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Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 στην Aίθουσα 
Συνεδριάσεων (κτίριο πρώην ΕΛΚΕΠΑ),Ακτή ∆υµαίων και ∆ηµητρίου Υψηλάντη 1, 
4ος όροφος, η 1η Τοπική Ηµερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 
στα πλαίσια του εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου “FILES : Future 
– Oriented Implementation of Local Employment Strategies”. 
 
Το έργο FILES πραγµατοποιείται στα πλαίσια του Προγράµµατος Καινοτόµων 
Μέτρων του Άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και αφορά στην 
υλοποίηση Τοπικών Στρατηγικών για την Απασχόληση λαµβάνοντας υπόψη την 
υπάρχουσα αναδιάρθρωση αλλά και αυτή που θα επακολουθήσει στον κοινωνικό 
ιστό των συµµετεχουσών Περιφερειών τα επόµενα χρόνια, όπως ανέφερε ο 
Συντονιστής του έργου κ. Στέφανος Μίχος προαναγγέλλοντας την έναρξη των 
εργασιών της ηµερίδας. 
 
Μεγάλη ήταν η προσέλευση όπως και το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι τοπικοί φορείς, 
στο εν λόγω έργο. Μεταξύ αυτών παρευρέθησαν: το Επιµελητήριο 
Ν.Αιτωλοακαρνανίας, ΟΑΕ∆ Μεσολογγίου, ∆ήµος Αγρινίου, Επιµελητήριο Αχαΐας , 
Κ.Π.Α Πάτρας , ΤΕ∆Κ Ν. Αχαΐας, ∆ήµος Αιγίου, Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Ν.Ηλείας, ∆ήµος Αγρινίου, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.Ηλείας κ.α. 
 
Σε αυτή την ηµερίδα παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης των 3 πιλοτικών 
ελληνικών δράσεων, οι οποίες είναι:  
 

1) Το Φόρουµ Κοινωνικών Εταίρων που παρουσίασε ο κ. Φίλιππος 
Πουλαστίδης, Υπεύθυνος από ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ και το οποίο στοχεύει στη 
συµµετοχή τους στις πολιτικές απασχόλησης και στην ανάδειξη καινοτόµων 
ιδεών επιχειρηµατικού χαρακτήρα,  

2) Ο µηχανισµός Επιβράβευσης Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και 
Απασχόλησης που παρουσίασε ο κ. ∆ηµήτρης Καραγιάννης, Υπεύθυνος από 
BIC και έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή επιχειρήσεων που 
διαθέτουν ανάλογη ποιότητα και χαρακτηριστικά σύµφωνα µε συγκεκριµένα 
standards, µε προοπτική να θεσµοθετηθεί µάλιστα το συγκεκριµένο βραβείο 
για τις γυναίκες πανελλήνια ή ακόµα και πανευρωπαϊκά, 

3) Τα Επιµορφωτικά Σεµινάρια για Γυναίκες και Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες 
που παρουσίασε η κα. Μαίρη Μιχοπούλου, Υπεύθυνη από ΕΕΟ Group και 
έχουν  στόχο τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στις δεξιότητες των 
συµµετεχόντων και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

 
Σηµαντικό γεγονός απετέλεσε η υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας για το 
Φόρουµ των Κοινωνικών Εταίρων καθώς είχε µεγάλη αποδοχή από τους τοπικούς 
φορείς και άνοιξε το δρόµο για την ανάδειξη καινοτόµων ιδεών και για τον 
συντονισµό και την παρακολούθηση των πιλοτικών δράσεων του έργου. 
 
Ακόµα παρουσιάστηκε και η διαδικτυακή υποστήριξη του Φόρουµ Κοινωνικών 
Εταίρων από τον κ. Χρήστο Τζοµάκα ,Υπεύθυνο από ΠΤΑ-Π∆Ε, που θα 
διευκολύνει τους φορείς στην παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της 
Επιχειρηµατικότητας και της Απασχόλησης.   


