
   
 

  1

 

EUROPEAN UNION 
European Social Fund 
Article 6 Innovative 
Measures 

 
 
 
 

(Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της 
απασχόλησης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας) 

 
 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Νο:  3 
DELIVERABLE No: 3 

 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3.2  
WORK PACKAGE: 3.2 

 
 

Καλές πρακτικές - ανάλυση SWOT - σύστηµα δεικτών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνος φορέας: VFA- Βάλτερ Φισσάµπερ και Συνεργάτες Ε.Π.Ε   
 
 
 
 
 
 
 

Στην υλοποίηση του παραδοτέου συµµετείχαν: 
 

1. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας 

2. Παν/µιο Πατρών - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
3. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε 
4. Ηλειακή Αναπτυξιακή Α.Ε 
5. Ν.Ε.Α. Αχαΐας 
6. VFA- Βάλτερ Φισσάµπερ & Συν/τες ΕΠΕ 
7. SFS Sozialforschngsstelle Dortmund 



   
 

  2

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
The present deliverable No3 (Work Package 3.2) includes the following four parts: 
• Good practices in favor of Employment at local and regional level. 
• Employment Policies in Western Greece. 
• SWOT analysis for the region of Western Greece and the three prefectures. 
• System of indicators per category of interventions. 
 
I) Good practices for Employment at local or regional level in the European 
    Union. 
 
From the analysis of relevant bibliography, a number of  policies/actions /measures, 
which have been implemented with success at the Member States of the European 
Union at local or regional level, have been selected. The selection of examples was 
based at the following criteria: 
• cases that are included as good practices at official texts/studies of  the European 

Union. 
• Cases that refer to a wide range of interventions 
• Cases from most of member states 
• The transferability of the case and  its usefulness as regards the planning of the 

Local Employment Strategies in Greek regions  
The contribution of the transnational partner SFS-Dortmund at this point should also 
be noted. The material provided from SFS, which is written at German, is included in 
the annex of the present deliverable. 
 
II) Employment Policies in Western Greece. 
   
The main instruments via which interventions in favour of employment were realized 
at the past and especially at the period of the CSF II (1994-1999) in the region of the 
Western Greece are (i) the Operational Programme “Continuous Vocational Training 
and Promotion of Employment 1994-1999” and (b) the Local Employment 
Agreements which were realized in various regions of Greece. At the context of the 
Operational Programme there were realized the following activities: Job 
Subsidization, Entrepreneurship Subsidization, Acquisition of Work Experience and 
Vocational Training Schemes for the Unemployed. In this chapter all those 
programmes and the policies are analytically presented. 
 

III) SWOT analysis for the Region of Western Greece and of the 

three  

       Prefectures (Achaia, Ilia, Etoloacharnania). 
 
This deliverable includes four SWOT analyses for the three prefectures and the 
Region of Western Greece. For the finalization of those analyses , the following have 
been taken into account: 
• Previous SWOT analyses. 
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• information material and results of relevant studies, collected mainly by the three 
local partners. 

• A number of in-depth discussions with experts and people who know well  the 
problems of the three prefectures. 

From the SWOT analyses arise that the three prefectures have varying profiles and  
characteristics and differentiated strengths and weaknesses that demand the realization 
of ‘individualized’ local Employment Strategies.    
 
Systems of indicators per category of interventions. 
The proposed system of indicators for the monitoring and evaluation of the 
Employment Strategies at Local level, includes three categories of indicators: 

1. Output indicators. 
2. Result indicators. 
3. Impact indicators. 

The proposed categories of interventions (taking into account the of an integrate 
Employment Strategy at local level) are: 

• Vocational Training Schemes for the Unemployed. 
• Vocational Training Schemes for the Employees 
• Actions for the Promotion of Employment. 
• Mediation and job placements. 
• Vocational counceling, coaching, mentoring. 
• Awareness raising,  sensitization, information. 
• Studies and research. 
• Actions to encourage/promote entrepreneurship. 
• Creation of Local Employment Networks  
• Accompanying Measures (empowerment, child care facilities). 
• Pre-training Socially Vulnerable Groups. 
• Structures (Employment Observatory, Centers of Certification). 

The development of indicators at output-result and impact level for each of the above 
type of interventions produces a set of indicators that may support effectively the 
monitoring and the evaluation of local employment strategies., 
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Ι. Καλές πρακτικές υπέρ της απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό 

επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Από την ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών επελέγησαν ορισµένες πολιτικές/ 

δράσεις/ µέτρα, τα οποία έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία στα κράτη µέλη της ΕΕ σε 

τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η επιλογή των παραδειγµάτων, που ακολουθούν 

έγινε βάσει των εξής κριτηρίων:  

• Λήφθηκαν κατά προτεραιότητα υπόψη περιπτώσεις, που περιλαµβάνονται 

ως καλές πρακτικές σε επίσηµα κείµενα/ µελέτες, που έχουν 

χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• ∆όθηκε έµφαση στο να παρουσιαστούν περιπτώσεις που καλύπτουν 

µεγάλο εύρος περιεχοµένου. 

• Κατεβλήθη προσπάθεια να παρουσιαστούν παραδείγµατα από όλες σχεδόν 

τις χώρες µέλη της ΕΕ. 

• Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε, από πλευράς µελετητών, στην χρησιµότητα των 

παραδειγµάτων για τον σχεδιασµό τοπικών στρατηγικών απασχόλησης 

στην Ελλάδα (η εκτίµηση αυτή βασίστηκε στην σηµαντική εµπειρία των 

συνεργατών της VFA καθώς και των ερευνητών του Πανεπιστηµίου της 

Πάτρας στα θέµατα αγοράς εργασίας και απασχόλησης).   

Στα παραδείγµατα που ακολουθούν συµπεριλαµβάνονται και ορισµένα από σχετικό 

υλικό, που προετοίµασε και απέστειλε ο διακρατικός εταίρος SFS Dortmund. Το 

σύνολο του υλικού της SFS, που είναι στη γερµανική γλώσσα, επισυνάπτεται στο 

παράρτηµα του παρόντος παραδοτέου. 

 

Γερµανία 

Το µοντέλο PROSPECT – Σύστηµα παρακολούθησης της αγοράς εργασίας 

στο Οµόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας 

Στα πλαίσια του ανωτέρω µοντέλου, υλοποιήθηκαν 4 projects στις περιοχές: 

α)Βόννη β)Hamm/ Unna γ)Wesel/Kleve δ)Bielefed/Herford. 

Το µοντέλο PROSPECT επελέγη ύστερα από διερεύνηση σε πολλά κράτη µέλη της 

ΕΕ. Ο ολλανδικός φορέας ACTIVA που είχε αρχικά αναπτύξει το µοντέλο αυτό, 

κλήθηκε να επεξεργαστεί µια εκδοχή του για την περιφέρεια της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας. 

Η µέθοδος PROSPECT µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

− Αποτύπωση και ανάλυση της ζήτησης για απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Η 

ζήτηση αποτυπώνεται και αναλύεται βάσει τηλεφωνικής έρευνας σε 

επιλεγµένους κλάδους (monitoring of branches), όπου ζητείται από τις 
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επιχειρήσεις να περιγράψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό και τα 

προσόντα που πρέπει να έχουν τα άτοµα αυτά. 

− Με τις επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε αναζήτηση προσωπικού και οι οποίες 

επιδιώκουν τον διάλογο πραγµατοποιούνται συνεντεύξεις σε βάθος, από τις 

οποίες προκύπτουν λεπτοµερείς περιγραφές των απαιτήσεων που έχουν οι 

επιχειρήσεις αυτές από τα άτοµα που επιθυµούν να προσλάβουν. 

− Παράλληλα µε την ανάλυση της ζήτησης, αποτυπώνονται και τα 

χαρακτηριστικά της προσφοράς εργασίας. Η αποτύπωση αυτή περιλαµβάνει 

ανάλυση του εργατικού δυναµικού σε τοπικό επίπεδο. 

− Σε ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης, αποτυπώνεται η προσφορά κατάρτισης/ 

εκπαίδευσης στην εκάστοτε περιοχή, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση 

(matching) προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

− Βάσει των αποτελεσµάτων των ανωτέρω αναλύσεων τα εκάστοτε τοπικά 

δίκτυα σχεδιάζουν και συντονίζουν κατάλληλες πολιτικές απασχόλησης. 

 

Γερµανία 

Το πρόγραµµα XXL της πόλης Siegburg. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού υποστηρίζονται 48 συµµετέχοντες να 

επιστρέψουν σταδιακά στην εργασιακή ζωή. Η υποστήριξη αυτή γίνεται στη βάση 

ατοµικών σχεδίων βοήθειας. 

Κάθε συµµετέχων (-ουσα) έχει έναν προσωπικό coach, στον οποίο προσφεύγει για 

ότι προβλήµατα έχει στο επαγγελµατικό ή προσωπικό του επίπεδο. 

Στην ακολουθούµενη προσέγγιση δύο φάσεων, η πρώτη αφορά τον 

προσανατολισµό. Στη φάση αυτή αναλύονται οι προσωπικές επιθυµίες για την 

επαγγελµατική απασχόληση του καθενός. 

Η δεύτερη φάση που έχει τίτλο «επάγγελµα και απόκτηση προσόντων» µπορεί να 

είναι πολύ διαφορετική από άτοµο σε άτοµο. Ορισµένοι συµµετέχοντες στο 

πρόγραµµα παρακολουθούν προγράµµατα εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας, 

ενώ άλλα παρακολουθούν υποστηρικτικά µαθήµατα µαθηµατικών ή 

οξυγονοκόλλησης. Ανάλογα µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων, αυτά γίνονται είτε 

από δασκάλες – συνεργάτριες του XXL είτε ανατίθεται σε εξωτερικούς φορείς 

κατάρτισης. Το κόστος των ανωτέρω δράσεων αναλαµβάνει το πρόγραµµα XXL. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, στους συµµετέχοντες 

παρέχεται επίσης ψυχοκοινωνική στήριξη σε τυχόν προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν, κυρίως όσον αφορά θέµατα φύλαξης παιδιών, ναρκωτικά, χρέη 

κλπ. 

Όσα άτοµα είναι «έτοιµα», καταβάλλεται προσπάθεια να τοποθετηθούν σε θέσεις 

εργασίας ή µαθητείας. Η υποστήριξη των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα δεν 
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τερµατίζεται µε την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας. Πολλά προβλήµατα 

προκύπτουν µε την έναρξη της απασχόλησης: τα άτοµα αυτά πρέπει να 

συνηθίσουν να είναι ακριβείς στην ώρα έναρξης της εργασίας τους, η ανεπαρκής 

γνώση των γερµανικών προκύπτει ξαφνικά ως πρόβληµα, προβλήµατα φύλαξης 

παιδιών πρέπει να επιλυθούν. 

Η οµάδα του προγράµµατος XXL περιλαµβάνει: δύο δασκάλες και δύο κοινωνικούς 

λειτουργούς. 

Το πρόγραµµα έχει µέχρι σήµερα πολύ θετικά αποτελέσµατα. 

 

Γερµανία 

Περιφερειακό Παρατηρητήριο αγοράς εργασίας της πόλης της Κολωνίας 

Στην πόλη της Κολωνίας λειτουργεί από το 2000 9στη βάση του µοντέλου 

PROSPECT) µε πολύ επιτυχία ένα παρατηρητήριο αγοράς εργασίας. Η οµάδα έργου 

του παρατηρητηρίου είναι εγκατεστηµένη στα γραφεία της ∆ηµοτικής Υπηρεσίας 

προώθησης της οικονοµίας και της απασχόλησης (ένα είδος αναπτυξιακής 

επιχείρησης µε έµφαση στην απασχόληση και επιχειρηµατικότητα). Η οµάδα έργου 

υποστηρίζεται από µία 5µελή συντονιστική οµάδα συµµετέχουν Βιοµηχανικό / 

Εµπορικό επιµελητήριο Κολωνίας, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο, η Ένωση 

Γερµανικών Συνδικάτων και η Υπηρεσία Απασχόλησης της Κολωνίας (το τοπικό 

ΚΠΑ του γερµανικού ΟΑΕ∆). 

 

Γερµανία  

Train – transfer στον Νοµό Steinfurt 

Το έργο αυτό στοχεύει στη διάδοση και αξιοποίηση του επιστηµονικού, 

ερευνητικού και εκπαιδευτικού δυναµικού του ΤΕΙ της πόλης του Muenster υπέρ 

της οικονοµίας της περιοχής. Η απόφαση για την υλοποίηση του έργου αυτού 

πάρθηκε από την Περιφερειακή ∆ιάσκεψη για τον Νοµό Steinfurt και εντάχτηκε 

στην πολιτική αγοράς εργασίας του οµόσπονδου κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας 

Βεστφαλίας. Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό – Κοινωνικό 

Ταµείο. 

Το έργο Train ενηµερώνει, συµβουλεύει και µεσολαβεί µεταξύ επιχειρήσεων της 

περιοχής και των τµηµάτων του ΤΕΙ. 

Ωφελούµενες είναι κυρίως ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν δικά τους τµήµατα 

έρευνας και ανάπτυξης. Το Train βοηθά αυτές τις επιχειρήσεις στην αντιµετώπιση 

τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων και τους υποδεικνύει λύσεις. 
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Γερµανία  

Επαγγέλµατα µε µέλλον για κορίτσια – Επαγγελµατικό Coaching νέων 

γυναικών στις τελευταίες τάξεις της εκπαίδευσής τους 

Στον Νοµό του Guetersloh υλοποιείται για πρώτη φορά δοκιµαστικά ένα 

πρόγραµµα επαγγελµατικού προσανατολισµού και προετοιµασίας για την επιλογή 

επαγγέλµατος νέων γυναικών. Στην προσπάθεια αυτή εµπλουτίστηκε σηµαντικά το 

εύρος των κλασικών «γυναικείων» επαγγελµάτων µε επαγγέλµατα, που 

εξασφαλίζουν την απασχόληση και αποτρέπουν την ανεργία. Το project αυτό έχει 

καινοτόµο χαρακτήρα διότι συνδέει την χρήση διαφορετικών εργαλείων, όπως π.χ. 

τη συµβουλευτική και το coaching, την κατάρτιση σε τεχνικές αναζήτησης 

εργασίας, την διερεύνηση επιχειρήσεων εν δυνάµει εργοδοτών, πρακτική άσκηση 

«µιας µυρωδιάς», εργαστήρια καινοτοµιών, σχολικά projects, εγχειρίδια αριστείας 

κλπ. 

Γερµανία  

Πρόσβαση στην ολλανδική αγορά για ΜΜΕ 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα διάρκειας 7 µηνών, κατά την διάρκεια των οποίων 

παρέχεται υποστήριξη σε εννέα παραµεθόριες (στα γερµανο-ολλανδικά σύνορα) 

µικρές και διαφορετικές µεταξύ τους επιχειρήσεις του κλάδου των οικοδοµών, 

ώστε να αναπτύξουν εµπορικές και σχέσεις προµηθευτών µε την ολλανδική αγορά. 

Η οµάδα έργου του προγράµµατος ενηµερώνει τις αναφερθείσες επιχειρήσεις σε 

θέµατα νοµικής φύσεως και τεχνικών προδιαγραφών, για τον τρόπο λειτουργίας 

της αγοράς οικοδοµών, για τις διαδικασίες προκηρύξεων και αναθέσεων της 

Ολλανδίας. Παράλληλα, στελέχη των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα παρακολουθούν ένα πρόγραµµα κατάρτισης για τις επιχειρησιακές 

συνήθειες της γειτονικής χώρας. 

Οι επιχειρήσεις, τέλος, υποστηρίζονται στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και 

προβολής των προϊόντων/ υπηρεσιών τους στην Ολλανδία.     

 

Γαλλία 

Περιοχή Rhone-Sud – Περιθωριοποιηµένοι και Άνεργοι Μακράς ∆ιαρκείας 

επωφελούνται από ένα δίκτυο ενσωµάτωσης στις πόλεις Givors και Grigny. 

Το PLIE (Plan Local d’insertion par l’Economie) είναι ένα τοπικό δίκτυο 

συνεργασίας σε δύο πόλεις της περιοχής Rhone-Sud στόχος του οποίου είναι να 

κινητοποιήσει τις τοπικές επιχειρήσεις καθώς και άλλους τοπικούς οικονοµικούς 

παράγοντες προς την κοινωνική και επαγγελµατική ενσωµάτωση. Οι µέθοδοι είναι 

διάφοροι και µπορεί να είναι δηµιουργία µιας ειδικής εταιρείας ενσωµάτωσης ή και 

ένα συµβόλαιο εργασίας µε ην τοπική Οµοσπονδία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Ο 

βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η κοινωνική και επαγγελµατική 
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ενσωµάτωση των ανέργων µακράς διαρκείας, περιθωριοποιηµένων, ανθρώπων 

που δεν έχουν προσόντα, νέων και εθνικών µειονοτήτων. Επειδή όλοι οι 

προαναφερόµενοι δεν είναι έτοιµοι να εργαστούν από την αρχή λόγω χαµηλών 

προσόντων, η πρωτοβουλία PLIE αναπτύσσει ειδικά προσωπικά προσαρµοσµένα 

προγράµµατα ενσωµάτωσης για καθένα από τους ανέργους το οποίο θα καταλήξει 

σε προσωπικά διαµορφωµένη συµφωνία εργασίας µε κάποια επιχείρηση. Η 

πρωτοβουλία συνεννοείται µε τις επιχειρήσεις για τις ανάγκες που υπάρχουν και η 

PLIE αναλαµβάνει να βρει και να εκπαιδεύσει τους ζητούµενους εργαζόµενους. Η 

πρωτοβουλία έχει κριθεί ιδιαίτερα επιτυχής µιας και µέχρι σήµερα 237 άτοµα 

εξασφάλισαν µόνιµη εργασία µέσω της πρωτοβουλίας PLIE. 

 

Γαλλία 

Περιοχή Rhone-Sud – Η συµβουλευτική υποστήριξη «εξασφαλίζει» 

εργασία για 421 νέους άνεργους στις πόλεις του Givors και του Οullins. 

Το να βρεθεί η πρώτη δουλεία είναι ίσως τι πιο δύσκολο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για νέους που είναι νέοι άνεργοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πολλοί νέοι – 

ανεξαρτήτως εκπαίδευσης και προσόντων – αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες να 

µπουν στην αγορά εργασίας. Συχνά δεν είναι σίγουροι ακόµη και πώς να ψάξουν 

να βρουν δουλειά. Οι γονείς τους µπορεί να είναι και αυτοί άνεργοι ή άνθρωποι 

χαµηλών προσόντων και δεν µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Οι ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες Απασχόλησης µπορεί να προσφέρουν λύσεις αλλά η συµβουλευτική που 

προσφέρεται δεν είναι πάντα αρκετή για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Αυτό 

ήταν και η αφορµή για την δηµιουργία ενός δικτύου «υιοθεσιών» νέων ανέργων 

από ιδιώτες πετυχηµένους επιχειρηµατίες στις πόλεις Givors και Oullins. Η ιδέα 

υιοθετήθηκε και ξεκίνησε από τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης – που άλλωστε 

είχαν και την γενική επίβλεψη του προγράµµατος - και υποστηρίχθηκε από έναν 

πολύ µεγάλο αριθµό τοπικών επιχειρηµατιών. Η ιδέα είναι πολύ απλή: Οι 

επιχειρηµατίες αφιερώνουν λίγο από τον χρόνο τους για να συµβουλέψουν και να 

καθοδηγήσουν τον άνεργο νέο -µεταξύ 18 και 25 – τον οποίο έχουν αναλάβει. Ο 

Επιχειρηµατίας δεν έχει καµία υποχρέωση να προσλάβει τον νέο άνεργο τον οποίο 

συµβουλεύει, αν δεν έχει κενές θέσεις εργασίας ή αν δεν τον εξυπηρετούν τα 

προσόντα του καθώς και δεν έχει καµία επίσηµη ευθύνη για το επαγγελµατικό 

µέλλον του νέου. Αλλά υποχρέωση κάθε επιχειρηµατία είναι να µοιραστεί τις 

γνώσεις που έχει για την αγορά εργασίας  µε τον νέο. Είναι υποχρεωµένος να 

µοιραστεί µε τον νέο το δίκτυο των γνωριµιών του. Επίσης λειτουργεί σαν φίλος, 

συµβουλεύει για πιθανές προσφορές που έχει ο νέος να εργαστεί, ευκαιρίες 

κατάρτισης, σπουδών κλπ. Οι τοπικές επιχειρήσεις προσέφεραν στην πρωτοβουλία 

εξαιρετική υποστήριξη. 108 στελέχη επιχειρήσεων από 87 επιχειρήσεις όλων των 
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κλάδων συµµετείχαν την περίοδο 1995-1997 και συµβούλεψαν 647 νέους 

ανέργους εκ των οποίων σήµερα οι 421 έχουν µόνιµη εργασία.  

 

Γαλλία  

Περιοχή Nogent-sur-Marne: Η απορρόφηση ανέργων σε κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

Η µη κερδοσκοπική επιχείρηση Confort France δηµιουργήθηκε το έτος 1992, 

βασιζόµενη στην αρχική πρωτοβουλία συνεργασίας µεταξύ των τοπικών αρχών 

αυτοδιοίκησης της περιοχής Nogent – sur –Marne  και των δηµοσίων επιχειρήσεων 

EDF και GDF. Η µη κερδοσκοπική επιχείρηση προσφέρει βοήθεια  σε ανθρώπους 

µεγάλης ηλικίας να αντιµετωπίσουν τα καθηµερινά προβλήµατα τους, µε µικρό 

ετήσιο αντίτιµο. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν σχέση µε µικρές επισκευές 

στο σπίτι, καθηµερινή συντήρηση και υποστήριξη του ηλικιωµένου σε καθηµερινές 

ασχολίες, βοήθεια σε υποθέσεις του µε τον ∆ηµόσιο Τοµέα (Πληρωµή 

Λογαριασµών, Γραφειοκρατικές Υποθέσεις Ρουτίνας) κλπ. Ακόµη, εκτός των 

ατόµων που χρειάζονται καθηµερινή υποστήριξη, βοήθεια δίνεται και σε 

ανθρώπους που µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν αλλά νιώθουν µεγαλύτερη 

ασφάλεια όταν ξέρουν ότι υπάρχει µια «χείρα βοηθείας όταν χρειαστεί». Η 

επιχείρηση η οποία επεκτάθηκε σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας, δηµιούργησε στην 

Nogent, 14 µόνιµες θέσεις εργασίας, οι οποίες καλύφθηκαν από εγγεγραµµένους 

άνεργους. Οι άνεργοι, πριν ξεκινήσουν να εργάζονται στην συγκεκριµένη µη 

κερδοσκοπική επιχείρηση εκπαιδεύονται σε θέµατα επικοινωνίας µε ανθρώπους 

µεγαλύτερης ηλικίας. Ένας σηµαντικός αριθµός ανέργων που εκπαιδεύτηκαν, 

δηµιούργησαν αντίστοιχες εταιρείες σε διάφορα µέρη της χώρας. Η βιωσιµότητα 

της επιχείρησης εξασφαλίζεται µε 200 περίπου συνδροµές. Στην περιοχή του 

Nogent – sur –Marne, οι συνδροµές είναι πάνω από 500. 

 

Γαλλία  

Περιοχή Saint Herblain – Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης Saint Herblain. 

Χαρακτηριστικό του Τοπικού Συµφώνου Απασχόλησης ήταν η δηµιουργία 

κοινοπραξίας µε στόχο την χάραξη της πολιτικής για την πρόληψη και την 

καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας. Στο εν λόγω Τοπικό Σύµφωνο 

Απασχόλησης συµµετέχουν πολλοί ∆ηµόσιοι Φορείς (∆ήµοι, Υπηρεσίες 

Απασχόλησης) και Ιδιωτικοί Φορείς (Επιχειρήσεις) οι οποίοι έχουν και την ευθύνη 

για την λειτουργία του επιχειρηµατικού οµίλου «Επιχειρήσεις στην Πόλη», µέσω 

του οποίου εφαρµόζονται οι δράσεις του Συµφώνου. Οι δράσεις αυτές 

περιλαµβάνουν: 
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 Την προετοιµασία και εκπόνηση των µελετών διάγνωσης των τοπικών αγορών 

εργασίας. 

 Τον καθορισµό των µέτρων που αντιστοιχούν σε προτεραιότητες εργασίας. 

 Την εφαρµογή και παρακολούθηση των εργασιών. 

Οι κυριότερες προτεραιότητες του σχεδίου δράσης είναι: 

 Ανάπτυξη του σχεδίου δηµιουργίας επιχειρήσεων και απασχόλησης. 

 Βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος δηµιουργίας και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 

 Ανάπτυξη προγραµµάτων και θέσεων εργασίας στα πεδία των υπηρεσιών 

προσωπικής φροντίδας, συµβουλευτικής επιχειρήσεων, διατήρησης του 

περιβάλλοντος, βιοτεχνίας και νέων λειτουργιών κοινωνικού και αστικού 

χαρακτήρα. 

 Ανάπτυξη νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

περιοχής. 

 Ανάπτυξη ειδικοτήτων και βελτίωση της απασχολησιµότητας  των ανέργων. 

 ∆ηµιουργία τοπικών δικτύων για την απασχόληση και πειραµατικές δράσεις. 

 

Γερµανία 

Περιφέρεια Chemnitz – Βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

νέων ή ατόµων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο: Κέντρα 

Συµβουλευτικής Νέων. 

Όπως και πολλές άλλες αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Γερµανίας, έτσι και η 

περιφέρεια Chemnitz/Hohenstein-Ernsttahl αντιµετωπίζει τις οικονοµικές συνέπειες 

της πολιτικής ααλαγής του 1989-90. Μεγάλες βιοµηχανικές ζώνες έκλεισαν. Οι 

µικρές επιχειρήσεις παλεύουν για την οικονοµική τους επιβίωση, ενώ η ανεργία 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Για αυτό τον λόγο µειώθηκε και ο αριθµός των 

µαθητευόµενων σε επιχειρήσεις.  

Σκοπός του σχεδίου ήταν να εξασφαλίσει θέσεις µαθητείας σε επιχειρήσεις, που 

καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των νέων. Οι επιχειρήσεις παρέχουν 

την επαγγελµατική εµπειρία και κατάρτιση που απαιτούνται για µια πραγµατική 

θέση εργασίας. Οι οµάδες-στόχοι (οι δικαιούχοι) είναι άνεργοι νέοι κάτω των 25 

ετών.  

Το πρόγραµµα κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχές. Ο συνολικός αριθµός των δικαιούχων 

ήταν 900 άτοµα. Οι δράσεις εξατοµικευµένης εντατικής συµβουλευτικής  (γενική, 

κοινωνική και παιδαγωγική) καθώς και µακροπρόθεσµης συµβουλευτικής και 

υποστήριξης επηρεάζουν θετικά την προσωπική ανάπτυξη. Έτσι οι νέοι µπορούν να 

απασχοληθούν στην ακατάλληλη εργασία ή να παρακολουθήσουν το κατάλληλο 

πρόγραµµα κατάρτισης. Οι ειδικές παρουσιάσεις και η πρακτική κατάρτιση 
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υποστηρίζουν τη διαδικασία προσωπικής αυτογνωσίας  και αυτογνωσίας και 

επιτρέπουν στους νέους να σχεδιάσουν την προσωπική τους ζωή σύµφωνα µε τις 

ανάγκες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας. Σε σύγκριση 

µε παρόµοιες πρωτοβουλίες, το έργο είχε χαρακτήρα πρόληψης, συµβάλλοντας 

στην κινητοποίηση και τις διαδικασίες µάθησης ανάλογα µε τις συνθήκες. Η 

συνεργασία µε τα περιφερειακά θεσµικά όργανα και τις επιχειρήσεις είναι 

σηµαντική για την εδραίωση σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης έτσι ώστε να 

υποστηριχθούν οι προσπάθειες τοποθέτησης των νέων σε κατάλληλες επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της δράσης, αναπτύχθηκαν εσωτερικές επαφές µε άλλα προγράµµατα 

και ιδρύµατα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για νέους. Επίσης 

αναπτύχθηκαν εξωτερικές σχέσεις µε περιφερειακούς θεσµούς, οργανισµούς και 

ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε παρόµοιες ενέργειες. 

 

Γερµανία 

Περιφέρεια Chemnitz – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Ανάπτυξη µιας 

ολοκληρωµένης δοµής για την απασχόληση «Atlas Wasserwerk» 

Στόχος του σχεδίου είναι να δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και 

ένταξης στην αγορά εργασίας ατόµων που ανήκουν σε µειονεκτούσες οµάδες του 

πληθυσµού, µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης νέων 

δεξιοτήτων. 

Από συζητήσεις µε τοπικούς φορείς κοινωνικής πρόνοιας, φορείς απασχόλησης και 

οργανισµούς που παρέχουν στέγη σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι µε προβλήµατα υγείας ή χρόνιες παθήσεις που βάσει 

του δικαίου της κοινωνικής πρόνοιας δεν εντάσσονται στην κατηγορία των 

«ατόµων µε ειδικές ανάγκες». Στην πραγµατικότητα αυτοί οι άνθρωποι 

αντιµετωπίζουν σοβαρά  εργασιακά προβλήµατα. 

Σκοπός του σχεδίου είναι η δηµιουργία και η λειτουργία µιας δοµής που θα 

βελτιώσει τη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην επαγγελµατική ζωή. 

Η δοµή αυτή θα βελτιώσει τη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην 

επαγγελµατική ζωή. Η δοµή αυτή θα ασχολείται µε  την γεωργία και συναφείς 

επιχειρήσεις. ∆ικαιούχοι θα είναι άνεργα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικίας 25-30 

ετών.  

Οι βασικοί σκοποί του προγράµµατος είναι: 

 Προσανατολισµός και υποστήριξη ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε συµµετέχοντα. 

 Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης και κοινωνικής παιδαγωγικής υποστήριξης. 

 Επανένταξη στην αγορά εργασίας ή στην επαγγελµατική ζωή. 

 ∆ηµιουργία θέσεων πλήρους και µερικής απασχόλησης. 

 Ανάπτυξη της οικολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (µε πιστοποίηση). 
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Το δίκτυο αποτελεί στην ουσία ένα δίκτυο εταιριών κερδοσκοπικού και µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 

περιφερειακών δοµών για την οικονοµία και την απασχόληση. Τι δίκτυο αυτό 

εγγυάται και την πώληση των προϊόντων της νέας παραγωγικής δοµής. 

 

Γερµανία 

∆ηµιουργία Τοπικών Καταστηµάτων: Nachbarschaftsladen 2000. 

Η ιδέα της δηµιουργία τοπικών καταστηµάτων ξεκίνησε το 1991 και υλοποιήθηκε 

µέσω του πιλοτικού προγράµµατος «Καταστήµατα της Γειτονίας 2000». Το 

πρόγραµµα αφορά στην ίδρυση 12 επιχειρήσεων που παρέχουν διάφορες 

υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές των νέων Lander (πρώην Ανατολική Γερµανία). 

Βασικός στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν να µειώσει ή και να 

εξαλείψει τον κίνδυνο οικονοµικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης ατόµων µε 

χαµηλά προσόντα που ζουν σε αγροτικές περιοχές. 

Το πρόγραµµα προέβλεπε την ίδρυση οικονοµικά βιώσιµων καταστηµάτων (µε 

ελάχιστη µεταξύ τους απόσταση 5 χιλιοµέτρων) σε περιοχές που δεν υπήρχαν 

εµπορικές δραστηριότητες. Για να γίνουν αυτά τα καταστήµατα ελκυστικότερα, το 

πρόγραµµα προέβλεπε την παροχή από αυτά υπηρεσιών όπως ταχυδροµείου, 

πώλησης στιγµιαίων, λαχείων, κούριερ, διοικητικών υπηρεσιών, καφέ, ταξί και 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δηµιούργησε από µια έως πέντε θέσεις (πλήρους ή 

µερικής απασχόλησης) για κάθε κατάστηµα, ανάλογα µε την περιοχή που 

βρίσκεται. Για την λειτουργία των καταστηµάτων χρησιµοποιήθηκαν δύο νοµικές 

µορφές: Είτε ιδιωτικά καταστήµατα είτε δηµοτικά. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν 

υποχρεωτικό, οι εργαζόµενοι να είναι κάτοικοι της περιοχής στην οποία βρίσκεται 

το κατάστηµα. 

 

Βέλγιο 

Περιοχή Limburg – ∆ουλεύοντας για την απασχόληση: ∆ηµιουργώντας µια 

«προσωπική καθοδηγητική οδό» σε τοπικό επίπεδο. 

Στην περιοχή του Limburg υπάρχουν πολλοί φορείς των οποίων αρµοδιότητα είναι 

η εκπαίδευση-κατάρτιση και η καθοδήγηση των ανέργων. Η ύπαρξη πολλών και 

διαφορετικών φορέων δηµιουργούσε προβλήµατα συντονισµού και καθοδήγησης 

µε αποτέλεσµα την διοργάνωση πολλών προγραµµάτων κατάρτισης, οµοίων 

µεταξύ τους και µη προσαρµοσµένων στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς 

εργασίας. Η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων φορέων ήταν πολύ µικρή ή και 

µερικές φορές ανύπαρκτη. 
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Το έτος 1996, η Φλαµανδική Υπηρεσία Απασχόλησης και Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (VDAB) αποφάσισε να κάνει κάτι για την έλλειψη συνεργασίας. Η 

VDAB ίδρυσε έναν αριθµό τοπικών ενώσεων, χρηµατοδοτούµενων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες συµµετείχαν η VDAB, ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

σύλλογοι ιδιωτών, ενώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων καθώς και άλλοι φορείς 

εµπλεκόµενοι µε την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση. Έτσι 

δηµιουργήθηκε η συνεργασία µε την ονοµασία «∆ουλεύοντας για την 

Απασχόληση» µε στόχο την εγγυηµένη παροχή καθοδηγητικών και άλλων 

συµπληρωµατικών προς τους ανέργους υπηρεσιών, την αύξηση της συµµετοχής 

των ανέργων σε προγράµµατα κατάρτισης και τέλος την δηµιουργία 

προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε πραγµατικό αντίκρισµα στην αγορά 

εργασίας.  

Το µέσο για τον συντονισµό ήταν η δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων η οποία  

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από όλους του συµµετέχοντες. Σε αυτή την βάση 

καταγράφονται όλοι οι άνεργοι µε τις ιδιαιτερότητες τους  καθώς και όλες οι κενές 

θέσεις εργασίας από την αγορά. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει ένας κοινός 

σχεδιασµός από όλους του φορείς όσον αφορά στα προγράµµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς 

εργασίας καθώς και στον αριθµό και τις ιδιαιτερότητες των ανέργων. Έτσι οι 

άνεργοι λαµβάνουν εξατοµικευµένη στήριξη και καθοδήγηση που ανταποκρίνεται 

στις προσωπικές ιδιαιτερότητες του και έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να του 

εξασφαλίσει µια θέση στην αγορά εργασίας. 

 

Βέλγιο 

Περιοχή Limburg – «∆ρόµοι προς την Εργασία»: Νέες θέσεις εργασίας για 

τους άνεργους σε τοµείς παραγωγής που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

εύρεσης εξειδικευµένου προσωπικού. 

Το πρόγραµµα «∆ρόµοι προς την Εργασία» το οποίο υλοποιείται στην περιφέρεια 

του Limburg σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει δύο βασικά προβλήµατα: Την 

ελλιπή εισροή ειδικευµένων εργαζοµένων σε αναπτυσσόµενους τοµείς και την 

έλλειψη προσόντων των µακροχρόνια ανέργων, που προέρχονται από τον φθίνων 

τοµέα των ανθρακωρυχείων. Συνεπώς ο στόχος του προγράµµατος είναι να 

συνδυάσει την ζήτηση εξειδικευµένης εργασίας µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης τα 

οποία σκόπιµα κατευθύνονται στον τοµέα των κατασκευών και του σιδήρου. 

Το πρόγραµµα «Tracks to Work» ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του VDAB το έτος 1997 

και βασίστηκε σε µια συνεργασία ή οποία: Πρώτον, ξεκίνησε εντατική συνεργασία 

µεταξύ φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικούς οργανισµούς και 

δηµόσιες υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο και δεύτερον, ξεκίνησε ένας διάλογος 
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µε έναν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ταχέως 

αναπτυσσόµενους φορείς σχετικά µε την εξειδίκευση που απαιτούν να έχουν οι 

εργαζόµενοι σε αυτούς τους τοµείς. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται ως εξής: Κάθε άνεργος περνάει από συνέντευξη και 

καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του. Έπειτα, σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις 

που έχουν κενές θέσεις εργασίας, κάθε άνεργος εκπαιδεύεται για να καλύψει µια 

τέτοια θέση εργασίας. Ο συντονισµός και η βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας είναι 

σηµαντικοί παράγοντες για την επιτυχία του προγράµµατος. Το πρόγραµµα 

χαρακτηρίστηκε επιτυχές µιας και το έτος 1998, 718 άνεργοι επωφελήθηκαν από 

τους  οποίους σήµερα 387 κατέχουν µια µόνιµη θέση εργασίας. 

 

Βέλγιο 

Περιοχή Boivenistier – Καταπολέµηση της ανεργίας: Το χωριό του ψωµιού. 

Το χωριό Boivenister βρίσκεται σε µια αγροτική περιοχή της Βαλονίας. Το χωριό 

Βoivenister έχει πληθυσµό περίπου 300 κατοίκους και προσπάθησε να ανακάµψει 

οικονοµικά µέσω µιας στρατηγικής αύξησης του τουρισµού βασισµένη στην 

παραγωγή ψωµιού και διαφόρων σχετικών προϊόντων καθώς και την προβολή του 

ως τοπικού παραδοσιακού προϊόντος. 

Το πρόγραµµα βασίστηκε στην πληροφόρηση του τοπικού πληθυσµού και την 

πρωτοβουλία και θέληση των τοπικών οικονοµικών παραγόντων. Υλοποιήθηκε µε 

την συµµετοχή και συνεργασία τοπικών ιδιωτικών παραγόντων και δηµοσίων 

φορέων και επέφερε δραστικές αλλαγές στο τοπικό οικονοµικό-κοινωνικό 

περιβάλλον.  

Η υλοποίηση αυτού του προγράµµατος δηµιούργησε 5 άµεσα σχετιζόµενες µόνιµες 

θέσεις εργασίας και 10 έµµεσα σχετιζόµενες µόνιµες θέσεις εργασίας. 

 

Σουηδία 

Νοµός Smaland – Πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας: Το µοντέλο 

Vaggeryd. 

Το µοντέλο Vaggeryd αναπτύσσει µεθόδους συνεργασίας µε τους τοπικούς  φορείς 

για την δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Στόχος του µοντέλου Vaggeryd 

είναι να «χτίσει γέφυρες», να δηµιουργήσει  τις βάσεις συνεργασίας µε το εµπόριο 

και τη βιοµηχανία για την εφαρµογή των πολιτικών για την αγορά εργασίας.  

Το µοντέλο Vaggeryd είναι στην ουσία ένας συνδυασµός εκπαίδευσης/κατάρτισης 

στην θέση εργασίας. Το µοντέλο περιγράφεται ως εξής: κάθε καταρτιζόµενος 

παρακολουθεί θεωρητικά µαθήµατα µια ή δύο φορές την εβδοµάδα. Τις υπόλοιπες 

ηµέρες η κατάρτιση γίνεται στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Κάθε 5-8 εβδοµάδες, 

οι συµµετέχοντες αλλάζουν επιχείρηση. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα ευρύ 
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δίκτυο για τους συµµετέχοντες και να διευκολυνθούν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι 

επιχειρήσεις για να βρουν την κατάλληλη δουλειά/το κατάλληλο άτοµο. Το 

περιεχόµενο του προγράµµατος αποφασίζεται σε συνάρτηση µε τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων και την αξιολόγηση της διαχειριστικής οµάδας, λαµβάνοντας υπ’ όψη 

τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των επιµέρους αναγκών κατάρτισης. 

Κάθε συµµετέχοντας έχει ένα εξατοµικευµένο σχέδιο εκπαίδευσης. Πρωταρχικός 

ρόλος του εκπαιδευτικού συνεργάτη είναι να επισκέπτεται τις επιχειρήσεις, χωρίς 

να τον περιµένουν και να διασφαλίζει ότι υπάρχει ο συµφωνηµένος αριθµός 

ειδικών, ότι τα εκπαιδευτικά σχέδια ακολουθούνται σωστά και ότι οι µαθητές 

εκτελούν σωστά τις εργασίες τους. Τα αποτελέσµατα αυτών των συναντήσεων 

παρουσιάζονται στην επόµενη συνάντηση της διαχειριστικής οµάδας. Εάν 

διαπιστωθούν προβλήµατα, τότε συζητείται η λήψη των κατάλληλων µέτρων. 

Επίσης συζητείται το εά νοι µαθητές µπορούν να ακολουθήσουν το σχέδιο, 

διαφορετικά θα πρέπει να γίνουν αναθεωρήσεις. Κάτι τέτοιο µπορεί να σηµαίνει ότι 

οι στόχοι που θα τεθούν δεν θα είναι το ίδιο υψηλοί µε τους αρχικούς, αλλά σε 

καµία περίπτωση δεν θίγεται η ιδέα της απόκτησης λειτουργικών προσόντων.  

Ο αριθµός των συµµετεχόντων βασίζεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για νέους 

υπαλλήλους το επόµενο 6µηνο ή 9µηνο. 

Το πρόγραµµα κρίνεται επιτυχές. Συνολικά συµµετείχαν 1200 άτοµα και σύµφωνα 

µε τα στοιχεία το 90% εξ αυτών έχει βρει µόνιµη εργασία. Επίσης το πρόγραµµα 

προσέφερε και σηµαντική στήριξη και στους επιχειρηµατίες. 

 

Σουηδία 

Πόλη Skelleftea – Interpraktik: Αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και 

προώθηση της κινητικότητας. 

Η υποτροφία Intepraktik είναι πρόγραµµα που βοηθά τους άνεργους νέους να 

αποκτήσουν πολύτιµη επαγγελµατική εµπειρία στο εξωτερικό, να βελτιώσουν τα 

προσόντα τους και την θέση τους στην αγορά εργασίας. Η πρακτική προσφέρει 

νέες εµπειρίες, καλύτερη γνώση ξένων γλωσσών και βαθύτερη κατανόηση άλλων 

πολιτισµών. Από την άλλη πλευρά, αυξάνονται οι ευκαιρίες των νέων για 

πρόσβαση στην απασχόληση στη Σουηδία ή στο εξωτερικό. 

Οι βασικές ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι 

προσανατολισµός, συµβουλευτική και κατάρτιση των συµµετεχόντων. Οµάδα-

στόχος του προγράµµατος είναι άνεργοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες ηλικίας 20-

30 ετών. 

Πιο συγκεκριµένα, ο ενδιαφερόµενος ρυθµίζει από µόνος του την τοποθέτηση του 

σε θέµα εργασίας σε µια ξένη χώρα. Η θέση του θα  πρέπει να καλύπτει τους 

σκοπούς του προγράµµατος δηλ. τα καθήκοντα του νέου θα πρέπει να έχουν 
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εκπαιδευτικό χαρακτήραµ έτσι ώστε µετά την λήξη της περιόδου πρακτικής, να 

έχει αποκτήσει περισσότερες γνώσεις / εµπειρίες. Η τοποθέτηση µπορεί να είναι σε 

επιχειρήσεις, οργανισµούς, ιδρύµατα, στο δηµόσιο τοµέα ή ακόµα και να αφορά 

εθελοντική εργασία σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

Το πρόγραµµα συµβάλλει άµεσα στην προώθηση της ελεύθερης κινητικότητας των 

ατόµων και στην µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας. Επίσης έχει θετική επίδραση 

στην καταπολέµηση του αποκλεισµού των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από την 

αγορά εργασίας. Χαρακτηρίζεται ως απόλυτα επιτυχές µιας το 75% των 40 ατόµων 

που επωφελήθηκαν από αυτό βρήκαν εργασία ή ξεκίνησαν σπουδές, περίπου 90 

ηµέρες µετά το τέλος της περιόδου εργασίας στο εξωτερικό που πραγµατοποιήθηκε 

στα πλαίσια του προγράµµατος. 

 

Σουηδία  

Περιοχή Orebro – Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Χρησιµοποιώντας το Internet για 

την δηµιουργία νέων επαγγελµάτων. 

Στην περιφέρεια του Orebro όλο και περισσότεροι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες 

έχουν µια ευκαιρία να αποδείξουν ότι δικαιούνται µια θέση στην αγορά εργασίας.  

Το έτος 1998, τρεις δηµόσιοι φορείς στην επαρχία του Orebro ξεκίνησαν µια 

συνεργασία µε αρκετές επιχειρήσεις, το εκπαιδευτικό κέντρο ενηλίκων και τον 

ιδιωτικό οργανισµό Activa. Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να 

κατευθυνθούν οι πόροι που είναι διαθέσιµοι προς όφελος των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες και των εταιρειών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σα µέσο πώλησης 

προϊόντων. Πολλές από τις εταιρείες ζητούν ανθρώπους µε εξοικείωση στους 

υπολογιστές και στο διαδίκτυο και οι άνεργοι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες φαίνεται 

ως η καλύτερη πηγή διαθέσιµου εργατικού δυναµικού. 

Η πορεία υλοποίηση του προγράµµατος παρουσιάζει µεγάλη ευελιξία στην 

προσπάθεια της να χτίσει γέφυρες µεταξύ των εταιρειών που χρειάζονται 

προσωπικό και των ανέργων ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Αυτή η διαδικασία 

σύνδεσης αναλαµβάνεται από το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων το οποίο σχεδιάζει 

και αναλαµβάνει να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα, τον σχεδιασµό των 

ιστοσελίδων κλπ. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και µπορεί να είναι και 

εξατοµικευµένο, προσαρµοσµένο και στις ιδιαιτερότητες και κάθε εκπαιδευόµενου.  

Η πορεία του προγράµµατος κρίνεται απόλυτα επιτυχηµένη µιας και πολλές 

επιχειρήσεις εκπαίδευσαν τους υπαλλήλους τους όπως ακριβώς ήθελαν και ένας 

µεγάλος αριθµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες έχει επανακτήσει την αξιοπρέπεια και 

αυτόεκτίµηση του, έχοντας µια µόνιµη θέση εργασία, χωρίς να είναι βάρος για την 

υπόλοιπη κοινωνία. 
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Ιταλία 

Επαρχίες Cuneo και Asti – Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων: Τοπικό 

σύµφωνο Val Bormida Alta Langa. 

 Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των τοπικών µικρών επιχειρήσεων και 

επικεντρώνεται στην εκµετάλλευση των περιφερειακών και περιβαλλοντικών 

πόρων των 59 ∆ήµων που ανήκουν σε αυτές τις δύο επαρχίες.  

Στο εταιρικό σχήµα µετέχουν 14 τοπικές µικρές και µεσαίες. Κάθε εταίρος 

συνεισφέρει στην τοπική οικονοµική ανάπτυξη ανάλογα µε τον τοµέα της 

δραστηριοποίησης του. Οι ενέργειες που προωθούνται συνδέονται στενά µε τις 

δυνατότητες της περιοχής και αφορούν στην εµπορική εκµετάλλευση 

παραδοσιακών προϊόντων, χειροτεχνία και τουριστικές υπηρεσίες. Κάθε εταίρος 

είναι ειδικευµένος σε ένα συγκεκριµένο τοµέα και σκοπός είναι η αντιµετώπιση των 

τοπικών αναγκών και η οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η προώθηση και η ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας θεωρείται 

αναπόσπαστο στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα. 

Η εταιρική σχέση αποσκοπεί στα ακόλουθα: 

1. Οικονοµική ενδογενή ανάπτυξη στην ενεργοποίηση των παραγωγικών 

σχέσεων. 

2. Βελτίωση της τοπικής κουλτούρας. 

3. Κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη µέσω κατάρτισης και δράσεων ενεργούς 

συµµετοχής. 

Για την επίτευξη του στόχου, προσδιορίστηκαν συγκεκριµένοι τοµείς παρέµβασης: 

 Τουρισµός: Μέσα από τις διαφορετικές µορφές του, θεωρείται ένας από τους 

κυριότερους τοµείς της περιοχής. 

 Γεωργία και Κτηνοτροφία:Παραδοσιακές µορφές καλλιέργειας και νέες µορφές 

βιολογικής καλλιέργειας. 

 Χειροτεχνία και µικρές τοπικές βιοτεχνίες: Με σκοπό την προώθηση των 

τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, την διατήρηση της τοπικής γνώσης και 

των τοπικών θέσεων εργασίας. 

 Υπηρεσίες µεταποίησης και µάρκετινγκ παραδοσιακών προϊόντων, οικοδοµικές 

εργασίες, προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. 

Ο συνολικός αριθµός των δικαιούχων είναι 14 επιχειρήσεις, στις οποίες 

δηµιουργήθηκαν 53 θέσεις απασχόλησης στους τοµείς της εµπορικής 

εκµετάλλευσης παραδοσιακών προϊόντων, της χειροτεχνίας και των τουριστικών 

υπηρεσιών. 

 

Ιταλία 
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Πόλη Τορίνο – Αντιµετώπιση της ανισότητας µεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

Σύµπραξη WELL: Γυναίκες επιχειρηµατίες µαθαίνουν να γίνονται ηγέτες. 

Στόχος της σύµπραξης WELL είναι να συµβάλλει στην προαγωγή γυναικών που 

έχουν ανάλογη κατάρτιση και προσόντα σε ηγετικές θέσεις. 

Το δίκτυο ιδρύθηκε το 1989 στο Τορίνο και σήµερα έχει περισσότερους από 300 

εταίρους. Αναλαµβάνει προγράµµατα ανάπτυξης για την αύξηση των δεξιοτήτων 

των γυναικών επιχειρηµατιών. Ένας από τους κύριους σκοπούς της σύµπραξης 

είναι η ένταξη γυναικών επιχειρηµατιών σε ηγετικούς οργανισµούς των 

επιχειρηµατικών ενώσεων σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι γυναίκες επιχειρηµατίες προκλήθηκαν να αναλάβουν 

ηγετικούς ρόλους και λειτουργίες στο πλαίσιο του προγράµµατος. Κάθε εταίρος 

καθόρισε συγκεκριµένο αριθµό συµµετεχόντων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

και έτσι επιτεύχθηκε η συνεργασία µε τους επίσηµους εκπρόσωπους του WELL. 

Μετά από αυτή την πρώτη φάση, συµµετείχαν και άλλες γυναίκες επιχειρηµατίες, 

οι οποίες πληροφορήθηκαν το περιεχόµενο του σχεδίου. Τέλος οργανώθηκαν 

σεµινάρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, για την παροχή όλων των 

απαραίτητων µέσων για την συµµετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων και 

τους οργανισµούς. 

Το σχέδιο WELL πέτυχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα: την εισαγωγή γυναικών µε 

υψηλά προσόντα που ήδη εργάζονται σε επιχειρήσεις, στην κυβέρνηση και σε 

όργανα λήψης αποφάσεων των οργανισµών, προκειµένου να γίνουν ευρέως 

γνωστά τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που συνδέονται µε τις ίσες ευκαιρίες. 

Όλες οι γυναίκες επιχειρηµατίες που συµµετείχαν στο σεµινάριο που οργανώθηκε, 

τώρα καλύπτουν θέσεις λήψης αποφάσεων. 

 

Ιταλία 

Περιοχή Brescia – Exodus: Επαγγελµατική Κατάρτιση Φυλακισµένων.  

Από το έτος 1988 ένας συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης µε την ονοµασία 

Exodus, απασχολεί 20 εργαζόµενους, εκ των οποίων οι οκτώ είναι φυλακισµένοι 

κοντά στον χρόνο αποφυλάκισης τους. Από την ίδρυση του ο συνεταιρισµός – ο 

οποίος ξεκίνησε µε χρηµατοδότηση των περιφερειακών αρχών – έχει συνολικά 

απασχολήσει 50 εργαζόµενους/φυλακισµένους που βρίσκονταν κοντά στην 

αποφυλάκιση τους. 

Ο συνεταιρισµός αυτός δραστηριοποιείται στον χώρο των οικοδοµικών υλικών – 

πόρτες, παράθυρα κλπ. – έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον φυλακισµένο να 

αποκτήσει κάποια επαγγελµατική κατάρτιση ούτως ώστε να είναι οµαλότερη η 

επιστροφή του στην κοινωνία. Μόλις αποφυλακίζεται ο Exodus  αναλαµβάνει να 

βοηθήσει το πρώην εργαζόµενο της να βρεί εργασία. Από την άλλη πλευρά, η 
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εταιρεία Exodus, είναι κερδοφόρα και θεωρείται πολύ καλή στον χώρο της. Η 

πρωτοβουλία θεωρείται απόλυτα επιτυχηµένη. 

 

Ιταλία 

Περιφέρεια Τοσκάνης – Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης Cafea Cooperative 

Το ΤΣΑ στηρίχθηκε στη βάση προηγούµενου σχεδίου της περιοχής, το οποίο 

ξεκίνησε το 1996, µε στόχο την καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας. Οι 

παραδοσιακοί τοµείς δραστηριότητας είναι η βιοµηχανία µαρµάρου, η 

µεταλλουργία, η βιοτεχνία, ο τουρισµός και η γεωργία. Χαρακτηριστικό του 

συµφώνου  είναι η υποστήριξη των µακροχρόνια ανέργων, προκειµένου να 

επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, κυρίως µέσω της δηµιουργίας 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

Το εργαλείο συνίσταται στην δηµιουργία ενός τοπικού συνεταιρισµού 

περιορισµένης ευθύνης, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 1997 και έχει ως µέλη άτοµα 

από την οµάδα στόχου, δηλαδή µακροχρόνια ανέργους, άνω των 40 ετών. Το 

1998 ο συνεταιρισµός έγινε αγροτικός και ενισχύθηκε από το εταιρικό σχήµα του 

ΤΣΑ.  

Εξήντα µακροχρόνια άνεργοι ωφελήθηκαν από το πρόγραµµα µε εποχιακή 

εργασία, επαγγελµατικό επανα-προσανατολισµό, ψυχολογική υποστήριξη και 

κατάρτιση. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν ένα πρόγραµµα κοινωνικής 

ψυχολογίας για µακροχρόνια άνεργους, µε ιδιαίτερη έµφαση στην οµάδα στόχου 

ηλικίας 40-50 ετών. ∆εύτερον, για τους άνεργους που έχουν ήδη περάσει το 

πρώτο στάδιο, ακολουθεί το στάδιο του επαγγελµατικού επανα-προσανατολισµού 

σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη επαγγελµατική 

κατάρτιση. Το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους συντελεστές του, πέτυχε να 

επανεντάξει στην αγορά εργασίας άτοµα της οµάδας στόχου. Ποιοτικά το 

πρόγραµµα είχε σηµαντικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την ψυχολογική υποστήριξη 

και την κινητοποίηση των ατόµων αυτών, ενώ το αντικείµενο του συνεταιρισµού 

ήταν τέτοιο που έδωσε την δυνατότητα εποχιακής απασχόλησης. 

 

Ιρλανδία 

Περιοχή Westmeath – Προώθηση της κοινωνική ένταξης: Σύµφωνο 

Απασχόλησης Westmeath. 

Το σύµφωνο απασχόλησης Westmeath (WEP) αναπτύσσει πολιτικές στρατηγικής 

και συνεργασίας καθώς και προγράµµατα για τη µείωση της ανεργίας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού στο νοµό Westmeath. Ο ρόλος του WEP είναι να 

συνεργάζεται µε τους τοπικούς φορείς στο νοµό, οι οποίοι αντιµετωπίζουν θέµατα 
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οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µέσω καινοτοµικών πιλοτικών ενεργειών 

και ανάπτυξης κατάλληλων πολιτικών. 

Οι βασικοί εταίροι του WEP είναι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανάπτυξης του 

Westmeath, η Οµάδα ∆ράσης της Κοινότητας Athlone (ACT), οργανισµός µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υποστήριξη σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

και ο FAS, ο Εθνικός Οργανισµός Κατάρτισης και Απασχόλησης. 

Οι οµάδες στόχοι / δικαιούχοι των ενεργειών του WEP είναι: µακροχρόνια άνεργοι 

(σε αστικές και αγροτικές περιοχές), άτοµα που προέρχονται από οικογένειες 

αγροτών µε χαµηλό εισόδηµα, άτοµα που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, 

µονογονεϊκές οικογένειες , άτοµα µε ειδικές ανάγκες, Τσιγγάνοι, άστεγοι και άτοµα 

διαφορετικής εθνικής προέλευσης. 

Οι στόχοι του WEP είναι: 

 Να βοηθήσει όσους επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή / και να 

ακολουθήσουν άλλες κατάλληλες ευκαιρίες εξέλιξης, π.χ. να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους ή και να παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης. 

 Να προσδιορίσει και να αντιµετωπίσει, µέσω συγκεκριµένης έρευνας, τις 

οµάδες-στόχους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να βρει τις κατάλληλες 

λύσεις για την εξασφάλιση της συµµετοχής αυτών των οµάδων σε όλες τις 

πτυχές του κοινωνικού βίου. 

 Να διευκολύνει και να αναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία µεταξύ των 

διαφορετικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε άνεργους. 

 Σε συνεργασία µε άλλους φορείς, να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται στην τοπική αγορά εργασίας από την έλλειψη δεξιοτήτων. 

 Να συνεργαστεί µε άλλους φορείς για την ανάπτυξη εναλλακτικών ευκαιριών 

απασχόλησης για τα άνεργα και κοινωνικά αποκλεισµένα άτοµα του νοµού 

Westmeath, π.χ. µέσω του Προγράµµατος  Κοινωνικής Οικονοµίας. 

 Να αναπτύξει σχέσεις µε εργοδότες και να διευκολύνει µια διαδικασία σύνδεσης 

µεταξύ ανέργων και τοπικής αγοράς εργασίας. 

To WEP υλοποίησε, διαχειρίστηκε ή και χρηµατοδότησε µια σειρά δράσεων και 

ενεργειών για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.  

 

Ιρλανδία 

Περιοχή Co. Mayo – Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας: I.R.D. Kiltimagh. 

Αποστολή του I.R.D. Kiltimagh είναι η πλήρης ανάπτυξη των οικονοµικών 

δυνατοτήτων του Kiltimagh και της ευρύτερης περιοχής µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

αποκοµίσει οφέλη το σύνολο της κοινότητας. 

Το έτος 1998 διεξήχθη έρευνα στο Kiltimagh, όπου διαπιστώθηκε ότι το 75% των 

νέων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους προκειµένου να βρουν 
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απασχόληση. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι το 40% των κτιρίων της πόλης 

εγκαταλελειµµένα  και έπρεπε να κατεδαφιστούν, ενώ ότι το υπόλοιπο 60% των 

κτιρίων να ανακαινιστεί. Μια οµάδα 10 ανθρώπων σχεδίασε ένα µοντέλο για την 

µακροπρόθεσµη ανανέωση της πόλης και αναζήτησε οικονοµική βοήθεια από την 

τοπική οικονοµία. 

Ο κοινοτικός οργανισµός ανάπτυξης I.R.D. Kiltimagh, σχεδίασε και υλοποίησε µια 

σειρά ενεργειών που είχαν ως στόχο την αναµόρφωση της πόλης µέσω 

αποκατάστασης κτιρίων, δηµιουργίας µουσείων και γενικώς ενεργειών που είχαν 

ως στόχο την προσέλκυση τουριστών στην περιοχή. Επίσης υλοποιήθηκαν 

ενέργειες στήριξης των ανέργων (Κατάρτιση, Εκπαίδευση)  καθώς και ενέργειες 

προσέλκυσης επιχειρήσεων στην πόλη. 

Κεντρικό σηµείο της πολιτικής του προγράµµατος είναι η αντιµετώπιση των 

αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Για αυτό τον λόγο έχουν αναπτυχθεί διεργασίες 

διαβουλεύσεων µε ητν τοπική κοινωνία και έχουν πραγµατοποιήσει πολλά 

εργαστήρια όπου µέλη της τοπικής κοινωνίας, µπορούν να εκφράσουν τις απόψεις 

τους ως προς ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες των προγραµµάτων του 

I.R.D. Kiltimagh στο µέλλον. 

Το πρόγραµµα κρίθηκε απολύτως επιτυχές. ∆ηµιουργήθηκαν 400 θέσεις 

απασχόλησης και 53 νέες επιχειρήσεις στους τοµείς του τουρισµού και άλλων 

συµπληρωµατικών σε αυτόν τοµέων. Επίσης αυξήθηκε ο πληθυσµός της πόλη κατά 

14% από το 1996. 

 

Ιρλανδία 

Πόλη Dundalk – Στήριξη της Επιχειρηµατικότητας: Από την ανεργία στην 

δηµιουργία επιχείρησης. 

Η συνεργασία και η συµφωνία µεταξύ δηµοσίων φορέων και της σύµπραξης 

Dundalk Employment, έδωσε την δυνατότητα σε µακροχρόνια ανέργους να 

δηµιουργήσουν την δική τους επιχείρηση. 

Η συνεργασία µεταξύ της Υπηρεσίας Κοινωνικών και Οικογενειακών Θεµάτων 

(DSCFA) και της σύµπραξης Dundalk Employment Partnership, έδωσε την 

δυνατότητα σε µακροχρόνια άνεργους να διατηρούν το επίδοµα ανεργίας ενώ 

παράλληλα ξεκινούν επιχειρηµατική δραστηριότητα (Area Enterprise Allowance). 

Το επίδοµα πληρώνεται για 4 χρόνια ενώ µειώνεται βαθµιαία από 100% το πρώτο 

έτος σε 25% το τέταρτο έτος.  

Η λογική του συγκεκριµένου µέτρου είναι να παρέχει µια στήριξη στους άνεργους 

που προσπαθούν να απελευθερωθούν από την κατάσταση ανεργίας 

δηµιουργώντας την δική τους επιχείρηση. 
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Τα αποτελέσµατα του µέτρου είναι ενθαρρυντικά µιας και το 70%  287 

συµµετεχόντων στο πρόγραµµα έχουν δηµιουργήσει δικιά τους επιχείρηση η οποία 

λειτουργεί ακόµη. 

 

Ιρλανδία  

Περιοχή Dundalk Drogheda – Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης Dundalk-

Drogheda. 

Χαρακτηριστικό του Τοπικού Συµφώνου Απασχόλησης της περιοχής είναι η 

οικονοµική ενσωµάτωση των µακροχρόνια ανέργων σε µια αποµακρυσµένη 

περιοχή. Τα στοιχεία που συνέβαλαν στη δηµιουργία του Τοπικού Συµφώνου για 

την απασχόληση ήταν η ανάγκη να εξευρεθούν καινοτοµικές και αποτελεσµατικές 

λύσεις. Τα κυριότερα επίπεδα παρέµβασης του Τοπικού Συµφώνου Απασχόλησης 

ήταν: 

 Η εξοικονόµηση ενέργειας. 

 Η ανακύκλωση και το περιβάλλον. 

 Η προώθηση της απασχόλησης. 

 Η σύσταση εταιρίας για την εποχιακή απασχόληση. 

 Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. 

Συγκεκριµένα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΤΣΑ είναι: 

 Το πρόγραµµα Shuttle 2000, το οποίο αποτελεί µια πρωτοβουλία κατάρτισης 

για τεχνικούς λογισµικού που έχουν δίπλωµα, για απασχόληση σε συναφείς 

τοµείς, σε συνεργασία µε ιδιωτικές εταιρίες. 

 Σύσταση εταιρίας συλλογής ανακυκλωµένων ποδηλάτων, και προώθησης τους 

µέσω οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας στον Τρίτο Κόσµο. Η εταιρία κάνει 

επίσης ανακατασκευές χρησιµοποιηµένων εργαλείων για επαναπώληση. 

 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Σύσταση εταιρίας 

προώθησης και καλλιέργειας προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και 

τοποθέτηση τους στην αγορά. 

 Κέντρο Ανάπτυξης Τηλεργασίας. Το πρόγραµµα έχει στόχο την ανάπτυξη νέων 

θέσεων εργασίας στο πεδίο της τηλεργασίας και των τηλεπωλήσεων. Αυτοί οι 

χώροι θεωρούνται οι γρηγορότερα αναπτυσσόµενοι για την απασχόληση και 

την αυτοπασχόληση στην οικονοµία και αντιµετωπίζουν πρόβληµα ειδικοτήτων. 

 Σχέδιο Ανάπλασης της Περιοχής. 

 Σχέδιο ∆ηµιουργίας ενός Οικολογικού Χωριού. 

 

Πορτογαλία 

Περιοχή Alentejo – Άνεργες γυναίκες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας 

έπειτα από εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
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Το ύψος της ανεργίας είναι µεγάλο στην περιοχή Alentejo της Πορτογαλίας. Το 

ποσοστό της ανεργίας είναι 12% εκ των οποίων 72% είναι γυναίκες. Επιπρόσθετα, 

οι γυναίκες καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά στην 

µακροχρόνια ανεργία. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στην δηµιουργία 

συνεργασίας διαφόρων φορέων στην περιοχή του Alentejo, στόχος της οποίας 

ήταν να ενταχθούν οι άνεργες γυναίκες στην αγορά εργασίας. 

Ο τοµέας της χειροτεχνίας έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην περιοχή του 

Alentejo και µπορεί να παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της 

περιοχής, µέσω της ίδρυσης µικρών βιοτεχνικών µονάδων. Παρ’όλα αυτά, ήταν 

πολύ δύσκολο να αναληφθούν τέτοιου είδους επιχειρηµατικές δράσεις από άνεργες 

γυναίκες λόγω παρωχηµένων παραδοσιακών κοινωνικών αντιλήψεων. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, ξεκίνησε µια συνεργασία µεταξύ 

φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, Τριών ∆ήµων, διαφόρων κοινοτήτων καθώς 

και της Τοπικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης του Νοτιοδυτικού Alentejo. Στόχος της 

προαναφερόµενης σύµπραξης ήταν: Η επιµόρφωση των γυναικών σε 

παραδοσιακές χειρο-τεχνικές παράλληλα µε την επιµόρφωση τους σε µοντέρνους 

τρόπους διοίκησης, πωλήσεων, διαφήµισης κλπ. Επίσης, ισορροπία έπρεπε να 

κρατηθεί όσον αφορά την µετάβαση από τις παραδοσιακές κοινωνικές καταστάσεις 

στις νέες ιδέες. 

Η υλοποίηση της παραπάνω ιδέας έγινε µέσω τριών προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης , διάρκειας 18 µηνών για 45 άνεργες γυναίκες 

χαµηλών προσόντων ηλικίας 40 έως 45 ετών. Τα προγράµµατα κατάρτισης ήταν 

εξατοµικευµένα  και προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της κάθε καταρτιζόµενης. 

Το αποτέλεσµα του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία τριών χειροτεχνικών 

επιχειρήσεων. 

 

Πορτογαλία 

Περιοχή Alentejo – Η ανεργία και η µετανάστευση µειώνουν το δυναµικό 

νέων ανθρώπων της περιοχής. 

Οι άνεργοι - κάτω των 25 – νέοι, αντιπροσωπεύουν το 20% των ανέργων της 

περιοχής του Alentejo. Η ανεργία δηµιουργεί σηµαντικό ρεύµα µετανάστευσης από 

την περιοχή, γεγονός το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στο σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης της περιοχής, µελλοντικά. Αν η µετανάστευση στην περιοχή 

συνεχιστεί, θα αλλάξει δραστικά η πληθυσµιακή διάρθρωση της περιοχής. 

Με σκοπό την αναστροφή αυτής της τάσης, ένας µεγάλος αριθµός 

αλληλοσυµπληρωµατικών δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων της περιοχής 

δηµιούργησε µια σύµπραξη που είχε ως στόχο να  δώσει στους νέους της περιοχής 

κίνητρα να παραµείνουν στην περιοχή. Αυτό το κοινό πρόγραµµα υλοποιείται σε 
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πέντε επαρχίες του Alentejo. Αρχικά το πρόγραµµα προέβλεπε έρευνα για να 

εξακριβωθούν οι επαγγελµατικές ανάγκες της περιοχής καθώς και έρευνα που 

κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες των ανέργων νέων της περιοχής. Με βάση αυτή την 

έρευνα, σχεδιάστηκε και το έτος 1999 υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε 

τίτλο «Οικοτουρισµός» και είχε διάρκεια 9 µήνες. Το πρόγραµµα είχε σαν στόχο 

την ανάδειξη των τουριστικών σηµείων της περιοχής του Alentejo και την 

εκπαίδευση των νέων σε τοµείς τουρισµού.  

Το πρόγραµµα έχει δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και χαρακτηρίζεται 

επιτυχές. 

 

Πορτογαλία 

Κοινότητα Messejana – Καταπολέµηση της ανεργίας µέσω της ανάπτυξης 

της περιοχής. 

Η κοινότητα Messejana στην νότια Πορτογαλία αντιµετώπιζε σηµαντικό πρόβληµα 

ανεργίας. Το 1989, το 50% των 1.500 κατοίκων της κοινότητας ήταν άνεργοι. Η 

µοναδική λύση που φάνταζε εφικτή ήταν η δηµιουργία ενός κλίµατος προώθησης 

της επιχειρηµατικότητας  στην περιοχή ούτως ώστε να δηµιουργηθούν νέες 

επιχειρήσεις που θα αναζωογονούσαν την περιοχή.  

Με αυτό τον στόχο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρόγραµµα στο οποίο 

συµµετείχαν πολλοί τοπικοί ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς. Σε αυτό το πρόγραµµα 

συµµετείχαν 100 επιλεγµένοι άνεργοι της περιοχής οι παρακολούθησαν: 

 Προγράµµατα Τεχνικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

 Προγράµµατα Προσωπικής Βελτίωσης. 

 Προγράµµατα σχετικά µε την Ίδρυση και ∆ιοίκηση µιας µικρής επιχείρησης. 

Τα προγράµµατα είχαν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα: Από τους 100 

συµµετέχοντες, 87 αποφοίτησαν επιτυχώς και το 70% αυτών έχουν µόνιµη 

εργασία. Τέλος, 17 νέες επιχειρήσεις δηµιουργήθηκαν στην περιοχή, 

απασχολώντας περισσότερους από 65 πρώην άνεργους ανθρώπους.  

  

Φινλανδία  

Περιοχή North Karelia – Into Work: Τοπική συνεργασία για την 

δηµιουργία θέσεων εργασίας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Το έτος 1996-έτος υψηλότατης ανεργίας για την περιοχή North Karelia: 23%-το 

κέντρο αποκατάστασης Kaprakka ξεκίνησε το πρόγραµµα Into Work. Βασικός 

στόχος του προγράµµατος ήταν να δηµιουργήσει τρόπους επανένταξης στην αγορά 

εργασίας για άνεργα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µέσω µιας εξατοµικευµένης 

προσέγγισης για κάθε άνεργο. 
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Η πρόσληψη ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες στην Φινλανδία µπορεί να είναι πολύ 

µεγάλο, λόγω µεγάλου ασφαλιστικού κόστους σε περίπτωση ατυχήµατος. Η 

πρωτοβουλία Into Work κατάφερε να συγκεντρώσει µια µεγάλη οµάδα ιδιωτικών 

και δηµοσίων φορέων µε σκοπό την κοινή ευθύνη πρόσληψης των ανθρώπων µε 

ειδικές ανάγκες, ούτως ώστε το πιθανό κόστος και η ευθύνη να µοιραστεί σε 

όλους.  Μέσω του προγράµµατος Into Work, οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες 

παρακολουθούν κατάρτιση η οποία βασίζεται στις προσωπικές ιδιαιτερότητες του 

κάθε ατόµου αλλά και στις ανάγκες της επιχείρησης που ζητά να προσλάβει το 

συγκεκριµένο άτοµο. 

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα συµµετείχαν 137 άτοµα. Λίγοι από αυτούς ήταν 

έτοιµοι να αναλάβουν εργασία οπότε οι περισσότεροι από αυτούς συµµετείχαν σε 

ένα εξαµηνιαίο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα χαρακτηρίστηκε επιτυχές. 

 

Φιλανδία 

Περιοχή North Karelia – Fit for Business: Κοινές προληπτικές δράσεις για 

την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Το πρόγραµµα Fit for Business είναι ένα πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ ιδιωτικών 

και δηµόσιων φορέων που έχει σαν σκοπό την πρόληψη αρρωστιών που έχουν 

σχέση µε την επαγγελµατική δραστηριότητα. Βασικός σκοπός του προγράµµατος 

είναι να προλάβει καταστάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε ανικανότητα προς 

εργασία.  

Όλες οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την υγεία των υπαλλήλων τους για να µην 

µειώνεται η ανικανότητα τους και για να µην επιβαρύνονται µε τυχόν δαπάνες 

υγείας, αλλά οι περισσότερες δεν γνωρίζουν τον τρόπο. Το πρόγραµµα Fit for 

Business αναλαµβάνει να συλλέξει στοιχεία για κάθε επιχείρηση που συµµετέχει 

στο πρόγραµµα και εκπονεί πρόγραµµα εκπαίδευσης, οργάνωσης και προληπτικής 

ιατρικής για τους υπαλλήλους κάθε συγκεκριµένης επιχείρησης. 

 

Φιλανδία 

Περιοχή Lahti – Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης Lahti. 

Ο βασικός στόχος του Τοπικού Συµφώνου Απασχόλησης του Lahti είναι η βελτίωση 

των υπηρεσιών και η ανάπτυξη της απασχολησιµότητας στον τοµέα της 

οικονοµίας. Συµµετέχοντες στο Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης είναι 12 ΟΤΑ 

καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι προτεραιότητες του ΤΣΑ αναφέρονται στην 

απασχολησιµότητα των νέων και των µακροχρόνια ανέργων, στους τοµείς του 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο του ΤΣΑ, υλοποιούνται 

τα εξής έργα: 
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 Το πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους της περιοχής, µε τη 

συµµετοχή του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι. 

 Το πρόγραµµα πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισµού σε υποβαθµισµένες 

περιοχές του ΤΣΑ. 

 Το πρόγραµµα για την απασχόληση και την κοινωνική οικονοµία, που 

συγκεντρώνει µια οµάδα πέντε διαφορετικών µικρότερων υπο-προγραµµάτων 

για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας. 

 Οµάδες εργασίας για νέους µε καινοτοµική προσέγγιση «εργαστηρίων» 

συνεργασίας. 

 Το πρόγραµµα «Πίσω στη ∆ουλειά» µε οµάδα στόχου τους µακροχρόνια 

ανέργους. 

 Το Κέντρο Εθελοντισµού. 

 Το πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (όµιλοι δηµιουργικής απασχόλησης). 

 Ένα δίκτυο συνεργασίας για την σύνδεση των έργων της Περιφέρειας µε 

έµφαση στη συνδιοργάνωση σεµιναρίων κατάρτισης και τον τοπικό σχεδιασµό. 

 Οµάδες εργασίας για την ανάπτυξη ιδεών και προώθησης έργων δηµιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας στους τοµείς της τηλεργασίας, της κοινωνικής 

οικονοµίας, της κατάρτισης, της επικοινωνίας  και των διεθνών σχέσεων.  

 

Μεγάλη Βρετανία 

Κοινότητα Bury – Αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων, προώθηση της 

κινητικότητας: Σχέδιο της κοινότητας Bury για τους φύλακες ασφαλείας. 

Στόχος του σχεδίου της Κοινότητας για τους Φύλακες Ασφαλείας (SCW) είναι η 

παροχή κατάρτισης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε ανέργους προκειµένου να 

διευκολυνθεί η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

Το σχέδιο για τους Φύλακες Ασφαλείας της Κοινότητας παρέχει  κατάρτιση και 

επαγγελµατική εµπειρία σε άνεργους, ώστε να τους βοηθήσει να επανενταχτούν 

στην αγορά εργασίας. Οι συµµετέχοντες που ολοκληρώνουν το πρόγραµµα µε 

επιτυχία έχουν την ευκαιρία να ξαναβρούν απασχόληση και να έχουν αποδεικτικά 

στοιχεία για την προηγούµενη εµπειρία τους. Το πρόγραµµα βελτιώνει τις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και τις βασικές γνώσεις των 

συµµετεχόντων, τους δίνει προσόντα που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο και 

αρκετές φορές συµβάλλει στην αύξηση του επιπέδου εµπιστοσύνης και 

αυτοεκτίµησης των συµµετεχόντων. 

Το σχέδιο αναπτύχθηκε µε την πρόθεση να υπάρχουν 8 φύλακες που  θα 

περιπολούν την συγκεκριµένη περιοχή.  
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Αρχικά η οµάδα-στόχος του σχεδίου ήταν άνεργοι µακράς διαρκείας, άνω των 20 

ετών. το σχέδιο παρέχει στους δικαιούχους βασικές και εξειδικευµένες δεξιότητες, 

αλλά επιχειρεί να αντιµετωπίσει τα προσωπικά ζητήµατα που µπορεί να 

αποσπάσουν την προσοχή του ατόµου από τα καθήκοντα της επαγγελµατικής του 

ζωής, π.χ. παιδικοί σταθµοί, οικονοµικός προγραµµατισµός, κλπ. Σκοπός είναι η 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης, παρέχοντας 

ταυτόχρονα ουσιαστικές υπηρεσίες στο Bury. 

Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επιτυχές. Κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου 

1998-Ιουνίου 2002, προσλήφθηκαν 70 άτοµα. Σε ποσοστό 82% κατάφεραν στη 

συνέχεια να αποκτήσουν θέση µόνιµης απασχόλησης.  

 

Μεγάλη Βρετανία  

Πόλη Glasgow – Πρωτοβουλία WISE 

 Η πρωτοβουλία  WISE ξεκίνησε το έτος 1984 στην Γλασκώβη.  Ο αρχικός στόχος 

της πρωτοβουλίας  WISE ήταν η διαχείριση προβληµάτων όπως: Η εγκατάλειψη 

περιοχών της πόλης, η ανάπλαση αστικών περιοχών, η διαχείριση της 

καθαριότητας και της ανακύκλωσης, κλπ.  

Η πρωτοβουλία WISE Αποτελεί έναν οργανισµό µετάβασης από την µακροχρόνια 

ανεργία στην αγορά εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία στους απασχολούµενους να 

αποκτήσουν κάποια νέα δεξιότητα µέσω της κατάρτισης και να ξαναγίνουν 

«απασχολήσιµοι», καθώς επίσης προσφέρει και ευκαιρίες επανακατάρτισης σε 

απασχολούµενους που απειλούνται µε απόλυση. 

Μέσω της πρωτοβουλίας WISE, απασχολούνται µόνιµα 220 άτοµα  ετησίως 500 

άνεργοι. Στην πρωτοβουλία συµµετέχουν διάφοροι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 

και είναι κατά 20% αυτοχρηµατοδοτούµενη.  

 

Μεγάλη Βρετανία  

Πόλη: Λίβερπουλ – Η καταπολέµηση της ανεργίας µέσω ενός µικρού 

φιλανθρωπικού οργανισµού  

Το κέντρο συλλογής µεταχειρισµένων επίπλων της συνοικίας Speke του 

Λίβερπουλ, ξεκίνησε την λειτουργία του σαν ένας µικρός φιλανθρωπικός 

οργανισµός από τον οποίο µπορούσαν να προµηθευτούν έπιπλα, άτοµα και 

οικογένειες που είχαν ανάγκη. Αλλά τα τελευταία 6 χρόνια, ο µικρός αυτός 

οργανισµός µετεξελίχθηκε σε µια αυτοχρηµατοδοτούµενη κοινωνική επιχείρηση η 

οποία κατασκευάζει, πουλά και διανέµει έπιπλα σε ανθρώπους που ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας αλλά χρειάζονται έπιπλα. 

Αυτή η µη-κερδοσκοπική εταιρεία κατασκευής επίπλων είναι µέρος ενός τοπικού 

συµφώνου απασχόλησης στο οποίο συµµετέχουν πολλοί ιδιωτικοί και δηµόσιοι 
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φορείς. Η  εταιρεία κατασκευής επίπλων λειτουργεί σαν κέντρο κατάρτισης. Σε 

αυτή την εταιρεία εργάζονται αµειβόµενοι 30  µακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι και 

αποκτούν κάποια επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της εργασίας τους. Η λειτουργία 

της εταιρείας αυτής σαν ενδιάµεσος σταθµός µεταξύ της µακροχρόνιας ανεργίας 

και την κανονική ένταξη στην αγορά εργασίας είναι πολύ σηµαντική για την 

περιοχή µιας και µέχρι σήµερα έχουν εκπαιδευτεί περισσότερα από 130 άτοµα τα 

οποία έπειτα έχουν µπεί στην αγορά εργασίας. 

 

Μεγάλη Βρετανία  

Περιοχή Νότιο Pembrokeshire Ουαλίας – Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης 

SPARK.  

Από το έτος 1987, δεκαοκτώ µικρές Κοινότητες της περιοχής ανέλαβαν την 

πρωτοβουλία συντονισµένης δράσης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες – 

οικονοµικές και κοινωνικές – της ζωής των κατοίκων και να αξιοποιηθούν οι 

φυσικοί πόροι της περιοχής µέσω του τουρισµού και της διατήρησης της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η δράση που επιλέχτηκε ένα σύστηµα ανάπτυξης του 

τοπικού κεφαλαίου µέσω της βιοτεχνίας, αγροτικής παραγωγής και του τουρισµού, 

το οποίο ονοµάστηκε SPARK. 

Το σύστηµα Spark επιτρέπει τον σχεδιασµό µιας τοπικής στρατηγικής για την 

ανάπτυξη, η οποία βασίζεται κυρίως στον τουρισµό και την γεωργία. Στην γεωργία 

δηµιουργήθηκε ένας µηχανισµός υποστήριξης των αγροτών, ενώ στο τουρισµό 

δραστηριοποιήθηκε ο τοπικός πληθυσµός και οι φορείς που εµπλέκονται σε 

τουριστικές δραστηριότητες. Οι ενέργειες αφορούν στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και της υπαίθρου.  

Το Spark παίζει τον ρόλο οργανισµού «οµπρέλλα» συγκεντρώνοντας τις προτάσεις 

37 µικρών ΟΤΑ που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του τουρισµού και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Μέθοδοι που αναπτύσσονται µέσω του εργαλείου είναι : 

 Τα εξατοµικευµένα προγράµµατος κατάρτισης. 

 Η εξατοµικευµένη συµβουλευτική. 

 Η παροχή υπηρεσιών σε µικρούς συνεταιριστικούς επιχειρηµατίες. 

 Η πρόσβαση σε επιχορηγήσεις για την αναθέρµανση της αγοράς. 

 Η ενθάρρυνση των επενδύσεων στο χώρο της εξοικονόµησης  ενέργειας και 

του περιβαλλοντικού ελέγχου. 

 Η δηµιουργία οµάδων κοινού ενδιαφέροντος. 

 Η δηµιουργία σχηµάτων οικονοµικής ενίσχυσης πολύ µικρών επιχειρήσεων, µε 

λιγότερους από έξι (6) εργαζόµενους, µε στόχο την αξιοποίηση 

προγραµµάτων κατάρτισης. 
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Στην κοινοπραξία Spark συµµετείχαν Ιδιωτικοί και ∆ηµόσιοι Φορεία και τα 

αποτελέσµατα είναι µέχρι τώρα πολύ ικανοποιητικά. 

 

Ισπανία 

Πόλη Μαδρίτη – Εκπαίδευση ανέργων µέσω της εργασίας. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας που οδηγεί σε µια 

µόνιµη θέση στην αγορά εργασίας για ανθρώπους που είναι άνεργοι για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Πολλοί µακροχρόνια άνεργοι και ιδιαίτερα άνθρωποι που 

ανήκουν σε εθνικές µειονότητες δεν έχουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις για να 

έχουν την ευκαιρία να περάσουν από «συνέντευξη» για εργασία. Επίσης, µεγάλες 

περίοδοι ανεργίας δεν αποτελεί καλό σηµείο σε ένα βιογραφικό και πολλοί άνεργοι 

αποκλείονται από την ευκαιρία να αποδείξουν ότι αξίζουν να εργάζονται. Ακόµη, τα 

προγράµµατα κατάρτισης τις περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στις 

πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Αυτά τα εµπόδια τα οποία αντιµετωπίζουν οι άνεργοι, οδήγησαν στην δηµιουργία 

του συνεταιρισµού «Employment for Integration” στην περιοχή της Μαδρίτης. 

Στην πρωτοβουλία αυτή συµµετέχει ένας µεγάλος αριθµός µεγάλων επιχειρήσεων , 

καθώς και διάφοροι άλλοι ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς επιφορτισµένοι µε θέµατα 

ανεργίας και απασχόλησης. 

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καταργηθούν οι διακρίσεις εναντίον 

ανθρώπων που ανήκουν σε µειονότητες, ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς και 

ανέργων µε µεγάλη διάρκεια ανεργίας. Οι ενέργειες είναι οι εξής: Οι 

συµµετέχουσες εταιρείες δεν είναι υποχρεωµένες να προσλάβουν άνεργους που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα, αλλά είναι υποχρεωµένες να δώσουν στους 

άνεργους-υποψήφιους την ευκαιρία µιας συνέντευξης, µια ευκαιρία που δεν είχαν 

ποτέ έως τώρα. Αν προσληφθούν µετά από την συνέντευξη, περνάνε µια 

δοκιµαστική περίοδο κατά την οποία αξιολογούνται. Αν οι υποψήφιοι χρειάζονται 

περισσότερα προσόντα, τότε παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης και 

επιστρέφουν στην εργασία τους, πάντα βρισκόµενοι υπό δοκιµασία. Σε περίπτωση 

που τελειώσει η προκαθορισµένη δοκιµαστική περίοδος και η εταιρεία µείνει 

ευχαριστηµένη, είναι υποχρεωµένη να προσφέρει στον εργαζόµενο µια µόνιµη 

θέση εργασίας. Το πρόγραµµα χαρακτηρίσθηκε από µεγάλη επιτυχία. 

 

 

Ισπανία 

Πόλη Βαρκελώνη – Ευρωπαϊκό κέντρο διάδοσης πολιτιστικής 

κληρονοµιάς-πολιτισµού. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδρύθηκε στην Βαρκελώνη το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο ∆ιάδοσης Πολιτισµού – Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Το κέντρο λειτουργεί 

σαν πανεπιστηµιακό ίδρυµα και παρέχει µεταπτυχιακές σπουδές σε απόφοιτους. Το 

Κέντρο απασχολεί περίπου 30 ανθρώπους και δέχεται ετησίως 1.600 φοιτητές. Οι 

φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα τα οποία έχουν σχέση µε την διάδοση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλά και την ανάπτυξη των τεχνών και του πολιτισµού. 

Τέτοια µαθήµατα είναι: Τεχνικές επικοινωνίας µε το κοινό, η χρήση νέων 

τεχνολογιών, η διαχείριση και η εξυπηρέτηση γκρούπ τουριστών , το µάρκετινγκ 

προϊόντων σχετιζόµενων µε την τέχνη κλπ. 

Το πρόγραµµα σπουδών και το αποτέλεσµα του προγράµµατος θεωρείται 

εξαιρετικά επιτυχηµένο µιας και οι περισσότεροι καταρτισθέντες βρήκαν γρήγορα 

εργασία, δηµιουργώντας έναν νέο δυναµικό τοµέα εξυπηρέτησης του τουρισµού 

στην περιοχή και ταυτόχρονα προσφέρουν ανάπτυξη στην πόλη, οδηγώντας και 

στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

Αυστρία  

Περιοχή  Rohrback, - Η συµφωνία µεταξύ ενός εκπαιδευτικού κέντρου, 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής υπηρεσίας απασχόλησης, 

ανοίγει τον δρόµο για την απασχόληση γυναικών στον τοµέα του 

µάρκετινγκ και των υπολογιστών. 

Στην περιοχή του Rohrback, η ανεργία δεν ήταν υψηλή αλλά υπήρχε ένα πολύ 

χαµηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης δείχνοντας ότι οι γυναίκες δεν 

συµµετείχαν στην αγορά εργασίας. Έρευνα που διεξήχθη από το τοπικό Κέντρο 

Γυναικείας Εκπαίδευσης έδειξε ότι ο βασικός λόγος µη συµµετοχής των γυναικών 

στην αγορά εργασίας ήταν περισσότερο κοινωνικοί παράγοντες και όχι έλλειψη 

ευκαιριών απασχόλησης. Μάλιστα, στην περιοχή αναπτύσσουν επιχειρηµατικότητα 

πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που µάλιστα παράγουν πολύ καλής ποιότητας 

προϊόντα, αλλά ακόµη βασίζονταν σε µάλλον παραδοσιακές και ξεπερασµένες 

τεχνικές µάρκετινγκ και πωλήσεων. 

Το τοπικό κέντρο απασχόλησης σε συνεργασία µε τις τοπικές επιχειρήσεις και του 

τοπικού γραφείου απασχόλησης, σχεδίασαν και  υλοποίησαν ένα πρόγραµµα 

κατάρτισης το οποίο είχε ως στόχο την δηµιουργία µιας καινούργιας ειδικότητας, 

προσαρµοσµένης στις τοπικές ιδιαιτερότητες: «Βοηθός ∆ιαφήµισης και 

Πληροφορικής». Οι γυναίκες της περιοχής παρακολούθησαν σεµινάρια σύγχρονου 

µάρκετινγκ, ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας  κλπ. πάντα σε συνεργασία µε τις 

τοπικές επιχειρήσεις για να εξειδικεύσουν την γνώση τους στις τοπικές 

ιδιαιτερότητες.  
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Το αποτέλεσµα κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικό µιας και το 70% των 42 

γυναικών που αρχικά συµµετείχαν έχουν µόνιµη εργασία στην τοπική 

επιχειρηµατική κοινωνία. 

 

Αυστρία  

Πόλη Knittfield, Steirmark Lander – Μη κερδοσκοπική επιχείρηση 

απορροφά µακροχρόνια άνεργους στον τοµέα των υπηρεσιών. 

Το έτος 1998 δηµιουργήθηκε η µη κερδοσκοπική εταιρεία SOBSA (Μετεξέλιξη 

Εταιρείας Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα της πόλης Knittfield) µε σκοπό την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών. από µακροχρόνια ανέργος. Η εταιρεία SOBSA  είναι προϊόν 

συνεργασίας µεταξύ κοινωνικών εταίρων, φιλανθρωπικών οργανώσεων, κρατικών 

οργανώσεων, τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων δηµοτικών και 

περιφερειακών αρχών.  

Σκοπός της εταιρείας είναι η ενσωµάτωση ανέργων µε χαµηλά προσόντα και η 

κατάρτιση τους µέσα από την εργασία τους, προσφέροντας στο κοινό. Οι 

µακροχρόνια άνεργοι εξασφαλίζουν ετήσιο συµβόλαιο εργασίας και µέσα από την 

εργασία του σε κοινωνικές υπηρεσίες, καταρτίζονται σε ειδικότητες που έχουν 

ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επίσης στους εργαζόµενους παρέχονται  

συµβουλευτικές υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας αυτής ήταν άκρως 

ενθαρρυντικό. 

Ολλανδία 

Περιοχή Limburg – Πιλοτικό σχέδιο πρόληψης της εγκατάλειψης του 

σχολείου 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθµού των νέων που 

εγκαταλείπουν την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην περιφέρεια Limburg 

αναπτύχθηκε σχέδιο στόχος του οποίο ήταν να βελτιώσει την εκπαίδευση των 

µαθητών «υψηλού κινδύνου» και να αποτρέψει τις περιπτώσεις νέων που ξεκινούν 

την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο χωρίς να 

έχουν αποκτήσει τον βασικό τίτλο σπουδών τους.  

Οι ενέργειες που αναπτύχθηκαν από το πρόγραµµα αφορούσαν κυρίως στην 

παροχή προσανατολισµού και συµβουλευτικής, την ευαισθητοποίηση, υπηρεσίες 

πληροφόρησης και δηµοσιοποίησης καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ 

των 8 δήµων της περιφέρειας και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα της εγκατάλειψης του σχολείου. Το 

πρόγραµµα αφορούσε γενικώς νέους άνεργους χωρίς βασικό τίτλο σπουδών και 

βασικός του στόχος ήταν να ενταχθούν σε προγράµµατα κατάρτισης.  
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Το πρόγραµµα αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχές µιας και στα χρόνια λειτουργίας του 

έχουν επανενταχθεί στην αγορά εργασίας επιτυχώς και µε νέες δεξιότητες περίπου 

350 νέοι. 

 

Ολλανδία 

Πόλη Schimmert – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης: Ανανεωµένη 

εµπιστοσύνη για το µέλλον. 

Το πρόγραµµα το οποίο εφαρµόστηκε σε αυτή την περιοχή της Ολλανδίας έχει 

διπλό σκοπό. Από την µία πλευρά, σκοπό έχει να εµποδίσει τους µετανάστες που 

έρχονται και θα µείνουν στην χώρα να αποµακρυνθούν χωρίς λόγο από την αγορά 

εργασίας. Από την άλλη πλευρά, σκοπός του είναι να βοηθήσει τα άτοµα που 

ζητούν άσυλο και στα οποία δεν θα χορηγηθεί άσυλο, να αποκτήσουν τα βασικά 

προσόντα που θα τους χρησιµεύσουν όταν επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής 

τους.  

Για την υλοποίηση του σχεδίου συνεργάζονται εργατικά συνδικάτα και ενώσεις 

εργοδοτών, κρατικά κέντρα κατάρτισης, δηµοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλα τα άτοµα τα οποία µεταναστεύουν προς την 

Ολλανδία και την περιοχή του Limburg, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Οι κυριότερες ενέργειες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος 

αφορούν την κατάρτιση και την παροχή βοήθειας για την ένταξη στην αγορά 

εργασίας. Με άλλα λόγια, κεντρικό σχέδιο προβλέπει ολοκληρωµένη βοήθεια, η 

οποία λαµβάνει την µορφή της εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελµατικής κατάρτισης 

και βοήθειας για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται 

µέσω ενός προγράµµατος κατάρτισης που έχει δοµηθεί βάσει των αναγκών και που 

στόχο έχει να διασφαλίσει την ταχεία ένταξη των µεταναστών στην Ολλανδική 

κοινωνία ή την βελτίωση των προοπτικών διαβίωσης τους στην χώρα προέλευσής 

τους. 

 

Ολλανδία  

Περιοχή Flevoland – Περιφερειακός Οργανισµός ∆ιαµεσολάβησης (RTO): 

Η µετεξέλιξη «κρυφών» επαγγελµάτων σε «κανονικά» επαγγέλµατα για 

µακροχρόνια άνεργους. 

Ο Περιφερειακός Οργανισµός ∆ιαµεσολάβησης (Regional Transfer Organisation-

RTO) στην περιοχή Flevoland της Ολλανδίας λειτουργεί σαν µια κοινή επιχείρηση 

αλλά δεν είναι σε καµία περίπτωση µια κοινή επιχείρηση. Ο RTO είναι ένα 

ινστιτούτο του οποίου βασική αποστολή είναι να εφευρίσκει νέες ιδέες, 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες, καινοτοµικές υπηρεσίες οι οποίες θα µπορέσουν να 

σταθούν επιχειρηµατικά και να δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας. Η αγορά 
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πάντα αποφασίζει αν κάποια από αυτές τις ιδέες θα επιβιώσει ή όχι. Ο RTO είναι 

αυτόνοµος οργανισµός ο οποίος δηµιουργήθηκε το έτος 1995 από δήµους, 

εργατικές ενώσεις, ενώσεις εργοδοτών και το Περιφερειακό Συµβούλιο 

Απασχόλησης. Σήµερα o RTO είναι µέρος του Τοπικού Συµφώνου Απασχόλησης 

της περιοχής του Flevoland και είναι ένας πολύ σηµαντικός, ηµι-ιδιωτικός 

παράγοντας στην δηµιουργία νέων επαγγελµατικών ευκαιριών και ευκαιριών 

απασχόλησης.  

Αναλυτικότερα, ο βασικός στόχος του RTO είναι να εντοπίσει και να αναπτύξει και 

να µετατρέψει µικρές και συµπληρωµατικές εργασίες µιας εταιρείας (π.χ. εργασίες 

που δεν γίνονται σωστά ή και καθόλου σε εποχές όπου µια επιχείρηση έχει φόρτο 

εργασίας) σε αυτοτελή και αυτόνοµα επαγγέλµατα τα οποία θα µπορούσαν να 

αναληφθούν από άνεργους. Πριν από την ανάληψη τους από ενδιαφερόµενους, 

γίνεται έρευνα και πάντα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για νέα επαγγέλµατα και όχι 

για επαγγέλµατα που ήδη υπάρχουν. Μέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί 24 νέα 

επαγγέλµατα τα οποία έχουν δηµιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή 

του Flevoland. 

 

∆ανία 

Περιοχή Aarhus - Συνεργασία µε σκοπό την δηµιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης για 1.500 µακροχρόνια ανειδίκευτους άνεργους. 

Από το 1994, στην περιφέρεια του Aarhus της ∆ανίας σηµειώθηκε σηµαντική 

πτώση του ποσοστού ανεργίας, η οποία όµως δεν ευνόησε τους ανειδίκευτους ή 

τους άνεργους που είχαν χαµηλή εξειδίκευση. Βάσει αυτού του γεγονότος, το 

Περιφερειακό Συµβούλιο Απασχόλησης σε συνεργασία µε Τοπικές Εργατικές 

Ενώσεις, το έτος 1998 ξεκίνησαν ένα φιλόδοξο έργο: Στα επόµενα δυόµισι χρόνια 

τουλάχιστον το 75% των 1.500 ανειδίκευτων ανέργων να έχουν βρει δουλεία ή να 

έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο κατάρτισης το οποίο και θα τους 

βοηθήσει να βρουν δουλειά. Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο βασίστηκε στην πεποίθηση 

ότι αν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς συνεργαστούν, µπορούν να δηµιουργηθούν 

1.500 νέες θέσεις εργασίας. Όλοι οι άνεργοι παρακολουθούν ένα αρχικό σεµινάριο 

τριών εβδοµάδων και αυτό αποτελεί την βάση για την διαµόρφωση ενός 

προσωπικού προγράµµατος κατάρτισης και επιµόρφωσης το οποίο θα προσφέρει 

στον άνεργο όλα τα προσόντα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό το 

πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα προ-κατάρτισης (pre-training), το οποίο στοχεύει 

στην ενδυνάµωση, προσωπική και κοινωνική, των ατόµων, δηµιουργώντας 

στενότερους δεσµούς µεταξύ των οµάδων στόχων (άνεργοι) και των συµβούλων 

από τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.  
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Το εύρος της παρέµβασης έχει να κάνει κυρίως µε την κοινωνική και ψυχολογική 

διάσταση. Η ιδέα είναι να προωθηθεί ένα µοντέλο επικοινωνίας, πέρα από την 

µονοσήµαντη σχέση µεταξύ ανέργων και υπηρεσιών απασχόλησης. 

 

∆ανία 

Περιοχή Aarhus -  Ιδιωτικές Κατασκευαστικές Εταιρείες δηµιουργούν 

µόνιµες δουλειές στον τοµέα της κατασκευής για άνεργους πρόσφυγες και 

µετανάστες. 

Το έτος 1998 ο κλάδος των οικοδοµικών κατασκευών παρουσίαζε ανάγκη νέου 

προσωπικού.  Ο Σύνδεσµος Κατασκευαστών Οικοδοµικών Έργων του Aarhus είχε 

ανάγκη από νέο προσωπικό και η περιφέρεια του Aarhus είχε ανάγκη να βρεθεί 

δουλεία για τους άνεργους µετανάστες. Έτσι επετεύχθη συµφωνία για την 

κατάρτιση των ανέργων µεταναστών και την ενσωµάτωση τους στον οικοδοµικό 

κλάδο. Ο ∆ήµος είχε την ευθύνη για την επιλογή των ανέργων µεταναστών. Οι 

άνεργοι µετανάστες ήταν υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν ένα εξειδικευµένο 

σεµινάριο οκτώ εβδοµάδων και έπειτα µπορούσαν να ξεκινήσουν να δουλεύουν σε 

κάποια οικοδοµική-κατασκευαστική επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις έπαιρναν ένα µέρος 

του µισθού των νεοπροσληφθέντων από τις κρατικές αρχές για το πρώτο εξάµηνο 

της εργασίας τους. Το πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ των µερών της κοινωνίας 

για την εύρεση καταρτισµένου εργατικού δυναµικού παρουσίασε µεγάλη επιτυχία 

µιας και οι επιχειρήσεις βρήκαν το εργατικό δυναµικό το οποίο έψαχναν αλλά και 

οι περισσότεροι από του καταρτισµένους µετανάστες απέκτησαν µια ειδικότητα και 

συνεχίζουν ακόµη να δουλεύουν στον τοµέα των οικοδοµικών κατασκευών. 

 

∆ανία 

Πόλη Saeby – Φύλαξη Παιδιών:∆ηµιουργία κέντρου απασχόλησης 

παιδιών. 

Στην πόλη Saeby η εταιρεία Danish Crown δηµιούργησε ένα κέντρο δηµιουργικής 

απασχόλησης – φύλαξης παιδιών (Crèche) για τους 750 εργαζόµενους της. Το 

crèche αυτό, στην αρχή της λειτουργίας του εξυπηρετούσε 66 παιδιά και 

απασχολούσε 10 υπαλλήλους. Αυτή η ενέργεια είναι ένα κλασσικό παράδειγµα 

συνεργασίας ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κρατικών φορέων µε σκοπό την 

διευκόλυνση των εργαζοµένων-κυρίως γυναικών-να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας: Το κέντρο δηµιουργήθηκε µε κεφάλαια µιας ιδιωτικής εταιρείας αλλά τα 

λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από τις τοπικές αρχές καθώς και από τους 

γονείς που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο κέντρο. 
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ΙΙ.  Πολιτικές Απασχόλησης στην ∆υτική Ελλάδα 

Οι κυριότερες ενέργειες προώθησης της απασχόλησης της χώρας που 

υλοποιήθηκαν κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα, κατά την προγραµµατική περίοδο 

του Β΄Κ.Π.Σ. στην περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας είναι οι διάφορες ενέργειες 

που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 

Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης 1994-99» καθώς και τα Τοπικά 

Σύµφωνα Απασχόλησης τα οποία υλοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του Ε.Π. υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: Πρόγραµµα 

Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραµµα Επιδότησης Νέων Ελεύθερων 

Επαγγελµατιών, Προγράµµατα για την απόκτηση Εργασιακής Εµπειρίας, 

Προγράµµατα Κατάρτισης Ανέργων. Μαζί µε τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης, 

αναλυτικότερη παρουσίαση των ανωτέρω, προγραµµάτων του Ε.Π. γίνεται 

παρακάτω. 

1.Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης. 

Η διαδικασία εφαρµογής των Τοπικών Συµφώνων Απασχόλησης, ως προς το 

περιεχόµενο δεν ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 είχαν εφαρµοστεί µε διάφορες παραλλαγές, σχήµατα πρωτοβουλιών για την 

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Κοινό τους 

χαρακτηριστικό είναι η προσπάθεια αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων µέσα από 

τις αναθεωρήσεις των κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αλλά και η βαθµιαία 

ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου της χώρας µε αναπτυξιακούς φορείς και δίκτυα 

συµµετοχής των Κοινωνικών Εταίρων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Tα Tοπικά Σύµφωνα Aπασχόλησης αποτελούν εθελοντικό σχήµα συνεργασίας στο 

οποίο συµπράττουν τοπικές αρχές και τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς. 

Τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης προσέθεσαν µια πολύτιµη διάσταση στις 

πολιτικές απασχόλησης: Την θεσµοθέτηση της συµµετοχής των Κοινωνικών 

Εταίρων στις αναπτυξιακές διαδικασίες και την διαµόρφωση ενός πλαισίου 

πολιτικής, προσανατολισµού προς νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας και 

ευέλικτης απασχόλησης. Η πλατφόρµα αυτή µπορεί να προσαρµοστεί σε διάφορες 

συνθήκες ανάλογα µε την τοπική αγορά εργασίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της κάθε περιοχής, οδηγεί επίσης και στην ανάγκη µεγαλύτερης συγκρότησης των 

προσπαθειών για την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης 

σε βιώσιµες και ανταγωνιστικές παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και στη 

διαµόρφωση των καταλληλότερων δυνατών συνθηκών για επιχειρηµατικές δράσεις 

που εκτιµάται ότι αυξάνουν την απασχόληση. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα ΤΣΑ κατατάσσονται κυρίως σε ενέργειες 

κοινωνικής οικονοµίας. Περιλαµβάνονται ακόµα ενέργειες υποστήριξης της 
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επιχειρηµατικότητας και συνεταιρικής µορφής παραγωγικές δραστηριότητες. Το 

κάθε ΤΣΑ έδωσε µια έµφαση σε τοµείς που κατά την εκτίµηση των συµβαλλόµενων 

φορέων, που είναι κατά κύριο λόγο και οι φορείς υλοποίησης, έχουν συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα ανάπτυξης, ανάλογα µε την περιοχή. 

Χωρίς να αποτελούν πάντα οµοιογενείς οµάδες, οι ενέργειες των ΤΣΑ έχουν παρ’ 

όλα αυτά χαρακτηριστικά σύνδεσης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις 

περισσότερες περιπτώσεις υπήρξε και η αναγκαία σύνδεση της επαγγελµατικής 

κατάρτισης µε το περιεχόµενο των δράσεων. Πράγµατι οι ενέργειες 

διαµορφώθηκαν στην βάση µιας προετοιµασίας κατάρτισης εκπαιδευοµένων για 

την ενεργοποίηση των προβλεπόµενων θέσεων απασχόλησης. 

Eνδεικτικώς τα Tοπικά Σύµφωνα Aπασχόλησης µπορούν να αφορούν: 

 Mέτρα για τη διασφάλιση και δηµιουργία απασχόλησης και ιδιαιτέρως υπέρ 

συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού. 

 Mέτρα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου 

δυναµικού µε πρωταρχικό στόχο τη σύνδεσή τους µε την παραγωγική 

διαδικασία. 

 Mέτρα για την ενίσχυση των λειτουργικών ή τοπικών διοικητικών υπηρεσιών 

που σχετίζονται και επηρεάζουν το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών 

ανάπτυξης και απασχόλησης (θέσπιση τοπικών επενδυτικών, φορολογικών 

κινήτρων, στήριξη MME, ολοκλήρωση υποδοµών, µείωση ∆ηµοτικών Tελών για 

την ανάπτυξη τουριστικής δράσης κλπ.) 

 Προτάσεις προς τις Eπιτροπές Παρακολούθησης των κοινοτικών 

προγραµµάτων, που αφορούν την περιοχή, για την ποιοτική βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των υλοποιούµενων προγραµµάτων και τον καλύτερο 

προσανατολισµό των διαρθρωτικών παρεµβάσεων στην κατεύθυνση της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

 Mέτρα υπέρ της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης που διευκολύνουν την 

ευελιξία στην τοπική αγορά εργασίας. 

 Συµπληρωµατικές ενέργειες για τη στήριξη της απασχόλησης στα πλαίσια 

εθνικών και κοινοτικών ενισχύσεων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και λοιπές 

επενδυτικές δραστηριότητες (N.2234\94 κλπ). 

 Eνέργειες στήριξης πειραµατικών σχεδίων που στοχεύουν στη βιώσιµη 

απασχόληση στην κοινωνική οικονοµία (Tοπικές Πρωτοβουλίες Aπασχόλησης). 

Tα Tοπικά Σύµφωνα Aπασχόλησης δεν αφορούν προκαθορισµένες ενέργειες και 

δράσεις αλλά διαµορφώνονται στη βάση της κοινής θέλησης των εµπλεκοµένων 

και των αναγκών της περιοχής. 

Στην Eλλάδα, στην πρώτη πιλοτική φάση, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω 7 Tοπικά 

Σύµφωνα Aπασχόλησης: 
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 Zώνη Kοζάνης – Φλώρινας 

 ∆υτικές περιοχές Aθήνας – Πειραιά 

 N. Aχαίας  

 N. Mαγνησίας 

 N. ∆ράµας 

 N. Hµαθίας 

 N. Bοιωτίας 

Oι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από: 

 Οξυµένα προβλήµατα ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισµού 

 Την αντιπροσωπευτικότητά τους όσον αφορά την πληθυσµιακή πυκνότητα των 

πόλεων 

 Την ύπαρξη αναγκαίων δοµών για την ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών 

απασχόλησης. 

∆υνατότητα Συµµετοχής στα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης έχουν: 

 Tοπικές Aρχές 

 Kοινωνικοί Eταίροι 

 Mεγάλες επιχειρήσεις – MME κλπ του ιδιωτικού τοµέα και αυτές του δηµόσιου 

και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

 οι Πρόεδροι των Eπιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών 

Eπιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠEΠ) 

 Tοπικές Aναπτυξιακές Eταιρείες 

 Kοινωνικοοικονοµικές Oργανώσεις 

 Συνεταιρισµοί και Eνώσεις 

 Eπαγγελµατικές Oργανώσεις και Eµπορικά Eπιµελητήρια 

 Oργανισµοί Eκπαίδευσης και Kατάρτισης 

 Χρηµατοπιστωτικά Iδρύµατα 

 Eρευνητικά και Tεχνολογικά Iδρύµατα 

H χρηµατοδότηση της πιλοτικής εφαρµογής των Tοπικών Συµφώνων Aπασχόλησης 

προέρχεται από κοινοτικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς εθνικούς πόρους. Σηµαντικό 

παράγοντα για τη βιωσιµότητα των δράσεων που αναπτύσσουν τα Tοπικά 

Σύµφωνα Aπασχόλησης αποτελεί η ενεργοποίηση τοπικών πόρων που σταδιακώς 

θα αναλάβουν το κύριο βάρος της χρηµατοδότησης. H χρηµατοδότηση γίνεται από 

διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές, µε βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του 

προγράµµατος. Άλλοι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί που έχουν δοκιµαστεί στο 

εξωτερικό όπως το τοπικό venture capital ή µικροί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

συνεταιρικού χαρακτήρα δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµη στην Ελλάδα.  

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή ενός Τοπικού Συµφώνου 

Απασχόλησης είναι: 
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 Η αντιµετώπιση της ανεργίας καθώς και η διασφάλιση και αύξηση της 

απασχόλησης στην περιοχή. 

 Eπιπλέον, τα Tοπικά Σύµφωνα Aπασχόλησης δίνουν τη δυνατότητα στους 

τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να αναπτύξουν δράσεις που 

επηρεάζουν την απασχόληση και την ανάπτυξη στην περιοχή τους 

 Tέλος, τα Tοπικά Σύµφωνα Aπασχόλησης συµβάλλουν στην προσπάθεια 

ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης αναβαθµίζοντας τις αναπτυξιακές 

προοπτικές της χώρας καθώς στηρίζουν εµπράκτως την αποκέντρωση αλλά και 

τη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Στην χώρα µας, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, ανέλαβε για λογαριασµό των επτά 

προαναφερόµενων περιοχών, τον σχεδιασµό αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων, 

τα οποία περιέχουν και κατάλογο προτεινόµενων δράσεων ανά ΤΣΑ. Συνοπτικά, 

στα πλαίσια  των ΤΣΑ, υπήρχαν δράσεις µε αντικείµενο τις υπηρεσίες κοινωνικής 

αρωγής προς ιδιαίτερες και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, δράσεις µε αντικείµενο 

την προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς (εµπόριο, 

εναλλακτική γεωργία, ήπιος τουρισµός κλπ.) καθώς και δράσεις που αναφέρονται 

στην γενική παροχή υπηρεσιών και συµβουλευτική σε διάφορους τοµείς όπως 

περιβάλλον, πολιτιστικά, υποστήριξη ανέργων κλπ. 

Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα δεν ήταν η αναµενόµενη, παρ’ όλα αυτά 

ικανοποιητική είναι η συµµετοχή του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. 

Με τα δεδοµένα των επιχειρήσεων και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις 

περιφέρειες, η πρώτη φάση των ΤΣΑ (1997-1999), ενεργοποίησε το ενδιαφέρον 

των επιχειρήσεων, οι οποίες αναµένεται παρ’ όλα αυτά να συµµετέχουν µαζικότερα 

στην συνέχεια εφαρµογής του θεσµού των ΤΣΑ. 

Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης Αχαΐας. 

To Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης καλύπτει τον νονό Αχαΐας ο οποίος 

αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα ανεργίας (κοντά την τελευταία 5ετία η Αχαΐα είναι 

µονίµως στους τρεις Νοµούς µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα) το 

οποίο οφείλεται κυρίως σε έντονο βιοµηχανικό µαρασµό. Κατά την διάρκεια της 

προηγούµενης οκταετίας, η επιδείνωση αυτής της κατάστασης ήταν αδιάκοπη, 

ώσπου έφτασε σε κρίσιµο σηµείο, αποδυναµώνοντας σηµαντικά τις πιθανότητες 

του τοπικού πληθυσµού να έχει πρόσβαση στην απασχόληση και επηρεάζοντας 

αρνητικά το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων της περιφέρειας. 

Κύριοι άξονες προτεραιότητας του σχεδίου δράσης είναι: Βελτίωση των πολιτικών 

και των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, αποσκοπώντας στην στήριξη της 

απασχόλησης και στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, ενίσχυση στις 

Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, ανάπτυξη βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και 

προστασία του περιβάλλοντος. 
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Κύριοι τοµείς δράσεις είναι τοµείς στις οποίους η περιφέρεια έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα όπως είναι: 

 Κοινωνική Οικονοµία: (α) Υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και 

παρότρυνσης για ανάληψη πρωτοβουλιών (παρότρυνση στην πληροφόρηση, 

κλπ), (β) Οµάδες εργασίας για την αναδιαµόρφωση δηµοσίων και ιδιωτικών 

χώρων στους οποίους έχει πρόσβαση στο κοινό, (γ) Περιοδεύον εµπόριο 

(πρότυπη πειραµατική δράση για την δηµιουργία ενός «χώρου ελεύθερου 

περιοδεύοντος εµπορίου») (δ) Συνεταιριστικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

στις αστικές περιοχές (τουριστικές πληροφορίες και καθοδήγηση, σχολική 

επίβλεψη, δηµιουργικά κέντρα για παιδιά) (ε) Οικογενειακά αγροτεµάχια 

καλλιέργειας κηπευτικών προϊόντων και εκτροφή οικόσιτων ζώων. 

 Τουρισµός: (α) Ανάπτυξη υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στο 

Σανταµέρι, (β) Ανακαίνιση παραδοσιακών κατοικιών, (γ) Τεχνική στήριξη για τη 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων χάρη σε µια λυόµενη σκηνή  (δ) 

Μετατροπή σε ξενοδοχεία σχολείων που έχουν εγκαταλειφθεί, (ε) Τουριστικές 

πληροφορίες στο  πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος LEADER I Αχαΐας.  

 Νέες Τεχνολογίες: (α) Ηλεκτρονικό Εµπορικό Κέντρο Μαρκάτο στην Πάτρα, (β) 

Ενίσχυση για την εκκίνηση επιχειρήσεων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 

 ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος: (α) Επιχείρηση επεξεργασίας των αποβλήτων 

(συλλογή, επιλογή, ανακύκλωση κλπ.), (β) Καλλιέργεια καστανιών στο δρυµό 

Κέρτεζι, (γ) Περιβαλλοντικά επαγγέλµατα, (δ) «Οικολογικοί Οδηγοί» στην 

περιοχή της Στροφιλιάς και τις ελώδεις περιοχές που προστατεύονται από την 

Σύµβαση Ramsar. 

 Μεταφορές: (α) ∆ηµιουργία µιας ναυτιλιακής εταιρίας λαϊκής βάσης, (β) 

Σταθµός ΚΤΕΛ στο Αίγιο. 

Τέλος, σηµαντικού χρηµατοδοτικού ύψους πόροι έχουν διατεθεί για δράσεις 

κατάρτισης, σκοπός των οποίων είναι να συνοδεύσουν τις διάφορες αυτές 

παρεµβάσεις. 

Οι τοπικές αρχές διαµόρφωσαν το Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης αποσκοπώντας 

στην καταπολέµηση της τοπικής ανεργίας. Το σύµφωνο ενθαρρύνει όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη (τοπικές αρχές, διάφορες επιχειρήσεις και οργανισµοί) να 

αναλάβουν από κοινού καινοτόµες δράσεις µε σκοπό το συντονισµό των 

διάσπαρτων υφιστάµενων πρωτοβουλιών και την αποκέντρωση µιας σειράς 

µηχανισµών λήψης αποφάσεων, για να ενισχύσουν τις δυνατότητες πρόσβασης 

των τοπικών παραγόντων σε αυτούς τους µηχανισµούς. 

Το Τοπικό Σύµφωνο Απασχόλησης αποτελεί για την περιφέρεια ευκαιρία βελτίωσης 

της αποτελεσµατικότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ενισχύσεων, χάρη στην 

υλοποίηση καινοτόµων δράσεων. 
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Περιλαµβάνει τους ακόλουθους εταίρους: 

 Αρχές του Νοµού Αχαΐας. 

 Τοπικές Αρχές της Πάτρας. 

 Οµοσπονδία των επαγγελµατικών, βιοτεχνικών και εµπορικών συλλόγων 

(ΟΕΒΕΣ) Αχαΐας. 

 Σύλλογοι γονέων. 

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Βιοµηχανίες. 

 Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης «Αιγιαλεία». 

 Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης ∆υτικής Αχαΐας (ΚΤΑ∆Α Α.Ε.) 

 Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

 Αναπτυξιακή Εταιρεία των Ορεινών Περιοχών της περιφέρειας Αχαΐας (ΑΝΟΡΑ 

Α.Ε.). 

 Ένωση των ξενοδόχων της Περιφέρειας ∆υτικής Αχαϊας. 

 Περιβαλλοντικός σύλλογος Αιγίου. 

 Κέντρο Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ∆υτικής Ελλάδος. 

 Εταιρεία Νοµαρχιακής Ανάπτυξης. 

 Εµπορικός σύλλογος κλπ. 

Η τελική συνολική επιτυχία του Συµφώνου θα εξαρτηθεί από την ικανότητα όλων 

των εταίρων να εδραιώσουν σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας, µε σκοπό την 

χάραξη κοινών στρατηγικών. 

 

2. Ενέργειες Προώθησης της Απασχόλησης των Ανέργων. 

Στις ενέργειες προώθησης της απασχόλησης των ανέργων περιλαµβάνονται: 

α) Προγράµµατα προώθησης της απασχόλησης σε Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) 

β) Προγράµµατα προώθησης της απασχόλησης σε Νέους Ελεύθερους 

Επαγγελµατίες (Ν.Ε.Ε.) 

γ) Προγράµµατα για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας ανέργων (STAGE). 

α) Πρόγραµµα Επιδότησης «Νέες Θέσεις Εργασίας» 

Το πρόγραµµα προβλέπει την επιδότηση των επιχειρήσεων για να προσλάβουν 

άνεργους υπαλλήλους. 

Το πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης «Νέες Θέσεις Εργασίας» έχει ως 

φορέα διαχείρισης τον ΟΑΕ∆ µε αρµοδιότητες προγραµµατισµού, έγκρισης, 

παρακολούθησης, ελέγχου, και χρηµατοδότησης.  

Το πρόγραµµα αφορά σε ‘οριακές επιδοτήσεις θέσεων εργασίας’ µε την έννοια ότι 

παρέχονται κίνητρα σε εργοδότες να µειώσουν το οριακό κόστος απασχόλησης για 

τις νέες θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούν στην επιχείρηση τους..  
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Μιλώντας για στόχους, ως γενικότερος στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης 

και η καταπολέµηση της ανεργίας στα πλαίσια των ευάλωτων οµάδων – στόχων 

που επιλέγονται ως έχουσες προτεραιότητα. 

Πιο συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν ανέργους (χωρίς να 

απολύουν προσωπικό) επιδοτούνται για ένα διάστηµα 12-24 µηνών µε το 

µεγαλύτερο µέρος του κόστους εργασίας των προσλαµβανοµένων ενώ 

δεσµεύονται να συνεχίσουν την απασχόληση των ατόµων αυτών για ένα διάστηµα 

6-12 µηνών πέραν του επιδοτούµενου. 

Το Πρόγραµµα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας είναι από µία από τις λίγες 

ενέργειες που υλοποιείται χωρίς διακοπή από το έτος 1994. Παράλληλα έχει µία 

σηµαντική προϊστορία, αφού ξεκίνησε το 1982.  

Το πρόγραµµα επιδότησης των Νέων Θέσεων Εργασίας στοχεύει στην: 

 ∆ιευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας 

 Υποστήριξη της κατάρτισης µε µέτρα επιδοτούµενης απασχόλησης 

 ∆ιευκόλυνση της επανένταξης γυναικών στην αγορά εργασίας 

 ∆ιευκόλυνση της επανεισόδου των ανέργων µακράς διαρκείας στην αγορά 

εργασίας 

 Μείωση του χρόνου παραµονής στην ανεργία 

 Ενίσχυση θέσεων απασχόλησης σε κρίσιµες εργασιακά περιοχές 

 Σύνδεση των κινήτρων επιδότησης των επιχειρήσεων µε τις εκροές τυπικής και 

άτυπης επαγγελµατικής κατάρτισης 

 Ειδικά κίνητρα σε φθίνουσες περιοχές. 

Από εκθέσεις αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Β’ ΚΠΣ, 

προκύπτει ότι τα προγράµµατα αυτά, έτσι όπως υλοποιούνται, είναι αµφιβόλου 

αποτελεσµατικότητας. 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίησή τους σε τοπικό επίπεδο, θα µπορούσε να βελτιώσει 

την αποτελεσµατικότητα και θετική επίπτωσή τους στην δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

 

β) Πρόγραµµα Επιδότησης «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες» 

Το πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες» έχει 

ως φορέα διαχείρισης τον ΟΑΕ∆ µε αρµοδιότητες προγραµµατισµού, έγκρισης, 

παρακολούθησης, ελέγχου, και χρηµατοδότησης.  

Το πρόγραµµα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες έχει και αυτό, όπως και οι ‘Νέες 

Θέσεις Εργασίας’ σηµαντική προϊστορία. Ξεκίνησε το 1986 και έκτοτε 

προκηρύσσεται κανονικά ανά έτος. Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση 

της ατοµικής πρωτοβουλίας των ανέργων για τη δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων 

και γενικός στόχος η µείωση της ανεργίας. Ο στόχος του προγράµµατος 
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επιδότησης «Νέες Θέσεις Εργασίας» είναι η χορήγηση κινήτρων σε άνεργους νέους 

για να αναλάβουν επιχειρηµατική δράση. Το κίνητρο που δίνεται στους νέους 

ανέργους είναι η κάλυψη των αρχικών εξόδων ίδρυσης µιας επιχείρησης µέσω της 

χορήγησης εφάπαξ ποσού.  

Το πρόγραµµα Επιδότησης των Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών στοχεύει σε: 

 Η κάλυψη θέσεων εργασίας µε τη δηµιουργία επιχειρήσεων από ανέργους και 

στους τρεις τοµείς (πρωτογενής-δευτερογενής - τριτογενής) και σε διάφορους 

κλάδους της οικονοµίας σε όλη την επικράτεια 

 Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και 

στην παροχή υπηρεσιών 

 Η ενθάρρυνση λειτουργίας µικρών επιχειρήσεων σε περιοχές οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ανεργίας και χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης 

µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν, είτε µε την 

πρόσληψη ανέργων είτε θα απορροφήσουν άτοµα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος 

 Ότι ποσοστό περίπου 70% των επιχειρήσεων θα συνεχίσουν την λειτουργία 

τους για διάστηµα τουλάχιστον 3-4  ετών 

 Η δηµιουργία επιχειρήσεων στους τοµείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, 

του πολιτισµού και των υπηρεσιών 

 Η παροχή ευκαιριών για κατάρτιση σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία 

της επιχείρησης. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατή η αξιόπιστη αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασµός 

και υλοποίησή του σε τοπικό επίπεδο θα βελτίωνε την αποτελεσµατικότητά του. 

 

γ) Προγράµµατα για την απόκτηση Πρακτικής Εµπειρίας Άνεργων 

Πτυχιούχων (Stage) 

Στόχος του προγράµµατος είναι η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, η προσαρµογή 

των επαγγελµατικών προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς 

εισερχόµενων για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. 

Ο ΟΑΕ∆ αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους κατάρτισης, απασχόλησης, πρακτικής 

άσκησης ανέργων, που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν για ένα διάστηµα έως 24 

µηνών.   

∆ικαιούχοι Φορείς υλοποίησης του προγράµµατος είναι όλες οι επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα της Οικονοµίας, τα Ν.Π.Ι.∆., τα 

Ν.Π.∆.∆., οι Επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και οι 

Συνεταιρισµοί.  
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Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος δεν επιτρέπεται η µείωση µόνιµου 

προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας που έχει διατεθεί από το πρόγραµµα. 

Επιτρέπεται όµως η αντικατάσταση του ασκούµενου µέσα στο διάστηµα των δύο 

(2) πρώτων µηνών και ο ίδιος µετακινείται (εφόσον υπάρχει θέση) σε άλλη 

επιχείρηση για την ολοκλήρωση της άσκησης. 

Το πρόγραµµα οδήγησε σε : 

  Βελτίωση και ενίσχυση των επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων των 

άνεργων πτυχιούχων 

 απόκτηση εργασιακής εµπειρίας των ανέργων, προσαρµοσµένη στις ανάγκες 

της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

 Ενίσχυση της απασχολησιµότητας των πτυχιούχων 

 

3. Προγράµµατα Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων. 

Τα Προγράµµατα Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων εντάχθηκαν στο Ε.Π. κατά την 

αναµόρφωσή του. Στόχος της ενέργειας είναι η άµεση απορρόφηση στην αγορά 

εργασίας των ανέργων που προέρχονται από επιχειρήσεις που µείωσαν το 

προσωπικό τους ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους και η πρόληψη της µακροχρόνιας 

ανεργίας. Οι παρεµβάσεις αφορούν σε: προκατάρτιση – κατάρτιση, προώθηση της 

απασχόλησης και ενισχύσεις σε περίπτωση µετεγκατάστασης. 

Ο ΟΑΕ∆ είναι ο αρµόδιος φορέας σχεδιασµού και λειτουργίας των προγραµµάτων. 

Τα Προγράµµατα αυτά υλοποιούνται κατά περίπτωση, µε την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης για κάθε οµάδα ανέργων για την οποία κρίνεται σκόπιµο να ενταχθεί σε 

αυτά. Για κάθε πρόγραµµα, το πρώτο βήµα που απαιτείται για την ενεργοποίηση 

των προβλεπόµενων παρεµβάσεων είναι η συγκρότηση ∆οµών Στήριξης. Οι ∆οµές 

Στήριξης συστήνονται σε τοπικό επίπεδο και αποτελούνται από υπαλλήλους του 

ΟΑΕ∆, εκπρόσωπο εργοδοτών, εκπρόσωπο εργαζοµένων και εκπρόσωπο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Νοµαρχίας. Έργο των ∆οµών Στήριξης είναι η 

διερεύνηση των αναγκών της οµάδας στόχου, η διερεύνηση των τοπικών αγορών 

εργασίας για την εύρεση θέσεων απασχόλησης, ο σχεδιασµός προγραµµάτων 

κατάρτισης σε συνεργασίας µε τα ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕ∆ και τις επιχειρήσεις, η 

προώθηση για την υπογραφή των τριµερών συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων, 

ανέργων, ΟΑΕ∆, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεµβάσεων. 

Αναµενόµενες επιπτώσεις του προγράµµατος είναι: 

 Επανειδίκευση απολυθέντων σε ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην 

τοπική αγορά εργασίας 

 ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για το 40% των απολυθέντων 

 Ενίσχυση της απασχόλησης µε θετικές προοπτικές βιώσιµης δραστηριότητας. 
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4. Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) 

Τα παλιά γραφεία εργασίας του ΟΑΕ∆ αποτελούσαν δοµές στοιχειώδους 

πληροφόρησης, καταγραφής της ανεργίας και άσκησης της επιδοµατικής πολιτικής.  

Η δράση τους ανταποκρινότανε σε µια περίοδο  χαµηλού ποσοστού ανεργίας, η 

οποία αντιµετωπιζότανε σχεδόν αποκλειστικά µε παθητικές /επιδοµατικές πολιτικές. 

προαπαιτούσε την ύπαρξη µιας µακροοικονοµικής παρεµβατικής πολιτικής µε 

στόχο να κρατά το ποσοστό της ανεργίας σε κοινωνικά ανεκτό επίπεδο. Η 

σηµαντική και επίµονη αύξηση του ποσοστού ανεργίας και η καθιέρωση 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,  δηµιούργησε την ανάγκη ουσιαστικής 

ενίσχυσης του ρόλου των µηχανισµών καταγραφής και αντιµετώπισης της 

ανεργίας.   

Τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης έχουν στόχο να αναβαθµίσουν την 

πολιτική του ΟΑΕ∆ σε ζητήµατα προώθησης της απασχόλησης και στη µετατόπιση 

του ενδιαφέροντος από την απλή επιδοµατική πολιτική, σε πιο ενεργητικές 

πολιτικές. Στις νέες δοµές αναπτύσσονται συνδυασµένες υπηρεσίες υποστήριξης 

του ανέργου πληθυσµού, καθώς και των οµάδων µε ιδιαίτερες δυσκολίες 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας και εξυπηρέτησης των εργοδοτών.   

Οι προσδοκίες που έχουν επενδυθεί στο νέο θεσµό των ΚΠΑ είναι: 

 ότι θα αποκτήσουν µεγαλύτερη διεισδυτικότητα στην τοπική αγορά εργασίας 

φέρνοντας σε αποτελεσµατικότερη επαφή τη ζήτηση και την προσφορά 

εργασίας 

 ότι θα αναβαθµίσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τους άνεργους και το 

εργατικό δυναµικό γενικά. 

 

5. Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση άνεργων στα ΚΕΚ   

Πρόκειται για τα χρηµατοδοτικά και από πλευράς φυσικού αντικειµένου 

σηµαντικότερο µέτρο ενεργούς πολιτικής απασχόλησης. 

Οι άνεργοι παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης διαρκείας 300-400 ωρών, τα 

οποία υλοποιούν τα πιστοποιηµένα ΚΕΚ σε όλους τους Νοµούς της Ελλάδας. Τα 

θεµατικά περιεχόµενα των προγραµµάτων κατάρτισης προκύπτουν από έρευνα/ 

µελέτες ανίχνευσης των αναγκών κατάρτισης σε επίπεδο Νοµού, καθώς και από το 

δυναµικό και προφίλ πιστοποίησης των ΚΕΚ σε τοπικό επίπεδο. 

Από τις αξιοποιήσεις, που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, προκύπτει ότι τα 

προγράµµατα αυτά συµβάλουν θετικά στην απασχόληση των συµµετεχόντων σ’ 

αυτά.  

Επίσης από τις αξιολογήσεις, προκύπτει, ότι η αποτελεσµατικότητά τους θα 

µπορούσε να είναι µεγαλύτερη, αν µπορούσαν να βελτιωθούν ως προς τα 

προγράµµατα αυτά, τα εξής: 
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 εκτός από την πιστοποίηση των ΚΕΚ να προχωρήσει άµεσα και η 

πιστοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης  

 η εκτίµηση των αναγκών κατάρτισης να γίνεται σε τοπικό επίπεδο και όχι 

από µια Πανελλαδική έρευνα µε µικρά δείγµατα στο επίπεδο των Νοµών 

 τα προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να είναι ενταγµένα σε µία τοπική 

στρατηγική για την απασχόληση και να µην είναι αποσπασµατικού 

χαρακτήρα όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα 

 διάρκεια και περιεχόµενο των προγραµµάτων κατάρτισης να είναι 

προσαρµοσµένα στις συγκεκριµένες ανάγκες του κάθε ανέργου  

 η ποιότητα της παρεχόµενης κατάρτισης µπορεί να βελτιωθεί µε την 

εντατικότερη χρήση νέων µορφών εκπαίδευσης και µε την εισαγωγή 

συγχρόνων εκπαιδευτικών εργαλείων/ µεθόδων ( π,χ, e-learning, project 

oriented teamwork κλπ.) 
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ΙΙΙ. Swot Analysis Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και των τριών Νοµών της   

 

∆υνατά Σηµεία  Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. 

 Η λειτουργία της Πάτρας και του λιµανιού της (Βασική Πύλη της Χώρας µε την 

Κεντρική Ευρώπη) ως αναπτυξιακού πόλου. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται 

από µια σειρά θετικούς παράγοντες όπως: Νέα Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, 

Εκσυγχρονισµός Σιδηροδρόµων Ο.Σ.Ε., Επιτάχυνση της µετάβασης από και 

προς της Αθήνα λόγω Αττικής Οδού και Έργων Κακιάς Σκάλας, Πανεπιστήµιο, 

Καρναβάλι, Καζίνο κλπ.) 

 Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, ιδιαίτερα των σύγχρονων τάσεων του 

τουρισµού, λόγω εξαιρετικά ποικίλου και ιδιαίτερου κάλλους φυσικού 

περιβάλλοντος και µοναδικών πολιτιστικών πόρων.  

 Η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων 

περιοχών της Ελλάδος ως προς το επαγγελµατικό και εκπαιδευτικό προφίλ του 

ανθρώπινου δυναµικού της (Μεγάλα Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. µε υψηλού 

επιπέδου Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα σε τοµείς αιχµής, υψηλός αριθµός 

ερευνητών ανά 1.000 κατοίκους, ανθρώπινο δυναµικό εξειδικευµένο στην 

µεταποίηση). 

 Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας έχει τις βασικές προϋποθέσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών Έρευνας και Τεχνολογίας και την παροχή 

καινοτόµων υπηρεσιών προς τις τοπικές ΜΜΕ. Συγκεκριµένα, το Πανεπιστήµιο 

Πατρών και τα ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου, καθώς επίσης και το Τεχνολογικό 

Πάρκο Πατρών ασκούν σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα της Ε&Τ. 

Παράλληλα υπάρχουν στην Περιφέρεια σηµαντικά Ερευνητικά Κέντρα και 

Ινστιτούτα τα οποία συµβάλουν στην παραγωγή της γνώσης και της 

καινοτοµίας προς όφελος των τοπικών παραγωγικών µονάδων, όπως το ΒΙC 

(Business Innovation Center) ∆υτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών κ.ά. που διαθέτουν επιστηµονικό και ερευνητικό δυναµικό µε 

υψηλή εξειδίκευση σε τοµείς τεχνολογιών αιχµής. 

 Καλές συνθήκες προϋποθέσεις για υψηλής ποιότητας Γεωργικά + 

Κτηνοτροφικά + Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών. 

 Η Περιφέρεια στο σύνολο της παρέχει Ολοκληρωµένου Χαρακτήρα  και Υψηλού  

Επιπέδου Ποιότητα Ζωής η οποία αποτελεί στοιχείο προσέλκυσης ανθρώπινου 

δυναµικού και οικονοµικών δραστηριοτήτων.  

 

Αδυναµίες Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.  

 Έλλειµµα φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής συνοχής της Περιφέρειας.  
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 Έντονη για τα ελληνικά δεδοµένα αποβιοµηχάνισης και βιοµηχανικής 

παρακµής. 

 Έντονα διαρθρωτικά προβλήµατα στον Πρωτογενή Τοµέα. 

  Έλλειψη στοχοθετηµένης στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης 

της υπαίθρου. 

 Έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. 

 Έντονα προβλήµατα ρύπανσης και υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος 

καθώς και κατασπατάληση των φυσικών πόρων. 

 Χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Ευκαιρίες Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.  

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης πολιτικών απασχόλησης και 

αναπτυξιακών στρατηγικών από το Κ.Π.Σ., από τα εθνικά προγράµµατα (π.χ. 

του Υπουργείου Εσωτερικών ) και από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες. 

 Μεταβολές στο διατροφικό τοπίο. Υπάρχει µεγάλη ζήτηση µε αυξητική τάση για 

αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα υψηλής ποιότητας. Οι δυνατότητες της 

περιφέρειας ανταποκρίνονται στο προφίλ των µεταβολών αυτών. Οι νέες τάσεις 

της Κ.Α.Π. υποστηρίζουν αυτή την κατεύθυνση. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής και προώθησης εφαρµογών σε τοµείς 

αιχµής (τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής) των Πανεπιστηµίων 

και Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας εκµεταλλευόµενοι κατάλληλα τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ανάπτυξης». 

 

Κίνδυνοι – Απειλές  Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. 

 Η µη έγκαιρη προσαρµογή των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στις 

µεταρρυθµίσεις της Κ.Α.Π. 

 Η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. 

 Η µη έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών αναδιάρθρωσης της 

οικονοµίας σε νέους τοµείς. 

SWOT ANALYSIS ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

∆υνατά Σηµεία   

 Εξαιρετικά ποικίλο φυσικό περιβάλλον (Λίµνες, Βουνά, Μεγάλες Πεδιάδες, 

Εκτεταµένη Παραλιακή Ζώνη), το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη µέσω του 

Τουρισµού και της Γεωργίας. 
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 Ευνοϊκή Ηλικιακή Πυραµίδα – Μεγάλο Ποσοστό Κατοίκων που ανήκουν στην 

Ηλικιακή Οµάδα 15-45 Ετών. Ο Νέος Πληθυσµός µπορεί να αναλάβει 

επιχειρηµατικές δράσεις. 

 Η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και οι επιπτώσεις της στην συνοχή της Περιφέρειας. 

 Η ∆ηµιουργία της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στο Πλατυγιάλι της Αιτωλοακαρνανίας. 

 Η ύπαρξη αεροδροµίου στο Άκτιο. 

 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, το οποίο διαθέτει επιστηµονικό και ερευνητικό δυναµικό το 

οποίο χαρακτηρίζεται για την εξειδικευµένη γνώση του σε τοµείς τεχνολογιών 

αιχµής. 

 Ο νοµός παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη Αλιεία (Εσωτερικών 

Υδάτων και Παράκτια) καθώς και στις υδατοκαλλιέργειες. Στην 

Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν πολλές λιµνοθάλασσες και λίµνες και η 

ακτογραµµή είναι εξαιρετικά αραιοκατοικηµένη. Τέλος η ποιότητα των νερών 

και η θερµοκρασία τους είναι ιδανικά για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

υδατοκαλλιεργειών. 

 Η σχέση µεταξύ της έκτασης της γεωργικής γης και του πληθυσµού του Νοµού 

(5,45 στρέµµατα / κάτοικο) σε σύγκριση µε την χώρα (3,8 στρέµµατα) και το 

γεγονός ότι το 60% των γεωργικών εκτάσεων αρδεύονται, δείχνουν ότι η 

Γεωργική γη στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας πληροί βασικές προϋποθέσεις για 

παραγωγικότερη αξιοποίηση. 

 

Αδυναµίες  

 Το παραγωγικό σύστηµα έχει ως βάση τον πρωτογενή τοµέα, του οποίου, όµως 

η παραγωγική διάρθρωση είναι παραδοσιακή, η εσωτερική συνοχή χαλαρή και 

η παραγωγικότητα χαµηλή. 

 Η µεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα δεν ενσωµατώνει 

πρόσθετες υπηρεσίες που να οδηγούν σε παραγωγή διαφοροποιηµένων 

προϊόντων µεγάλης προστιθέµενης αξίας και υψηλών προδιαγραφών ποιότητας 

και υγιεινής, ώστε να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά. 

 Αλιευτικά σκάφη µικρών διαστάσεων και µεγάλης ηλικίας. 

 Μείωση Πληθυσµού. 

 Έλλειµµα Φυσικής και Κοινωνικοοικονοµικής Συνοχής της Περιφέρειας.  

 Τοπικός ενδονοµαρχιακός  ανταγωνισµός. 

 Αναποτελεσµατική παρέµβαση και διασύνδεση των τοπικών φορέων που 

χειρίζονται τα θέµατα ανάπτυξης – Έλλειψη συντονισµού στην αξιοποίηση των 

διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. 

 Έλλειµµα Τεχνικής Στήριξης, κυρίως των αγροτών. 

 Μεγάλο Ποσοστό Αναλφαβητισµού σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. 
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 Απουσία ρυµοτοµικών σχεδίων και χωροταξικού σχεδίου χρήσεων γης. 

 Η διαχείριση των βοσκοτόπων δεν γίνεται ορθολογικά µε αποτέλεσµα την 

ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της κτηνοτροφίας  

 Περιοριστικός παράγοντας των ποσοστώσεων γάλακτος  

 Πληµµελής τουριστική παιδεία  

 Έλλειµµα επιχειρηµατικότητας του τοπικού πληθυσµού  

 Έλλειψη στοχοθετιµένης τουριστικής πολιτικής     

 

Ευκαιρίες  

 Μεταβολές στο διατροφικό πρότυπο. Ο Νοµός θα πρέπει να αξιοποιήσει την 

ζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. για ποιοτικά και βιολογικά 

προϊόντα. 

 Αξιοποίηση του δυναµικού των αγορών. Η άρση της αποµόνωσης του Νοµού, 

µέσω των µεγάλων χερσαίων οδικών έργων, επιτρέπουν την στον Νοµό να 

αξιοποιήσει το δυναµικό των χωρών της Μεσογείου, της Ε.Ε. και των υπό 

ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. 

 Αξιοποίηση της ζήτησης για υπηρεσίες εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 Αξιοποίηση των υφιστάµενων πολιτικών στήριξης (Εθνικές Πολιτικές, 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Γ΄Κ.Π.Σ. κλπ.) 

 Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας του χώρου του Νοµού. Ο 

νοµός Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει ιστορικούς τόπους διεθνούς εµβέλειας 

(Χώρος Ναυµαχιών Ακτίου - Ναυπάκτου, Μεσολόγγι), εθνικής εµβέλειας 

(Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Ναύπακτος), υδροβιότοπους, ιαµατικές πηγές, σπήλαια 

και αξιόλογες ακτές. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής, αξιολόγησης και αφοµοίωσης τοπικά 

προσαρµοσµένων τεχνολογικά γνώσεων στην παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής και προώθησης εφαρµογών σε τοµείς 

αιχµής (τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής) των Πανεπιστηµίων 

και Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας εκµεταλλευόµενοι κατάλληλα τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ανάπτυξης». 

 

Κίνδυνοι – Απειλές   

 Η µη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η µη 

έγκαιρη προσαρµογή των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στις 

µεταρρυθµίσεις της Κ.Α.Π. 
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 Η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. 

 Έλλειµµα σε νέους θεσµούς, σε υποδοµή χρήσεως νέων τεχνολογιών αιχµής 

και πληροφορικής και στη βιοτεχνολογία. 

 Έλλειµµα ενηµέρωσης – πληροφόρησης, για τις ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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SWOT ANALYSIS ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

 

∆υνατά Σηµεία   

 Η Πάτρα, ως πόλος ανάπτυξης από τον οποίο ευνοείται όχι µόνο ο Νοµός, αλλά 

και ολόκληρη η Περιφέρεια. 

 Η λειτουργία της Πάτρας και του λιµένος της ως αναπτυξιακού πόλου. 

 Η κατασκευή της Ιόνιας Οδού. 

 Η ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και οι επιπτώσεις της στην συνοχή της Περιφέρειας. 

 Μεγάλο ποσοστό αύξησης του πληθυσµού την τελευταία δεκαετία και µεγάλο 

ποσοστό νέων (20-45 ετών) 

 Το Πανεπιστήµιο Πατρών και οι θετικές επιπτώσεις του στην οικονοµική ζωή, 

ιδιαίτερα την Πάτρας. 

 Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα σε αρδευόµενες 

περιοχές. 

 Η παράκτια αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες. 

 Η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα µπορεί να στηρίξει 

µεταποιητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα την παραγωγή προϊόντων 

ονοµασίας προέλευσης και την ανάπτυξη της τυποποίησης και της συσκευασίας 

αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή. 

 Ο Ν. Αχαΐας διαθέτει µακρά παράδοση σε µεταποιητικές δραστηριότητες µε 

εργατικό προσωπικό εξοικειωµένο σε αυτές. 

 Το Πανεπιστήµιο Πατρών και τα ΤΕΙ Πατρών διαθέτουν επιστηµονικό και 

ερευνητικό δυναµικό το οποίο χαρακτηρίζεται για την εξειδικευµένη του γνώση 

σε τοµείς τεχνολογιών αιχµής. Κατά συνέπεια είναι δυνατή η προσέλκυση 

καινοτόµων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τοµείς που ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. 

 Η Βιοµηχανική Περιοχή της ΒΙΠΕ Πατρών, µε την απαραίτητη συµπλήρωση της 

υποδοµής της, µπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη 

των µεταποιητικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας. 

 Έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν οι διεθνείς θαλάσσιες 

µεταφορές και το εµπόριο αναδεικνύοντας την Πάτρα σε βασική πύλη εξόδου 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Η πρωτεύουσα της ∆υτικής Ελλάδος, παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη στους 

τοµείς των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 

των παραγωγικών υπηρεσιών. 

 Οι δυνατότητες του Νοµού και στους τρεις τοµείς της παραγωγής. 

 Η παράδοση στην µεταποιητική δραστηριότητα και στο εξειδικευµένο 

ανθρώπινο δυναµικό. 
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 Εξαιρετικά ποικίλο φυσικό περιβάλλον (Λίµνες, Βουνά, Μεγάλες Πεδιάδες, 

Εκτεταµένη Παραλιακή Ζώνη), το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη µέσω του 

Τουρισµού και της Γεωργίας. 

 Στις ορεινές περιοχές του Νοµού Αχαΐας υπάρχουν φυσικοί πόροι οι οποίοι αν 

αξιοποιηθούν σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα (άρσης της αποµόνωσης, στήριξης 

εξωγεωργικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξης κοινωνικών υποδοµών κλπ) 

µπορούν να οδηγήσουν στη δηµογραφική σταθεροποίηση του πληθυσµού και 

στην αγροτική ανάπτυξη. Οι βοσκότοποι, τα δάση, οι υδάτινοι πόροι, αλλά και 

τα µοναδικά σε οµορφιά φυσικά οικοσυστήµατα, τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν πόλους έλξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού και ανάπτυξης 

αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, αποτελούν τους κυριότερους 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους των περιοχών αυτών. 

 Υπάρχει περίσσεια νερού, το οποίο όµως απορρέει αναξιοποίητο προς τη 

θάλασσα, ελλείψει έργων υποδοµής. Η συνδιαχείριση επιφανειακών και 

υπόγειων νερών µε τα κατάλληλα έργα (φράγµατα ανάσχεσης, έργα 

εµπλουτισµού, διυλιστήρια νερού για υδρευτική χρήση), αναµένεται ότι θα 

επιλύσει οριστικά τα υπάρχοντα προβλήµατα, εξασφαλίζοντας την 

αειφορικότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικών 

λεκανών και υδατικών διαµερισµάτων. 

 Η προώθηση της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 

στις «προβληµατικές» γεωργικές περιοχές.- Ενηµέρωση των γεωργών. 

 Αντικατάσταση κορεσµένων καλλιεργειών µε νέες καλλιέργειες. 

 Στην αιγοπροβατοτροφία, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια η 

τιµή της φέτας από τα λευκά τυριά, δεν υπήρξαν επιπτώσεις στο ζωικό 

κεφάλαιο λόγω των παρεχοµένων οικονοµικών ενισχύσεων στους 

κτηνοτρόφους. 

 Η βιοµηχανία κατασκευής δηµοσίων έργων, οικοδοµών κ.λ.π., αποτελεί επίσης 

σηµαντικό παράγοντα δηµιουργίας απασχόλησης και προϊόντος στο Νοµό. 

 Όσον αφορά τον Πολιτιστικό Τοµέα, ο Νοµός Αχαϊας διαθέτει σηµαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς 

και βυζαντινούς χώρους και ευρήµατα. Οι εκδηλώσεις του Πατρινού 

Καρναβαλιού, η λειτουργία του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., η λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου 

και της Ορχήστρας των Σολίστ της Πάτρας, µπορούν να καταστήσουν την 

Περιφέρεια πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. 
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Αδυναµίες  

 Η ηλικιακή πυραµίδα δεν δίνει καλή εικόνα για το µέλλον µιας και η βάση της 

(Οµάδες 0-19) είναι εξαιρετικά συρρικνωµένη σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

ηλικιακές οµάδες. 

 Αποβιοµηχάνιση περιόδου 1984-1992. 

 Στην έλλειψη επαρκών υποδοµών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, στους τοµείς 

τυποποίησης - µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 Στις αδυναµίες που παρουσιάζει ο τοµέας διακίνησης και εµπορίας αγροτικών 

προϊόντων. 

 Στο χαµηλό βαθµό επαγγελµατικής κατάρτισης του αγροτικού πληθυσµού σε 

συνδυασµό µε το χαµηλό βαθµό οργάνωσης τη τοπικής κοινωνίας και των 

συλλογικών οργάνων των παραγωγών. 

 Στις ορεινές περιοχές τα προβλήµατα χαµηλής παραγωγικότητας της γεωργίας 

λόγω κλίµατος, σε συνδυασµό µε την έλλειψη συµπληρωµατικής απασχόλησης 

και εισοδηµάτων, έχουν οδηγήσει σε ενδονοµαρχιακές ανισότητες. 

 Οι δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών για παραγωγή ξυλείας 

είναι περιορισµένες, κυρίως λόγω της ποιότητας, αλλά και της 

ανταγωνιστικότητας της εισαγόµενης ξυλείας. 

 Η διαχείριση των βοσκοτόπων δεν γίνεται ορθολογικά µε αποτέλεσµα την 

ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της βοσκής.  

 Μικρό µέγεθος των επιχειρήσεων. 

 Ελλιπής τεχνολογία. 

 Το προβληµατικό µάνατζµεντ. 

 Απουσία του συστηµατικού προγραµµατισµού διάσωσης και συντήρησης τόσο 

των φυσικών πλεονεκτηµάτων όσο και των πολιτισµικών αξιών.  

 Η αλόγιστη ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος τόσο από 

κακότεχνες και πρόχειρες κατασκευές, όσο και από την ανεξέλεγκτη και 

αλόγιστη απόρριψη γεωργικών αποβλήτων και πάσης φύσεως αχρήστων 

υλικών. 

 Η πληµµελής τουριστική συνείδηση – τουριστική παιδεία. 

 Χαµηλό, σχετικά, επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ιδιωτικών 

τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων. 

 Απουσία ρυµοτοµικών σχεδίων και χωροταξικού σχεδίου χρήσεων γης.  

 Αυξανόµενη ανεργία - ανεργία µεγαλύτερη από τον Εθνικό µέσο όρο. 

 Χαµηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από το αντίστοιχο Εθνικό κατά κεφαλή ΑΕΠ. 

Από τα χαµηλότερα της Ε.Ε. 
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 Προβληµατικές υποδοµές ύδρευσης-αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων, 

που οδηγούν στην υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Ενδονοµαρχιακές Ανισότητες µε κύριο χαρακτηριστικό την υποβάθµιση και την 

εγκατάλειψη των ορεινών και εσωτερικών ζωνών. 

 Αναποτελεσµατική Παρέµβαση και διασύνδεση των τοπικών φορέων που 

χειρίζονται τα θέµατα ανάπτυξης. 

 Έλλειµµα Τεχνικής Στήριξης, κυρίως των αγροτών. 

 Απουσία ρυµοτοµικών σχεδίων και χωροταξικού σχεδίου χρήσεων γής. 

 Έλλειψη στοχοθετηµένης τουριστικής ανάπτυξης.  

 Στην έλλειψη επαρκών αρδευόµενων εκτάσεων, στα πεπαλαιωµένα αρδευτικά 

δίκτυα και στην έλλειψη ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων, που έχουν σαν αποτέλεσµα την σπατάλη νερού και τη ρύπανση των 

φυσικών πόρων (υφαλµύρωση υδάτων, αλάτωση εδαφών). 

 Στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και 

γεωργικών φαρµάκων, καθώς και από άλλες δραστηριότητες (Κτηνοτροφία, 

Γεωργικές βιοµηχανίες). 

 Στην έλλειψη επαρκών υποδοµών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, στους τοµείς 

τυποποίησης - µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 Στις αδυναµίες που παρουσιάζει ο τοµέας διακίνησης και εµπορίας αγροτικών 

προϊόντων. 

 Στις ορεινές περιοχές τα προβλήµατα χαµηλής παραγωγικότητας της γεωργίας 

λόγω κλίµατος, σε συνδυασµό µε την έλλειψη συµπληρωµατικής απασχόλησης 

και εισοδηµάτων, έχουν οδηγήσει σε ενδονοµαρχιακές ανισότητες. 

 Περιοριστικός παράγοντας των εφαρµοζόµενων ποσοστώσεων γάλακτος. 

 Οι δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών για παραγωγή ξυλείας 

είναι περιορισµένες, κυρίως λόγω της ποιότητας, αλλά και της 

ανταγωνιστικότητας της εισαγόµενης ξυλείας. 

 Οι ορεινές περιοχές του Νοµού µειονεκτούν σε σχέση µε τις πεδινές λόγω 

κλίµατος, γεωµορφολογίας και θέσης. Το µεγάλο υψόµετρο επηρεάζει την 

βλαστική περίοδο και κατ΄ επέκταση τις αποδόσεις των καλλιεργειών και τα 

εισοδήµατα. 

 Οι µεγάλες κλίσεις των εδαφών των ορεινών περιοχών του Νοµού εµποδίζουν 

τη εκµηχάνιση της γεωργίας και την αξιοποίηση της γης. Τα εδάφη είναι 

λιγότερο γόνιµα, υποβαθµισµένα και σε πολλές περιπτώσεις διαβρωµένα µε 

αποτέλεσµα να απατούνται πρόσθετες δαπάνες για την καλλιέργεια µε 

µειωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα. 

 Οι επικρατούσες καλλιέργειες αποδίδουν χαµηλή πρόσοδο και παραδοσιακά η 

οικονοµία των περιοχών αυτών στηρίχθηκε στην κτηνοτροφία. 
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 Οι υπάρχουσες υποδοµές σ΄ όλους σχεδόν τους τοµείς των ορεινών περιοχών 

του Νοµού είναι ελλιπείς.  

 Η διαχείριση των βοσκοτόπων δεν γίνεται ορθολογικά µε αποτέλεσµα την 

ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της βοσκής.  

 Επίσης η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων των ορεινών περιοχών βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο.  

 Τα χαµηλά εισοδήµατα στις περιοχές αυτές σε συνδυασµό µε την έλλειψη ενός 

ελαχίστου ανεκτού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πολιτισµού και αναψυχής, 

σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα συνθηκών διαβίωσης, οδήγησαν από τα 

µέσα της 10ετίας του 1950 σε µετακινήσεις πληθυσµού στο εξωτερικό και στα 

αστικά κέντρα του εσωτερικού µε αποτέλεσµα τα ορεινά κυρίως χωριά να 

εµφανίζουν εικόνα ερήµωσης. 

 Η  έλλειψη λατοµικών προϊόντων για τα οικοδοµικά (πάσης φύσεως έργα). 

Έτσι, πέραν των άλλων, είναι απαραίτητο στο Νοµό να ενεργοποιηθούν οι 

υπάρχουσες λατοµικές ζώνες και να θεσµοθετηθούν και άλλες, προκειµένου να 

εξασφαλισθούν οι απαραίτητες ποσότητες αδρανών υλικών σε σχετικά χαµηλό 

κόστος. 

 Απουσία του συστηµατικού προγραµµατισµού διάσωσης και συντήρησης τόσο 

των φυσικών πλεονεκτηµάτων όσο και των πολιτισµικών αξιών.  

 Ελλιπής και µη ορθολογική αξιοποίηση των πολλών ιαµατικών πηγών, των 

απέραντων ακτών, των πλούσιων αρχαιολογικών ευρηµάτων και χώρων, των 

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικού ενδιαφέροντος.  

 Η αλόγιστη ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος τόσο από 

κακότεχνες και πρόχειρες κατασκευές, όσο και από την ανεξέλεγκτη και 

αλόγιστη απόρριψη γεωργικών αποβλήτων και πάσης φύσεως αχρήστων 

υλικών. 

 Η πληµµελής τουριστική συνείδηση – τουριστική παιδεία. 

 Χαµηλό, σχετικά, επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ιδιωτικών 

τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων. 

 

Ευκαιρίες  

 Μεταβολές στο διατροφικό πρότυπο. Ο Νοµός θα πρέπει να αξιοποιήσει την 

ζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. για ποιοτικά και βιολογικά 

προϊόντα. 

 Αξιοποίηση του δυναµικού των αγορών. Η άρση της αποµόνωσης του Νοµού, 

µέσω των µεγάλων χερσαίων οδικών έργων, επιτρέπουν την στον Νοµό να 

αξιοποιήσει το δυναµικό των χωρών της Μεσογείου, της Ε.Ε. και των υπό 

ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. 
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 Αξιοποίηση της ζήτησης για υπηρεσίες εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 Αξιοποίηση των υφιστάµενων πολιτικών στήριξης (Εθνικές Πολιτικές, 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Γ΄Κ.Π.Σ. κλπ.) 

 Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας του χώρου του Νοµού. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής, αξιολόγησης και αφοµοίωσης τοπικά 

προσαρµοσµένων τεχνολογικά γνώσεων στην παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής και προώθησης εφαρµογών σε τοµείς 

αιχµής (τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής) των Πανεπιστηµίων 

και Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας εκµεταλλευόµενοι κατάλληλα τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ανάπτυξης». 

 Σωστή διαχείριση υδατικών πόρων, ώστε να εξοικονοµηθούν σηµαντικές 

ποσότητες νερού και να µειωθεί το κόστος άρδευσης. 

 Οργάνωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων τεχνικο-οικονοµικά αποτελεσµατικών, 

κυρίως στην ποιµενική αιγοπροβατοτροφία και την βιολογική γαλακτοφόρο 

αγελαδοτροφία. 

 Βελτίωση βοσκοτόπων για αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εκτροφών και 

την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των κτηνοτρόφων. 

 Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των ενεργών γεωργών σε επίπεδο αρχηγών 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε την προώθηση νέων ανθρώπων στην γεωργική 

παραγωγή. 

 Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας του χώρου του Νοµού, µε 

σκοπό την ήπια ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής, αξιολόγησης και αφοµοίωσης τοπικά 

προσαρµοσµένων τεχνολογικών γνώσεων (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι.) στην 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Κίνδυνοι – Απειλές   

 Η µη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η µη 

έγκαιρη προσαρµογή των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στις 

µεταρρυθµίσεις της Κ.Α.Π. 

 Η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. 

 Έλλειµµα οικονοµικών πόρων και συστήµατος συγκεντρωτικής διαχείρισης των 

πόρων. 

 Έλλειµµα σε νέους θεσµούς, σε υποδοµή χρήσεως νέων τεχνολογιών αιχµής 

και πληροφορικής και στη βιοτεχνολογία. 
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 Έλλειµµα ενηµέρωσης – πληροφόρησης, για τις ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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SWOT ANALYSIS ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

 

∆υνατά Σηµεία   

 Ο πολιτιστικός πόρος «Ολυµπία» και οι προοπτικές του 2004. 

 Η κατασκευή του ∆υτικού Άξονα (Ιόνιας Οδού). 

 Μεγάλο ποσοστό αύξησης του πληθυσµού την τελευταία δεκαετία και µεγάλο 

ποσοστό νέων (20-45 ετών) 

 Το έδαφος του νοµού (60 % πεδινό) και η ύπαρξη πολλών υδάτων (ποταµών) 

κατάλληλων για άρδευση, καθιστούν τον νοµό ιδανικό για την ανάπτυξη της 

Γεωργίας. Η γεωργία στις πεδινές ζώνες, λόγω κλίµατος και σύστασης εδαφών, 

έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα που δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής ευρέως 

φάσµατος προϊόντων µε εξαγωγικές δυνατότητες.  

 Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα σε αρδευόµενες 

περιοχές. 

 Ο Νοµός χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παράλιων υδροβιοτόπων (Κοτύχι, 

Καϊάφα) εξαιρετικού φυσικού κάλλους και οικολογικού πλούτου. 

 Η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα µπορεί να στηρίξει 

µεταποιητικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα την παραγωγή προϊόντων 

ονοµασίας προέλευσης και την ανάπτυξη της τυποποίησης και της συσκευασίας 

αγροτικών προϊόντων για εξαγωγή. 

 Οι περιβαλλοντικοί πόροι του Νοµού. 

 Υπάρχει περίσσεια νερού, το οποίο απορρέει αναξιοποίητο προς τη θάλασσα, 

ελλείψει έργων υποδοµής. Η συνδιαχείριση επιφανειακών και υπόγειων νερών 

µε τα κατάλληλα έργα (φράγµατα ανάσχεσης, έργα εµπλουτισµού, διυλιστήρια 

νερού για υδρευτική χρήση), αναµένεται ότι θα επιλύσει οριστικά τα υπάρχοντα 

προβλήµατα, εξασφαλίζοντας την αειφορικότητα της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων σε επίπεδο υδρολογικών λεκανών και υδατικών διαµερισµάτων. 

 Στην αιγοπροβατοτροφία, παρά τις πιέσεις που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια η 

τιµή της φέτας από τα λευκά τυριά, δεν υπήρξαν επιπτώσεις στο ζωικό 

κεφάλαιο λόγω των παρεχοµένων οικονοµικών ενισχύσεων στους 

κτηνοτρόφους. 

 Οι δυνατότητες πληρέστερης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου (αλάτι, 

κεραµοποιία, µάρµαρα, γύψος), και οι δυνατότητες προώθησης της βιοτεχνίας 

και χειροτεχνίας, κυρίως στις περιοχές του προβληµατικού αγροτικού χώρου, 

για την δηµιουργία συµπληρωµατικών εισοδηµάτων και απασχόλησης. 

 Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, η βοοτροφία έχει δυνατότητες ανάπτυξης, 

κυρίως σε αρδευόµενες εκτάσεις. 

 Οι δυνατότητες εφαρµογής καινοτόµων οργανωτικών σχηµάτων παραγωγής. 
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 Όσον αφορά τον Πολιτιστικό Τοµέα, ο Νοµός διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς και 

βυζαντινούς χώρους και ευρήµατα, όπως η Αρχαία Ολυµπία, τα Ενετικά Κάστρα 

κ.λ.π 

 

Αδυναµίες  

 Γηρασµένος πληθυσµός – Μη ύπαρξη προοπτικών αναστροφής. 

 Μεγαλύτερο, από το Εθνικό µέσο όρο ποσοστό αναλφαβητισµού – Γενικότερα 

χαµηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση µε το σύνολο της χώρας. 

 Υψηλή και αυξανόµενη ανεργία και ιδιαίτερα στις Γυναίκες. 

 Χαµηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. (63,05 %) σε σχέση µε το Εθνικό µέσο όρο. 

 Στην έλλειψη επαρκών υποδοµών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, στους τοµείς 

τυποποίησης - µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

 Στο µικρό και πολυτεµαχισµένο γεωργικό κλήρο που εµποδίζει την άσκηση 

αποδοτικής γεωργίας. 

 Στα πεπαλαιωµένα αρδευτικά δίκτυα και στην έλλειψη ολοκληρωµένων 

σχεδίων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που έχουν σαν αποτέλεσµα την 

σπατάλη νερού και τη ρύπανση των φυσικών πόρων (υφαλµύρωση υδάτων, 

αλάτωση εδαφών). 

 Στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος από αλόγιστη χρήση λιπασµάτων και 

γεωργικών φαρµάκων, καθώς και από άλλες δραστηριότητες (Κτηνοτροφία, 

Γεωργικές βιοµηχανίες). 

 Στη διάθρωση ειδών και ποικιλιών των διαφόρων κλάδων παραγωγής που δεν 

επιτρέπει τη διαχρονική παρουσία των προϊόντων στις Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές αγορές. 

 Στις αδυναµίες που παρουσιάζει ο τοµέας διακίνησης και εµπορίας αγροτικών 

προϊόντων. 

 Στο χαµηλό βαθµό επαγγελµατικής κατάρτισης του αγροτικού πληθυσµού σε 

συνδυασµό µε το χαµηλό βαθµό οργάνωσης τη τοπικής κοινωνίας και των 

συλλογικών οργάνων των παραγωγών. 

 Απουσία του συστηµατικού προγραµµατισµού διάσωσης και συντήρησης τόσο 

των φυσικών πλεονεκτηµάτων όσο και των πολιτισµικών αξιών.  

 Η αλόγιστη ρύπανση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος τόσο από 

κακότεχνες και πρόχειρες κατασκευές, όσο και από την ανεξέλεγκτη και 

αλόγιστη απόρριψη γεωργικών αποβλήτων και πάσης φύσεως αχρήστων 

υλικών. 

 Η πληµµελής τουριστική συνείδηση – τουριστική παιδεία. 
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 Χαµηλό, σχετικά, επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ιδιωτικών 

τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων. 

 Ελλιπής και µη ορθολογική αξιοποίηση των πολλών ιαµατικών πηγών, των 

απέραντων ακτών, των πλούσιων αρχαιολογικών ευρηµάτων και χώρων, των 

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικού ενδιαφέροντος.  

 Χαµηλό Εκπαιδευτικό Επίπεδο σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες αλλά και µε 

τον εθνικό µέσο όρο. 

 Αυξανόµενη ανεργία στο σύνολο της περιφέρειας. Ανεργία µεγαλύτερη από τον 

Εθνικό µέσο όρο. 

 Προβληµατικές Υποδοµές Μεταφορών. 

 Σχετικά ανεπαρκείς υποδοµές Υγείας.  

 Ελλείψεις υποδοµών στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

 Αναποτελεσµατική Παρέµβαση και διασύνδεση των τοπικών φορέων που 

χειρίζονται τα θέµατα ανάπτυξης. 

 Έλλειψη συντονισµού στην αξιοποίηση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. 

 Έλλειµµα Τεχνικής Στήριξης, κυρίως των αγροτών. 

 Απουσία ρυµοτοµικών σχεδίων και χωροταξικού σχεδίου χρήσεων γής. 

 Έλλειψη στοχοθετηµένης τουριστικής ανάπτυξης.  

 Στο µικρό και πολυτεµαχισµένο γεωργικό κλήρο που εµποδίζει την άσκηση 

αποδοτικής γεωργίας. 

 Στη διάθρωση ειδών και ποικιλιών των διαφόρων κλάδων παραγωγής που δεν 

επιτρέπει τη διαχρονική παρουσία των προϊόντων στις Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές αγορές. 

 Στις αδυναµίες που παρουσιάζει ο τοµέας διακίνησης και εµπορίας αγροτικών 

προϊόντων. 

 Επίσης η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο.  

 Απουσία του συστηµατικού προγραµµατισµού διάσωσης και συντήρησης τόσο 

των φυσικών πλεονεκτηµάτων όσο και των πολιτισµικών αξιών.  

 Ελλιπής και µη ορθολογική αξιοποίηση των πολλών ιαµατικών πηγών, των 

απέραντων ακτών, των πλούσιων αρχαιολογικών ευρηµάτων και χώρων, των 

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και οικολογικού ενδιαφέροντος.  

 

Ευκαιρίες  

 Μεταβολές στο διατροφικό πρότυπο. Ο Νοµός θα πρέπει να αξιοποιήσει την 

ζήτηση που υπάρχει στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. για ποιοτικά και βιολογικά 

προϊόντα. 
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 Αξιοποίηση του δυναµικού των αγορών. Η άρση της αποµόνωσης του Νοµού, 

µέσω των µεγάλων χερσαίων οδικών έργων, επιτρέπουν την στον Νοµό να 

αξιοποιήσει το δυναµικό των χωρών της Μεσογείου, της Ε.Ε. και των υπό 

ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. 

 Αξιοποίηση της ζήτησης για υπηρεσίες εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 Αξιοποίηση των υφιστάµενων πολιτικών στήριξης (Εθνικές Πολιτικές, 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Γ΄Κ.Π.Σ. κλπ.) 

 Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας του χώρου του Νοµού. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής, αξιολόγησης και αφοµοίωσης τοπικά 

προσαρµοσµένων τεχνολογικά γνώσεων στην παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής και προώθησης εφαρµογών σε τοµείς 

αιχµής (τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής) των Πανεπιστηµίων 

και Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας εκµεταλλευόµενοι κατάλληλα τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης των Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και «Ανάπτυξης». 

 Σωστή διαχείριση υδατικών πόρων, ώστε να εξοικονοµηθούν σηµαντικές 

ποσότητες νερού και να µειωθεί το κόστος άρδευσης. 

 Οργάνωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων τεχνικο-οικονοµικά αποτελεσµατικών. 

 Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των ενεργών γεωργών σε επίπεδο αρχηγών 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε την προώθηση νέων ανθρώπων στην γεωργική 

παραγωγή. 

 Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας του χώρου του Νοµού, µε 

σκοπό την ήπια ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 Η προώθηση της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 

στις «προβληµατικές» γεωργικές περιοχές.- Ενηµέρωση των γεωργών. 

 Αντικατάσταση κορεσµένων καλλιεργειών µε νέες καλλιέργειες. 

 Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, η βοοτροφία έχει δυνατότητες ανάπτυξης, 

κυρίως σε αρδευόµενες εκτάσεις. 

 

Κίνδυνοι – Απειλές   

 Η µη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η µη 

έγκαιρη προσαρµογή των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στις 

µεταρρυθµίσεις της Κ.Α.Π. 

 Η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

Περιφέρειας. 

 Έλλειµµα οικονοµικών πόρων και συστήµατος συγκεντρωτικής διαχείρισης των 

πόρων. 
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 Έλλειµµα σε νέους θεσµούς, σε υποδοµή χρήσεως νέων τεχνολογιών αιχµής 

και πληροφορικής και στη βιοτεχνολογία. 

 Έλλειµµα ενηµέρωσης – πληροφόρησης, για τις ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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ΙV.  Σύστηµα δεικτών ανά κατηγορία παρέµβασης 

 

Το προτεινόµενο σύστηµα δεικτών για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση 

στρατηγικών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες 

δεικτών: 

1. ∆είκτες πραγµατοποίησης (output indicators) 

2. ∆είκτες αποτελέσµατος (result indicators) 

3. ∆είκτες επιπτώσεων (impact indicators) 

Οι κατηγορίες παρεµβάσεων προτείνεται να είναι (λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της ολοκληρωµένης στρατηγικής απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο: 

• ∆ράσεις συνεχιζόµενης κατάρτισης ανέργων 

• ∆ράσεις κατάρτισης εργαζοµένων  

• ∆ράσεις προώθησης στην απασχόληση  

• ∆ιαµεσολάβηση – τοποθετήσεις  

• Ατοµική συµβουλευτική – coaching - mentoring  

• Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση  

• Μελέτες – έρευνες  

• ∆ράσεις ενθάρρυνσης / προώθησης επιχειρηµατικότητας  

• ∆ηµιουργία τοπικών δικτύων για την απασχόληση  

• Συνοδευτικές υπηρεσίες (ενδυνάµωση (empowerment), σταθµοί φύλαξης) 

• ∆ράσεις προκατάρτισης ευπαθών κοινωνικών οµάδων 

• ∆οµές οριζόντιας υποστήριξης (π.χ Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Κέντρα 

Πιστοποίησης, κλπ.)  

Οι συνδυασµοί κατηγοριών δεικτών και κατηγοριών παρεµβάσεων µας δίνουν σε 

µια πρώτη προσέγγιση το πλαίσιο δεικτών που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί για 

την παρακολούθηση & αξιολόγηση τοπικών πολιτικών απασχόλησης . 

Ένας ακόµη άξονας διαφοροποίησης των δεικτών προκύπτει και από την εκάστοτε 

οµάδα στόχο στην οποία αποτείνονται οι επιµέρους δράσεις των στρατηγικών 

απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: µακροχρόνια άνεργοι, νέοι, γυναίκες, 

µετανάστες, κάτοικοι υπαίθρου, κλάδοι/ τοµείς, άλλες κοινωνικές οµάδες που 

απειλούνται µε αποκλεισµό κλπ. 

Στο βαθµό που οι δείκτες αφορούν άτοµα-ωφελούµενους, είναι σκόπιµο να 

συνυπολογιστούν τα χαρακτηριστικά: 

i. Άνδρες  - γυναίκες 

ii. Νέοι <25ετών και >25 ετών 

iii. Εκπαιδευτικό επίπεδο 
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

Οι δείκτες πραγµατοποίησης παρουσιάζουν ποσοτικά είτε τον αριθµό των 

ωφελουµένων/ συµµετεχόντων/ αποδεκτών µιας δράσης είτε τον αριθµό των 

αντικειµένων, που υλοποιούνται στα πλαίσια µιας δράσης (π.χ. αριθµός µελετών, 

αριθµός δικτύων, αριθµός παραδοτέων, αριθµός δοµών, κλπ.). 

Είναι προφανές ότι στη περίπτωση που ο αριθµός των υλοποιούµενων 

αντικειµένων δεν δίνει επαρκή εικόνα του υλοποιούµενου φυσικού αντικειµένου, 

καταβάλλεται προσπάθεια προσδιορισµού µιας πιο ουσιαστικής µονάδας µέτρησης. 

Π.χ αριθµός υλοποιηθέντων δικτύων: 2, αριθµός φορέων που συµµετέχουν στα 

δίκτυα:48    

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Με τους δείκτες αυτής της κατηγορίας παρουσιάζονται τα άµεσα και κατ’ αρχήν 

θετικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση των δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται, 

οι εξής βασικοί δείκτες αποτελεσµάτων, για δράσεις, όπως αυτές που θα ενταχτούν 

στις στρατηγικές απασχόλησης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας: 

• Αριθµός άµεσα δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας για ωφελούµενους από 

την υλοποίηση των δράσεων 

• Ποσοστό (%) των άµεσα δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας στο σύνολο 

των ωφελούµενων, στα πλαίσια δράσεων που στοχεύουν άµεσα στην 

απασχόληση 

• Ποσοστό (%) ωφελουµένων στο σύνολο του πληθυσµού της εκάστοτε 

οµάδας στόχου (βαθµός διείσδυσης) 

• Ποσοστό (%) δηµιουργούµενου από τις δράσεις δυναµικού, στο σύνολο 

του υφιστάµενου δυναµικού 

• Ποσοστό (%) επίτευξης του προγραµµατικού στόχου µιας δράσης (βαθµός 

επίτευξης τεθέντων στόχων)  

• Βαθµός βελτίωσης δεξιοτήτων/ προσόντων των ωφελουµένων 

• Benchmarking (µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερη περίπτωση των δεικτών που 

αναφέρονται στο βαθµό επίτευξης τεθέντων στόχων στη προκειµένη 

περίπτωση των benchmarks). Κατάλληλα benchmarks µπορούν να 

προκύψουν π.χ από την βιβλιογραφία και αφορούν τα αποτελέσµατα 

παρόµοιων δράσεων σε άλλες περιοχές  

 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
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Οι δείκτες επιπτώσεων µπορούν να υποδιαιρεθούν στους δείκτες µεικτών 

επιπτώσεων και στους δείκτες καθαρών επιπτώσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται, οι εξής βασικοί δείκτες µεικτών επιπτώσεων: 

• Ποσοστό ωφεληθέντων που κατέχει µια θέση εργασίας 12 µήνες µετά την 

ολοκλήρωση της δράσης στην οποία είχε ενταχθεί 

• Μείωση του ποσοστού ανεργίας της οµάδας στόχου των επιµέρους δράσεων 

• Ποσοστό ωφεληθέντων από δράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας 

που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα 24 µήνες µετά την ολοκλήρωση 

της εν προκειµένου δράσης 

• Βιωσιµότητα δηµιουργηθέντων δικτύων: ποσοστό δικτύων, που 

εξακολουθούν να λειτουργούν 24 µήνες µετά την ολοκλήρωση της 

σχετικής δράσης  

Η εκτίµηση των καθαρών επιπτώσεων, προϋποθέτει τον υπολογισµό του νεκρού 

βάρους, το οποίο περιλαµβάνεται στα µεγέθη των δεικτών µεικτής επίπτωσης. 

Για τον υπολογισµό του νεκρού βάρους, η πιο διαδεδοµένη µεθοδολογία είναι αυτή 

της διεξαγωγής έρευνας πεδίου µε οµάδα ελέγχου (control group). Σε κάποιες 

σπάνιες περιπτώσεις, µεικτή και καθαρή επίπτωση συµπίπτουν, όπως π.χ η άµεση 

δηµιουργία (µέσα από µια δράση) σταθερών νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν 

συνοδεύονται έµµεσα ή άµεσα µε µείωση απασχόλησης σε άλλο σηµείο εργασιακής 

δραστηριότητας.            

Για κάθε δείκτη, που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να συµπληρωθούν τα εξής 

πεδία: 

• ∆ράση στην οποία αναφέρεται ο δείκτης  

• Κατηγορία δείκτη  

• Ονοµασία δείκτη  

• Τρόπος υπολογισµού δείκτη  

• Μονάδα µέτρησης δείκτη 

• Τιµή βάσης δείκτη  

• Στόχος  

• Τιµή δείκτη 

 

 

 

 

 

 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηµατικά η λογική ανάπτυξης 

δεικτών στην περίπτωση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής για την απασχόληση σε 
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τοπικό επίπεδο. Στην εν προκειµένου περίπτωση ή στρατηγική περιλαµβάνει 

δραστηριότητες, οι οποίες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε έξι κατηγορίες: 

κατάρτιση ανέργων, κατάρτιση εργαζοµένων, ατοµική συµβουλευτική, 

τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, κίνητρα για την απασχόληση, προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας ανέργων. 

Στη συνέχεια προκύπτουν για κάθε κατηγορία δραστηριότητας, αντίστοιχοι στόχοι, 

benchmarks, δείκτες πραγµατοποίησης/ αποτελεσµάτων/ επιπτώσεων. 

Το σύνολο των µεγεθών αυτών, υποδιαιρείται στη συνέχεια ως προς το φύλο, την 

ηλικιακή κατηγορία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την οµάδα στόχο, καθώς και ως 

προς τους συνδυασµούς τους. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

Κατηγορία 

δραστηριότητας 

Στόχος Α Στόχος Β Benchmark 1 Benchmark 2 Πραγµατοποίησης Αποτελεσµάτων  Επιπτώσεων 

Κατάρτιση ανέργων        

Κατάρτιση 

εργαζοµένων 

       

Ατοµική 

συµβουλευτική  

       

Τοποθετήσεις σε 

θέσεις εργασίας 

       

Προώθηση/ κίνητρα 

για απασχόληση 

       

Προώθηση 

επιχειρηµατικότητας 

       

 

 

Υποδιαιρέσεις στόχων, benchmarks, δεικτών:  

 άνδρες - γυναίκες 

 <25 - >25 

 >45 

 εκπαιδευτικό επίπεδο (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια., τριτοβάθµια) 

 οµάδες στόχοι 

 

Η τελική επιλογή στόχων κα δεικτών προκύπτει ως προϊόν «συµβιβασµού» µεταξύ ενός µεγάλου (που παρέχει καλύτερη δυνατότητα σε 

βάθος ανάλυσης/ παρακολούθησης) και ενός ρεαλιστικού αριθµού δεικτών (που µπορεί να υπολογιστούν µε αξιοπιστία)   
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