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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Π. Καββαδάς : Ευκαιρία για την εδραίωση της απασχόλησης στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
 
Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έργο «FILES: Future-Oriented 
Implementation of Local Employment Strategies» για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος Καινοτόµων Μέτρων του 
Άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), και το οποίο αφορά στην 
υλοποίηση µιας Τοπικής Στρατηγικής για την Απασχόληση λαµβάνοντας υπόψη την 
υπάρχουσα αναδιάρθρωση αλλά και αυτή που θα επακολουθήσει στον κοινωνικό ιστό της 
περιφέρειας τα επόµενα χρόνια. 

Το έργο αυτό, το οποίο αξίζει να σηµειωθεί είναι ένα από τα 28 που θα υλοποιηθούν στην 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 300 που υποβλήθηκαν 
συνολικά για αξιολόγηση, αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια του πρόσφατα 
ολοκληρωµένου και επιτυχηµένου έργου «Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την Προώθηση 
της Απασχόλησης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας», το οποίο επίσης υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του παραπάνω Προγράµµατος. 

Όπως επισηµαίνει ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κ. 
Παναγιώτης Καββαδάς, παρουσιάζεται µια µεγάλη ευκαιρία για τη ∆υτική Ελλάδα να 
εδραιώσει µια πολιτική για την απασχόληση σε βάθος χρόνου και µε στόχο την ενίσχυση 
οµάδων εργαζοµένων που επηρεάζονται από τη µακροχρόνια ανεργία και τη 
συνεχιζόµενη συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας. 

Επίσης, θεωρείται σηµαντικό το γεγονός ότι στο έργο αυτό συµµετέχουν οργανισµοί και 
από άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γερµανία και η Σουηδία, των οποίων οι εµπειρίες 
από την υλοποίηση ανάλογων πολιτικών σε θέµατα παραδοσιακών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε µαρασµό θα αποτελέσουν χρήσιµο πεδίο 
αναζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και εφαρµογής των καλύτερων πρακτικών.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πλησιάζει τα 2.850.000 €, ενώ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας φτάνει τα 550.000 €. 
Η διάρκεια του έργου θα είναι 24 µήνες από 01/10/2005 έως 30/09/2007. 
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Στο έργο αυτό εκτός από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας, το οποίο θα 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. 

Η Τοπική Στρατηγική για την Απασχόληση στη ∆υτική Ελλάδα προβλέπει µια σειρά από 
δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης στη ∆υτική Ελλάδα, οι οποίες, µεταξύ 
άλλων, περιλαµβάνουν τα εξής: 

1. Ενίσχυση της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων για την καλύτερη διαχείριση των 
αλλαγών που παρατηρούνται στην περιφερειακή οικονοµία. 

2. Προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης. 

3. ∆ηµιουργία ευνοϊκών ευκαιριών απασχόλησης για µειονεκτούσες οµάδες 
εργαζοµένων. 

4. Ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

 


