises 

dealing with urgent issues, such as: SMEs, regional development, climate 

action, urban and rural areas, pan-European networks, transportation and 

energy. 

We believe that the most important leverage for developing the social economy is 

stakeholder self-organization in networks, through: 

➢ Establishing thematic or local networks with common planning and goals 

➢ Networking through open source code. 

➢ Networking with local authorities in planning action steps. 

➢ Partnerships of scholars and local authorities in creating state-of-the-art 

organization methods and innovative enterprises. 

Last but not least, the issue of lack of environmental sustainability in the Greek 

economy must be addressed through proper initiatives and action plans. It is remarkable 

that only 17.2% of the energy consumption in Greece comes from green sources of 

energy (UN, 2015). This percentage is alarmingly low, considering the negative 

consequences that burning fossil fuels has on public health and the environment. Taking 

into consideration the geolocation of Greece, we think it should be a pioneer when it 

comes to solar, wind, wave and hydroelectric energy. 

A second alarming issue is the lack of proper recycling infrastructure throughout the 

country. The majority of household waste is collected altogether, ending up in landfills, 



which are not only a threat to public health, but also the least sustainable way of treating 

waste. 

It is therefore necessary for Greece to enter the era of sustainable development with 

executing a sustainability plan as suggested by the UN Sustainable Development Goals 

and the European Green Deal. Our suggestions for making Greece more sustainable are 

summarized below: 

➢ The creation of a national strategic plan for sustainable production and 

consumption, targeting the goals the UN and EU suggest. 

➢ The creation of a national recycling and upcycling plan, starting initially from 

selected test-regions and then implementing it in the entirety of Greece. 

➢ Completely banning single-use plastics. 

➢ The creation of a stable legal framework for renewable sources of energy, so as 

to allow for long-term investments in green technologies. 

➢ Limiting food waste from enterprises and creating a framework for food 

donations to food banks and NGOs. 

  

Overall, it is important to accelerate the reforms in the entirety of Greek economy, 

thinking of not only the present needs of Greece, but planning for a desired future. We 

are aware of the hard work and time needed to revamp the Greek economy after the 

debt crisis of 2010, yet we believe that through system reforms we can achieve the 

aforementioned goals. 

 

II. Education 

The educational system needs to change and educate the new generation in an 

appropriate way in order to discover themselves. We, Young Liberals Greece, suggest: 

➢ Cooperation between businesses and schools with the aim to create a "CEO 

for One Month for Students" Programme in secondary education. Students 

will have the chance for a month to run a business with appropriate education 

and training, instead of attending school courses. Thus, students will come into 

contact with the labour market and develop administrative and other skills in a 

very young age. Moreover, this will be beneficial for businesses because they 

will be able to find out their future employees; 

➢ Collaboration of schools with various businesses, which will offer mentoring 

services in order students to be guided by a mentor and offer him/her the 

appropriate professional orientation; 

➢ Establishment of mechanisms for the interconnection of schools with 

organizations and bodies of other States, in order to offer everybody the 

opportunity of participating in various educational programs in programs 

abroad (e.g. volunteering). This is a very powerful experience due to the fact 

that it benefits both students and educational institutions in multiple ways; 

 



➢ Compulsory introduction of educational robotics in all levels of education, 

which will be adapted to each age, so as students come into contact with 

programming and technology - sectors that have heavy demand in the labour 

market. They will have the chance to develop not only their team spirit by 

working as a team, but also their creative thinking and decision-making. This 

experience will help them to discover their inclinations and interests and to lay 

a solid foundation for their future career; 

➢ Promoting, through an updated educational system, the development of 

skills (soft/hard skills) by introducing courses within the school curriculum, 

which, regardless of the career guidance, will enhance young people's 

communication skills, their ability to solve problems and their team spirit. 

Furthermore, they will teach students how to better organize and manage their 

time and to practice their critical thinking in an international/ European level; 

➢ Implementation of entrepreneurship programs in the secondary education 

and especially in the higher education in order to exploit both young people's 

knowledge about various scientific subjects and their skills in the world of 

business, with the aim of creating more new businesses by ensuring that they 

will be sustainable; 

➢ Seeking the cooperation of University Institutions with enterprises and the 

acceptance of funding from them, always through transparent procedures and 

with aim to promoting the science and to exploiting researches; 

➢ Reshaping of educational system by focusing on student-centered pedagogical 

approaches and extension of learning outside the classroom; 

➢ Schools to be a safe place for all students and everyone feels comfortable; 

➢ Developing programs promoting the mental health of students, which should 

establish in the school curriculum; 

➢ Hiring of mental health specialists (child psychiatrists, psychologists, social 

workers) in every educational institution in order to intervene directly in the 

treatment of psychosocial problems in schools; 

➢ The continuous discussion between teachers and students with the aim of 

dealing with manifestations of bullying and violent behaviors. 

 Implementation of activities/games in the classroom, which will promote the value of 

dialogue and will strength the relationships of students 

III. International & Foreign Policy 

➢ We, the Young Liberals Greece, support a common European external policy 

and a common defense policy. In order to do so, EU should act as a united 

actor regarding regional and international issues. Furthermore, the 

establishment of a common European army can guarantee both security, peace 

and humanitarian values. 

➢ Regarding the situation in the Western Balkans, we propose the European 

enlargement and the transmission of the Liberal ideas in the region as a 

positive step towards the democratization and the strengthening of the Rule of 

Law. Greece should play a crucial role so as to promote cooperation and 

stability in the region. The Prespas Agreement is a very positive step towards 



this direction, and we hope that the Greek governments will keep on acting in 

the same way in order to solve relevant issues in the region. 

➢ Greece should also act as a protagonist to promote stability and peace in the 

Eastern Mediterranean. The refugee crisis and the wars have created a hostile 

and fluid environment in the region and Greece has to work towards the 

promotion of cooperation, security, human rights’ protection, growth and 

the establishment of transnational institutions dealing with those issues. 

➢ Greek- Turkish relations are more than problematic. However, we argue that 

the best possible way to promote peace and stability is the resolution of the 

existing issues via dialogue between the two states. If negotiations reach a 

dead end, Greece should demand the enforcement of the International Law by 

appealing to the International Court of Justice. When it comes to the Cyprus 

issue, we are in favor of the commonly accepted proposal for a bi-zonal and bi-

communal federation. 

➢ Greece needs a unified, cross-party external policy to achieve those goals. 

The Greek governments should focus on the promotion of peace, cooperation, 

and the protection of human rights. Last but not least, the protection of our 

national interests should be a number one priority. 

IV. European integration  

The European Union is a union of free, independent and democratic countries, 

advocating principles such as solidarity and equality among its members. The strong 

and uninterrupted cooperation between the European Member States is at the same time 

a condition and a guarantee of stability, development and prosperity in the region. The 

European Union is perhaps the most successful political, economic and social project 

of transnational cooperation with an aim of enhancing collective productivity, creativity 

in its interior as well as healthy competition and cooperation with other countries. If we 

want the European Union to continue to be a decisive and progressive force on the 

world stage, we must strengthen the conception of the Union as a fundamental idea 

among its citizens. The European citizens are the core for the European Union and 

without their faith in the European idea and their contribution to project development, 

it will fail. Greece, as one of the oldest members of the EU and the Greek citizens in 

general, should have the opportunity and the right to shape the developments in the 

European project.  

Therefore, we, Young Liberals Greece, ask for… 

➢ More attention should be given to the principle of subsidiarity as a necessary 

tool in order to ensure that decisions at the European level are taken as closely 

as possible to the citizens. A public awareness campaign is considered to be 

necessary to establish and strengthen a more active individual involvement of 

all citizens so that the fate of the Union is planned and decided by the people 

and not exclusively by the EU institutions and the leaders of its Member States. 

The main goal is to reduce the democratic deficit and increase transparency at 

the European level.  

➢ The process of EU enlargement to be continued by informing extensively 

European countries, that are not members of the Union, for the benefits of their 



possible entry into the European family. The enlargement process is an integral 

and fundamental part of the European idea and integration. The decision of the 

EU Council of Foreign Ministers on 25 March 2020 to start accession 

negotiations with Northern Macedonia and conditionally with Albania is a 

hopeful message for the rest of the Balkan Peninsula, as citizens of the Western 

Balkans deserve to benefit from the rule of law, functioning state institutions, 

sound economic policies and an independent judiciary like the EU citizens. The 

enlargement of the Union should be a politically coordinated commitment of 

European leaders and not a hasty move. The ambitions of the Balkan states are 

in line with the European idea, however, in the event of a setback, these states 

remain unguarded under the possible influence of foreign forces in the region. 

Such an enlargement is of major importance for our country, as it will greatly 

contribute to the stability of the region as well as to the development and 

prosperity of the neighbouring countries of the Western Balkans. In addition, 

the reform of the Union, which is discussed as a priority over enlargement by 

various European Member States, could and must go hand in hand with the 

process of the Union, if we want a deeper and wider Union. Αt the same time, 

the protracted crisis in the Eurozone, the migration crisis besetting the EU, 

Brexit and the radicalization of politicians in various EU Member States make 

the need for a public debate on the future of the EU imperative. Taking into 

consideration the aforementioned, the goal of deepening of the EU must be a 

new and cohesive Europe. The integrated identity with the principles of the 

Federal Union and the common treatment of issues of all kinds will be the main 

features of the Union where the understanding among its member states will be 

done in terms of common cultural heritage and not in terms of economic 

interests. In this context, there is a need to reconsider the issue of a European 

Constitution to be voted for again by the electorate of each EU Member State, 

which will take precedence over the national law of the Member States as 

another nexus in the inclusion of the European ideal in the EU legal framework. 

 

➢ A campaign to be launched by the Greek members of the European 

Parliament for more support and solidarity toward Greece from the 

European Member States on issues of pan-European interest such as 

migration and border security. On the occasion of the new wave of the 

migration crisis at the end of February at the Greek-Turkish borders and the 

transfer of migrants and refugees from the Turkish authorities for their illegal 

crossing into Greek territory and given the fact that the Greek borders are at the 

same time European borders, economic and political assistance on behalf of 

other Member States of the Union is necessary. This could be done both by 

providing financial assistance to Greece and by sharing the burden of the 

migration crisis to the rest of the European countries through the establishment 

of an automatic distribution mechanism for asylum seekers per Member State 

with the use of quotas. That is why we consider it imperative to renegotiate the 

terms of the Dublin Treaty. At the same time, strengthening Frontex's work on 

protecting Europe's borders is a progressive step towards the possible realization 

of the goal of creating a European army in the near future. Strengthening the 



cooperation regarding foreign policy and defence issues is essential for the 

viability of the EU as an unaffected institution for defending the security of its 

Member States. 
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I. Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σωρεία οικονομικών προβλημάτων, που ταλανίζουν τόσο τις 

τωρινές ανάγκες σε ζητήματα εθνικής άμυνας, παιδείας, υγείας και υποδομών, αλλά 

και κλονίζουν το μέλλον της, συνεισφέροντας στην δημογραφική κρίση που ήδη 

βρίσκεται προ των πυλών. Παράλληλα, η χώρα μας είναι απροετοίμαστη για τις 

αλλαγές της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της ραγδαίας τεχνολογικής 

προόδου, αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Επομένως προτείνονται ορισμένες δράσεις 

για να προετοιμάσουμε την Ελλάδα για τον 21ο αιώνα. 

Το σημαντικότερο ζήτημα της Ελλάδας, κατά την άποψή μας, είναι η γραφειοκρατία. 

Η υπερρύθμιση της οικονομίας, η πολυνομία και η πληθώρα δικαιολογητικών που 

απαιτείται, συναρτήσει της ελλιπούς επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των 

εκάστοτε υπουργείων, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να λειτουργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, οι επενδύσεις – τόσο σε δημόσιο 

αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο – στην ψηφιοποίηση είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα 

τόσο το Δημόσιο όσο και οι επιχειρήσεις της χώρας μας να χάνουν το τρένο της 

Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Επομένως προτείνεται η ψηφιοποίηση ως λύση 

στο πρόβλημα γραφειοκρατίας, τόσο στις διαδικασίες του δημοσίου τομέα, αλλά 

παράλληλα και την προώθηση της ψηφιοποίησης και στον ιδιωτικό τομέα. 

Εν όψει της δημογραφικής κρίσης προ των πυλών, ένα διόλου ασήμαντο ζήτημα 

επαφίεται στο παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδος, το οποίο παραμένει 

ανεκμετάλλευτο για διάφορους λόγους. Η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σχετικά με την ανεργία (16,6%) και δη την νεανική. Συγχρόνως όμως, 

παρατηρείται μία σοβαρή αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων, 

με πολλές επιχειρήσεις να παρατηρούν ελλείψεις προσωπικού εν όψει γενικευμένης 

δομικής ανεργίας. Παράλληλα, οι πενιχρές απολαβές και η υψηλή φορολογία, ιδίως δε 

σε σύγκριση με εκείνες σε πιο ευημερούσες χώρες της Ευρώπης, δημιουργούν 

αντικίνητρα στους νέους για να παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ η ετεροαπασχόληση 

είναι σοβαρό φαινόμενο. Αποτέλεσμα είναι η μετανάστευση εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού και η επιδείνωση της δημογραφικής κρίσης.  

Απαιτείται επομένως λήψη μέτρων για την προώθηση της μαθητείας, για την 

δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων πρακτικής άσκησης σε εταιρείες μέσα από την 

μεταρρύθμιση του εργατικού κώδικα, προγραμμάτων επανεκπαίδευσης για άτομα από 



ειδικότητες χαμηλής ζήτησης σε ειδικότητες υψηλής και γενικευμένη μείωση του μη 

μισθολογικού κόστους, προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν κίνητρο να προσλάβουν 

νέους ανθρώπους. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να αποδοθούν αυστηρότερες ποινές για 

την παραβίαση του εργατικού κώδικα και να αποδοθούν περισσότερους πόρους στην 

Επιθεώρηση Εργασίας. Παράλληλα επιδιώκουμε την σύνδεση της αγοράς εργασίας με 

την εκπαίδευση, τόσο με την τριτοβάθμια, μέσα από φιλικές προς τις επιχειρήσεις 

ρυθμίσεις για πρακτικές ασκήσεις και (βάσει γερμανικού προτύπου) φοιτητικές θέσεις 

εργασίας σε εταιρείες με συμβάσεις 15-20 ωρών την εβδομάδα (Werkstudent), όσο και 

με το επίπεδο της μαθητείας, βάσει του γερμανικού προτύπου μαθητειών (Ausbildung) 

και «διττών σπουδών» (Duales Studium), ήτοι μαθητείες σε εταιρείες μαζί με σπουδές. 

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την οικονομική αλλά και 

κοινωνικοπολιτική κρίση, έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για 

πολλούς νέους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όλο και περισσότερο ακούμε  για 

νεανική επιχειρηματικότητα, start up και, καινοτόμες ιδέες. Αυτή αποτελεί την μια όψη 

της νεανικής επιχειρηματικότητας, η οποία αναπτύσσεται σε κάποιο αντικείμενο που 

ίσως να μην υπάρχει ήδη, δημιουργεί την ανάγκη για αυτό και προσελκύει το 

αγοραστικό κοινό. Υπάρχει όμως και η νεανική επιχειρηματικότητα που συμμετέχει σε 

ήδη υπάρχοντες κλάδους, αναπτύσσεται, δραστηριοποιείται, βελτιώνεται και 

δημιουργεί την καινοτομία όχι στο ίδιο το προϊόν, αλλά στις υπηρεσίες και τις οπτικές 

που έχει αυτό καθ αυτό. 

Το επιχειρείν αποτελεί ρίσκο άλλοτε μεγαλύτερο και άλλοτε πιο μικρό και ιδιαίτερα 

για τους νέους οι οποίοι δεν έχουν συνήθως την απαραίτητη εμπειρία για να μπουν 

στον κλάδο των επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά έχουμε δει πως οι νέοι παίρνουν το ρίσκο 

για να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα με ένα νέο ξεκίνημα και την δική τους 

ιδέα για να εξελιχθούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι νέοι μιας χώρας να αξιοποιούν τις 

ιδέες τους δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις, όπου αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και της οικονομία μιας χώρας. Αντίστοιχα η χώρα 

πρέπει να παρέχει επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις στους νέους επιχειρηματίες που 

πληρούν τις προϋποθέσεις.   

Βασικό για την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα, είναι ο επιχειρηματίας να διακρίνει 

την κατάλληλη ευκαιρία και στη συνέχεια να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και 

πόρους, ώστε να μετατρέψει αυτή τη ιδέα σε επιχείρηση. Η διαδικασία μετατροπής 



μιας ιδέας σε επιχειρηματική ευκαιρία ,δεν είναι τίποτε άλλο από το σημείο στο οποίο 

η προετοιμασία του επιχειρηματία συναντάει την ευκαιρία!  Η οργανωμένη διαδικασία 

στο επιχειρείν περιλαμβάνει γνώση, μελέτη, ανάλυση και σχεδιασμό.   Οι ιδέες είναι 

σημαντικές, αλλά όλες οι ιδέες δεν είναι επιχειρηματικές ευκαιρίες. ¨Η 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας¨ είναι κάτι πιο σύνθετο και πολύπλοκο.  Οπότε οι νέοι 

επιχειρηματίες  θα πρέπει είναι σε εγρήγορση και να διερευνούν ενδελεχώς την αγορά,  

καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών που συνεχώς αυξάνονται. Στην  αντίπερα όχθη 

συναντάμε την “επιχειρηματικότητα ανάγκης”.   Όπου ο βασικός λόγος δημιουργίας 

μιας επιχείρησης είναι η μέγιστη κάλυψη απασχόλησης αφού αδυνατεί να την βρει 

στην αγορά εργασίας.   Το 20% των ατόμων που ανοίγουν μια επιχείρηση είναι για να 

αποφύγουν την ανεργία και όχι επειδή διέκριναν κάποια επιχειρηματική ευκαιρία. 

Συνοψίζοντας  οι νέοι επιχειρηματίες είναι ο βασικός πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης 

της οικονομία και της παράγωγης διότι δεν συμβιβάζονται με την ήδη  υπάρχουσα 

κατάσταση αλλά αναπτύσσουν συνεχώς καινούργιες επιχειρηματικές ιδέες. 

H κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, διότι συνδέει σε σταθερή βάση το γενικό συμφέρον, τις οικονομικές 

επιδόσεις, τις εκτιμήσεις κοινωνικού χαρακτήρα και τη δημοκρατική λειτουργία, 

εκπροσωπώντας ωστόσο το 10% της συνολικής ευρωπαϊκής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, με δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις, και το 6% της απασχόλησης στην 

ΕΕ. Υπό αυτή την έννοια, η κοινωνική οικονομία αποτελεί βασικό στοιχείο του 

ευρωπαϊκού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου 

Οι απαραίτητες θεσμικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της κοινωνικής 

οικονομίας είναι οι εξής: 

➢ Επέκταση του θεσμικά κατοχυρωμένου ορισμού της κοινωνικής οικονομίας, 

ώστε να καλύπτει και πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας που τώρα 

μονοπωλούνται από τον δημόσιο τομέα, όπως η ενέργεια, αλλά και η διαχείριση 

απορριμμάτων. 

➢ Κατοχύρωση των ανταλλακτικών σχημάτων ως εθελοντικών και μη 

κερδοσκοπικών. 

➢ Άμεση επαναφορά των φορολογικών κινήτρων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

➢ Κατεύθυνση πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ανάπτυξη 

κοινωνικών επιχειρήσεων σε κάθε έναν από τους τομείς προτεραιότητας: 



μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιφερειακή ανάπτυξη, κλιματική δράση, αστικό 

και φυσικό περιβάλλον, καινοτομία, διευρωπαϊκά δίκτυα, μεταφορές, ενέργεια. 

 

Σημαντικότερος όμως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας είναι η αυτό-

οργάνωση σε δίκτυα, κυρίως μέσα από: 

➢ Διαμόρφωση θεματικών ή τοπικών διασυνδέσεων, με κοινό σχεδιασμό 

δράσεων και πλαισίου διεκδικήσεων. 

➢ Δικτύωση μέσω λογισμικών ανοιχτού κώδικα, ειδικά για τα ανταλλακτικά και 

χαριστικά δίκτυα. 

➢ Σύνδεση με τους κατά τόπους ΟΤΑ, για σχεδιασμό προγραμμάτων δράσης. 

➢ Συνέργειες με ακαδημαϊκούς και φορείς της αυτοδιοίκησης για σύγχρονες 

μεθόδους οργάνωσης και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό θέμα αποτελεί η χαμηλή βιωσιμότητα που 

χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία μαζί με την ταυτόχρονη έλλειψη πρωτοβουλιών 

για αύξηση των αναγκαίων βιώσιμων πρακτικών στην οικονομία της χώρας μας. 

 Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι μόλις το 17,2% της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην Ελλάδα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (UN, 2015). Το 

ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα μικρό αν σκεφτούμε τις επιπτώσεις της χρήσης 

υδρογονανθράκων στην δημόσια υγεία και στο περιβάλλον αλλά και συλλογιζόμενοι 

την γεωγραφική θέση της Ελλάδας, που την καθιστά ιδανική για αξιοποίηση ηλιακής, 

αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

Ένα δεύτερο σημαίνον πρόβλημα είναι η έλλειψη υποδομών ανακύκλωσης σε όλη την 

χώρα. Όλες οι κατηγορίες των οικιακών απορριμμάτων συλλέγονται μαζί και 

καταλήγουν σε χωματερές, που αποτελούν εστίες μικροβίων. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη για την είσοδο την ανάπτυξη της Ελλάδας με ένα βιώσιμο 

πλάνο, στα πρότυπα των Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι προτάσεις μας για την βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας συνοψίζονται ως εξής: 

➢ Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την βιώσιμη Παραγωγή και 

Κατανάλωση, έχοντας ως στόχο τα όρια που ορίζουν τα Η.Ε. και η Ε.Ε. 

➢ Δημιουργία προγράμματος ανακύκλωσης: Αρχικά πειραματικά σε 

επιλεγμένους νομούς και εν συνεχεία σε εθνικό επίπεδο. 



➢ Απαγόρευση της χρησιμοποίησης πλαστικών μιας χρήσης 

➢ Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με ταυτόχρονες επενδύσεις σε ανάλογες τεχνολογίες. 

➢ Μείωση της απώλειας τροφής από επιχειρήσεις και ανατροφοδότησή τους 

σε τράπεζες τροφίμων η ΜΚΟ. 

Συνοπτικά, κρίνεται απαραίτητη η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία 

μας. Ωστόσο, πάσα μεταρρύθμιση δεν νοείται για την επίλυση μόνο των τωρινών 

ζητημάτων, αλλά οφείλει να λαμβάνει επιπρόσθετη μνεία στις μελλοντικές ανάγκες της 

χώρας. Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα από την κρίση χρέους του 

2010 και η ανάρρωσή της δεν θα έρθει σε μία νύχτα, αλλά απαιτεί συστηματικές 

μεταρρυθμίσεις. 

II. Παιδεία- Εκπαίδευση 

Το σχολείο πρέπει να αλλάξει στάση και αντί να δίνει στους μαθητές έτοιμες γνώσεις, 

να τους μάθει πως να τις ανακαλύπτουν μόνοι τους. 

o Συνεργασία επιχειρήσεων και σχολείων με σκοπό την δημιουργία 

προγράμματος «CEO for One Month for Students» στην Β/βάθμια 

εκπαίδευση. Οι μαθητές για ένα μήνα αντί για την παρακολούθηση των 

σχολικών μαθημάτων , θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία 

να διοικούν μια επιχείρηση, φυσικά με την ανάλογη εκπαίδευση. Μέσω 

αυτού οι μαθητές θα έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με την αγορά 

εργασίας και θα αναπτύξουν διοικητικές και άλλες δεξιότητες. (*Επίσης 

θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ξεχωρίσουν τους μελλοντικούς 

υπαλλήλους τους) 

o Συνεργασία σχολείων με διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες 

προσφέρουν υπηρεσίες mentoring, ώστε κάθε μαθητής από μικρή 

ηλικία να καθοδηγείται από έναν μέντορα προκειμένου να τον οδηγήσει 

στον κατάλληλο για εκείνον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

o Δημιουργία μηχανισμών διασύνδεσης των σχολείων με οργανισμούς 

και φορείς άλλων κρατών, προκειμένου να προσφέρεται σε όλους τους 

μαθητές η δυνατότητα συμμετοχής τους σε διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του εξωτερικού(π.χ. εθελοντισμός). Μια τέτοια εμπειρία 



είναι πολύ δυνατή καθώς ωφελεί ποικιλοτρόπως τους μαθητές αλλά και 

τους εκπαιδευτικούς φορείς. 

o Υποχρεωτική εισαγωγή εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλα τα 

σχολεία, προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικία με σκοπό οι μαθητές να 

έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό και την τεχνολογία -τομείς 

που πλέον πρωταγωνιστούν στην αγορά εργασίας, να μάθουν να 

δουλεύουν ομαδικά, να εξασκήσουν την δημιουργική σκέψη και λήψη 

αποφάσεων, να ανακαλύψουν κλίσεις και ενδιαφέροντα που δεν ήξεραν 

ότι διαθέτουν και να βάλουν γερά θεμέλια για την μελλοντική τους 

καριέρα. 

➢ Την προώθηση μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την καθιέρωση 

μαθημάτων εντός του σχολικού προγράμματος, της ανάπτυξης των skills 

μαλακές/ οριζόντιες δεξιότητες), οι οποίες ανεξαρτήτως του επαγγελματικού 

προσανατολισμού θα ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των νέων, την 

ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα, να εργάζονται ομαδικά, να 

οργανώνουν και να διαχειρίζονται τον χρόνο τους και να εξασκούν την κριτική 

τους σκέψη σε ένα διεθνές/ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

➢ Εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρηματικότητας από τις τελευταίες τάξεις 

της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, και κυρίως στην Γ΄ Βάθμια Εκπαίδευση, για την 

αξιοποίηση τόσο των γνώσεων των νέων πάνω στα διάφορα επιστημονικά 

αντικείμενα όσο και τις ικανότητές τους στον κόσμο του επιχειρείν, με σκοπό 

την δημιουργία περισσότερων νέων επιχειρήσεων και την διασφάλιση ότι αυτές 

θα είναι βιώσιμες. 

➢ Επιδίωξη συνεργασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με επιχειρήσεις 

και την αποδοχή της χρηματοδότησης από αυτές, πάντα με διαφανείς 

διαδικασίες, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης και την αξιοποίηση 

ερευνών και μελετών. 

➢ Αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με προσανατολισμό σε 

μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την επέκταση της 

μάθησης εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας. 

 

➢ Κανένα παιδί δε φοβάται στο σχολείο. 

Tο σχολείο πρέπει να αποτελεί ένα ασφαλές μέρος για όλους τους μαθητές 



➢ να αναπτυχθούν προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας των 

μαθητών, τα οποία να εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα. 

➢ να στελεχωθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές περιφέρειες µε ειδικούς ψυχικής 

υγείας παιδιών και εφήβων (παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς), ώστε να παρεμβαίνουν άμεσα στην αντιμετώπιση των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που εκδηλώνονται στην καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα. 

➢ την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

➢ την διαρκή ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των γονέων µε το σχολείο. 

➢ την συνεχή συζήτηση των εκπαιδευτικών µε τους μαθητές µε στόχο τη 

ενίσχυση της μαθηματικής ομάδας για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων 

εκφοβισμού και συμπεριφορών βίας. 

➢  

➢ Εφαρμογή δραστηριοτήτων/παιχνιδιών εντός της τάξης όπου θα προάγουν 

τον διάλογο και θα ενδυναμώνουν τις σχέσεις των μαθητών 

Εξωτερική & Διεθνής Πολιτική 

Εμείς οι Ελεύθεροι Νέοι υποστηρίζουμε την ουσιαστική χάραξη μιας κοινής 

ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Αυτό περιλαμβάνει τις κοινές 

θέσεις απέναντι σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, καθώς και τη δημιουργία ένος 

Ευρω-στρατού, ο οποίος θα ασχολείται τόσο με ζητήματα ασφαλείας, όσο και με 

ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές διάσωσης 

➢ Γνωρίζοντας τις χρονιές παθογένειες των Δυτικών Βαλκανίων, επιθυμούμε τον 

εκδημοκρατισμό, τη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών και την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση τους. Θεωρούμε ότι ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό είναι 

καθοριστικός και η ίδια μπορεί να συμβάλλει στην βαλκανική σταθερότητα με 

την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κρατών καθώς και την επίλυση όλων των 

εκκρεμών ζητημάτων, όπως συνέβη με την Συμφωνία των Πρεσπών 

➢ Πιστεύουμε ότι η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θέμα όλων των 

κρατών συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Παρατηρώντας την 

γενικότερη αστάθεια στην περιοχή (πόλεμοι, μετανάστευση και λοιπά), η 

Ελλάδα οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη 



συνεργασία, ασφάλεια, προστασία δικαιωμάτων, καθώς και στην δημιουργία 

αποτελεσματικών περιφερειακών θεσμών. Ως κομμάτι της Μεσογείου έχουμε 

την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην σταθερότητα και στην ανάπτυξη της 

περιοχής. 

➢ Αναγνωρίζουμε την προβληματική σχέση της Ελλάδας με τη Τουρκία. 

Υποστηρίζουμε, ωστόσο, ότι η μόνη λύση προς την ειρήνη και την 

σταθερότητα είναι ο διάλογος και φυσικά, η επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων. 

Για αυτό ως Ελεύθεροι Νέοι πιστεύουμε ότι, αν ο διάλογος φτάσει σε τέλμα, 

τότε πρέπει να επιδιώξουμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου μέσω της 

προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ταυτοχρόνως, για την 

κορωνίδα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, δηλαδή το κυπριακό ζήτημα, 

τασσόμαστε υπέρ της κοινώς αποδεκτής πρότασης περί διζωνικης, δικοινοτικής 

ομοσπονδίας 

➢ Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν δεν χαραχθεί μια κοινή 

διαχρονική και υπερκομματική εξωτερική πολιτική, δηλαδή μια ενιαία 

στρατηγική η οποία θα ακολουθείται από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η ελληνική 

εξωτερική πολιτική οφείλει να είναι πάντα προσανατολισμένη στην 

εξασφάλιση της ειρήνης, της συνεργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

προπάντων της προάσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας. 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – European integration 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ελευθέρων, ανεξάρτητων και δημοκρατικών 

λαών, η οποία πρεσβεύει αρχές όπως η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ των μελών 

της. Η ισχυρή και αδιάκοπη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-μελών 

αποτελεί παράλληλα προϋπόθεση και εγγύηση της σταθερότητας, της εξέλιξης και της 

ευημερίας στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ίσως το πιο επιτυχημένο 

πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πρότζεκτ διακρατικής συνεργασίας με σκοπό την 

ενίσχυση της συλλογικής παραγωγικότητας, της δημιουργικότητας στο εσωτερικό της 

καθώς και του υγιούς ανταγωνισμού και της συνεργασίες με άλλες χώρες. Εάν θέλουμε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποτελεί μια αποφασιστική και προοδευτική 

δύναμη στο παγκόσμιο στερέωμα, πρέπει να ενισχύσουμε τη σύλληψη της Ένωσης ως 

θεμελιώδη ιδέα μεταξύ των πολιτών της. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ο κεντρικός 

πυρήνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς την πίστη τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και 

τη συμβολή τους στην ανάπτυξη έργου, αυτή θα αποτύχει. Η Ελλάδα, ως ένα από τα 



παλαιότερα μέλη της ΕΕ και οι Έλληνες πολίτες εν γένει θα έπρεπε να έχουν τη 

δυνατότητα και το δικαίωμα να διαμορφώσουν τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα. 

Επομένως εμείς, οι φιλελεύθεροι νέοι της Ελλάδας, αιτούμαστε… 

➢ Να δοθεί περισσότερη προσήλωση στην αρχή της επικουρικότητας ως 

απαραίτητο εργαλείο με σκοπό να διασφαλιστεί πως οι αποφάσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. 

Κρίνεται απαραίτητη μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την 

καθιέρωση και ενίσχυση μιας πιο ενεργής ατομικής συμμετοχής όλων των 

πολιτών, έτσι ώστε το πεπρωμένο της Ένωσης να σχεδιάζεται και να 

αποφασίζεται από τον λαό και όχι αποκλειστικά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

και τους αρχηγούς των κρατών μελών της. Ο κύριος στόχος είναι η μείωση του 

δημοκρατικού ελλείμματος και η αύξηση της διαφάνειας σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

➢ Να συνεχιστεί η διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της εκτενούς 

πληροφόρησης Ευρωπαϊκών χωρών, που δεν αποτελούν μέλη της Ένωσης, για 

τα οφέλη της πιθανής εισόδους τους στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών κρατών. 

Η διαδικασία της διεύρυνσης αποτελεί αναπόσπαστο και θεμελιώδες κομμάτι 

της Ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης. Η απόφαση του Συμβουλίου 

Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 25 Μαρτίου 2020 για έναρξη των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και υπό όρους με την 

Αλβανία αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τα υπόλοιπα κράτη της 

Βαλκανικής Χερσονήσου, καθώς οι πολίτες των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων αξίζουν να απολαμβάνουν το κράτος δικαίου, τα λειτουργικά 

κρατικά θεσμικά όργανα, υγιείς οικονομικές πολιτικές και ανεξάρτητο 

δικαστικό σύστημα όσο και οι πολίτες της ΕΕ. Η διεύρυνση της Ένωσης οφείλει 

να αποτελεί μια πολιτικά συντονισμένη δέσμευση των Ευρωπαίων ηγετών και 

όχι μια βεβιασμένη κίνηση. Οι φιλοδοξίες των Βαλκανικών κρατών 

συμβαδίζουν με την ευρωπαϊκή ιδέα, καθώς σε περίπτωση οπισθοδρόμησης, τα 

κράτη αυτά μένουν αφύλακτα σε πιθανή επιρροή ξένων δυνάμεων στην 

περιοχή. Μια τέτοια διεύρυνση είναι μείζονος σημασίας για τη χώρα μας, 

καθώς θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη σταθερότητα της περιοχής καθώς και 

στην ανάπτυξη και την ευημερία των γειτονικών χωρών των Δυτικών 



Βαλκανίων. Επιπρόσθετα, η μεταρρύθμιση της Ένωσης που συζητείται σαν 

προτεραιότητα έναντι της διεύρυνσης από διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη 

μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με τη διαδικασία της Ένωσης, αν επιθυμούμε 

μια βαθύτερη και ευρύτερη Ένωση. Παράλληλα, η παρατεταμένη κρίση της 

Ευρωζώνης, η μεταναστευτική́ κρίση που ταλανίζει την ΕΕ, το Brexit αλλά και 

η ριζοσπαστικοποίηση πολιτικών διάφορων κρατών μελών της ΕΕ κάνουν 

επιτακτική την ανάγκη δημόσιου διαλόγου για το μέλλον της ΕΕ. Με βάση τα 

παραπάνω, στόχος της εμβάθυνσης της ΕΕ οφείλει να είναι μια νέα και 

συνεκτική Ευρώπη. Η ολοκληρωμένη ταυτότητα με αρχές Ομοσπονδιακής 

Ένωσης και κοινής αντιμετώπισης ζητημάτων κάθε μορφής θα αποτελούν 

κύρια χαρακτηριστικά της Ένωσης όπου η συνεννόηση μεταξύ των κρατών 

μελών της θα γινεται με όρους κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι με 

όρους οικονομικών συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται μια 

επανεξέταση του ζητήματος της επαναψήφισης ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος 

από το εκλογικό σώμα κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ, το οποίο θα υπερισχύει 

του εθνικού δικαίου των κρατών-μελών ως ένας ακόμα κρίκος της 

συμπερίληψης του ευρωπαϊκού ιδεώδους σε ενωσιακό νομικό πλαίσιο. 

➢ Να ξεκινήσει μια εκστρατεία από τα ελληνικά μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για περισσότερη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Ελλάδας 

από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη σε θέματα πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια των συνόρων. Με αφορμή το νέο κύμα 

μεταναστευτικής κρίσης στο τέλος του Φεβρουαρίου στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα και τη μεταφορά μεταναστών και προσφύγων από τις τουρκικές αρχές 

για παράνομη διέλευσή τους στα ελληνικά εδάφη και με γνώμονα το γεγονός 

πως τα ελληνικά σύνορα είναι παράλληλα και ευρωπαϊκά σύνορα, η οικονομική 

και πολιτική συνδρομή των υπολοίπων κρατών μελών της Ένωσης είναι 

αναγκαία, τόσο με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα όσο και 

με την κατανομή των βαρών της μεταναστευτικής κρίσης προς τα υπόλοιπα 

Ευρωπαϊκά κράτη μέσω της θέσπισης ενός μηχανισμού αυτόματης κατανομής 

των αιτούντων ασύλου ανά κράτος-μέλος με τη χρήση ποσοστώσεων. Για αυτό 

το λόγο θεωρούμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη για την 

επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συνθήκης του Δουβλίνου. Παράλληλα, η 

ενίσχυση του έργου της Frontex στην προστασία των Ευρωπαϊκών συνόρων 

αποτελεί ένα προοδευτικό βήμα προς την πιθανή υλοποίηση του στόχου της 



δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού στρατού στο εγγύς μέλλον. Η ενίσχυση της 

συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας κρίνεται απαραίτητη 

για τη βιωσιμότητα της ΕΕ ως ανεπηρέαστος θεσμός προάσπισης της 

ασφάλειας των κρατών-μελών της. 

 

 


