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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήµερα 11 Απριλίου 2006, στο πλαίσιο του 
πρόσφατα εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου «FILES: Future-
Oriented Implementation of Local Employment Strategies» η 1η ∆ιαπεριφερειακή 
Συνάντηση Εργασίας µε τη συµµετοχή όλων των εταίρων του έργου. 
 
Η Συνάντηση Εργασίας πραγµατοποιήθηκε  στις 10 Απριλίου στο Θέρµο 
Αιτωλοακαρνανίας ενώ σήµερα πραγµατοποιήθηκε στους χώρους του Περιφερειακού 
Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος η συνάντηση της ∆ιεθνούς Επιτροπής 
Παρακολούθησης του έργου. 

Κατά τη Συνάντηση Εργασίας έγιναν παρουσιάσεις και τοποθετήσεις από όλους τους 
διακρατικούς εταίρους του έργου µε στόχο την ανάδειξη των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι συµµετέχουσες Περιφέρειες ως προς την Απασχόληση του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, τις Στρατηγικές που σχεδιάστηκαν στις κατά τόπους κοινωνίες 
για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, καθώς επίσης και την 
συµπληρωµατικότητα των σχεδίων δράσης. 

Στη συνέχεια σχηµατίστηκαν τέσσερεις οµάδες εργασίας οι οποίες και αντάλλαξαν 
απόψεις σχετικά µε τις πιλοτικές δράσεις του έργου και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 
Οι οµάδες εργασίας συγκροτήθηκαν µε βάση τα εξής θεµατικά πεδία: (α) οικονοµική 
ανάπτυξη, (β) σύνδεση έρευνας και αγοράς εργασίας, (γ) θέµατα ίσων ευκαιριών και (δ) 
αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Όπως επεσήµανε ο ∆ιευθυντής του ΠΤΑ-Π∆Ε κ. Βαλληνδράς στην συνάντηση το έργο 
FILES έχει ως σκοπό την ανταλλαγή των εµπειριών και τον προσδιορισµό των ορθών 
πρακτικών, ώστε να υπάρξει προσαρµοστικότητα στις αλλαγές που συντελούνται και να 
συµβάλλει µακροπρόθεσµα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής 
αειφόρου ανάπτυξης. 
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Το έργο FILES πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Καινοτόµων Μέτρων 
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. 

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. 

 


