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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Στα πλαίσια του εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου «FILES: Future-
Oriented Implementation of Local Employment Strategies» θα πραγµατοποιηθεί την 
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 η 1

η

Τοπική Ηµερίδα µε τη συµµετοχή των Ελλήνων εταίρων 
του έργου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (κτίριο πρώην ΕΛΚΕΠΑ), Ακτή ∆υµαίων & 
∆ηµητρίου Υψηλάντη 1, 4

ος

όροφος.  

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.  

Το έργο FILES συνενώνει τις προσπάθειες 17 εταίρων από 4 περιοχές της Ευρώπης µε 
στόχο την βελτίωση των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών και προγραµµατισµού 
σε καιρούς οικονοµικών αλλαγών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.  

Σε αυτήν την ηµερίδα θα παρουσιαστεί η πρόοδος υλοποίησης των 3 πιλοτικών 
ελληνικών δράσεων του έργου, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

(1) Φόρουµ Κοινωνικών Εταίρων  
(2) Μηχανισµός Επιβράβευσης Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και Απασχόλησης  
(3) Επιµορφωτικά Σεµινάρια για Γυναίκες και Ειδικές Πληθυσµιακές Οµάδες  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική η υπογραφή του 
Μνηµονίου Συνεργασίας για το Φόρουµ των Κοινωνικών Εταίρων, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στο περιθώριο της ηµερίδας αυτής. Όπως υπογραµµίζει ο Γενικός 
Γραµµατέας της Π∆Ε κ. Σπύρος Σπυρίδων, η Π∆Ε στηρίζει πολλά στην επιτυχία 



υλοποίησης αυτού του Φόρουµ, το οποίο θα µπορούσε να καθιερωθεί ως ένα χρήσιµο 
πρόσθετο εργαλείο περιφερειακής διαβούλευσης εστιασµένο στα ακανθώδη θέµατα της 
απασχόλησης στην Π∆Ε και µετά το τέλος υλοποίησης του έργου FILES.  
 
Επίσης, και οι δύο υπόλοιπες πιλοτικές δράσεις είναι εξίσου ενδιαφέρουσες αφού 
στοχεύουν, η µία στην καθιέρωση ενός καινοτόµου εργαλείου επιβράβευσης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης και η άλλη στη διεξαγωγή σεµιναρίων 
επαγγελµατικής κατάρτισης σε σύγχρονες εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου και 
ηλεκτρονικού επιχειρείν.  
 
Όπως επισηµαίνει ο ∆ιευθυντής του ΠΤΑ-Π∆Ε κ. Κωνσταντίνος Βαλληνδράς, στο 
έργο αυτό εκτός από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας, το οποίο έχει το ρόλο του συντονιστή για την υλοποίηση της Τοπικής 
Στρατηγικής για την Απασχόληση στη ∆υτική Ελλάδα, συµµετέχουν από ελληνικής 
πλευράς το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ (Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας), το Κέντρο 
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας ∆υτικής Ελλάδας και ο Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός 
Όµιλος.  


