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Αρχίζει στις 27 Απριλίου η έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 

«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)», που αφορούν τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων της Στερεάς Ελλάδας 

 
Ενεργοποιώντας πλήρως το ΕΣΠΑ, η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά 

σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 

εργασίας», συνολικού προϋπολογισµού 2,2 εκ. €. 

 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν µέσω Αναπτυξιακών Συµπράξεων και αντικείµενό τους είναι η 

ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων 

τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέµβασης. 

Οι προτάσεις αφορούν στην προετοιµασία των ανέργων ωφελούµενων και περιλαµβάνουν 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής µέχρι και την επιβεβαίωση 

εξασφάλισης της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

 

Η έναρξη υποβολής του φακέλου αίτησης χρηµατοδότησης για τα ΤΟΠΣΑ και της 

ταυτόχρονης υποβολής του φακέλου εξέτασης της διαχειριστικής επάρκειας ορίζεται στις 

17/4/2012 και η λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής ορίζεται στις 29/5/2012 

Το τεύχος της πρόσκλησης, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής είναι διαθέσιµα στην 

ιστοσελίδα της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

(www.stereaellada.gr), όπου υπάρχουν και στοιχεία επικοινωνίας µε αρµόδιους για την 

παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών. 

 



Σε σχέση µε την ενεργοποίηση των ΤΟΠΣΑ, ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς 

επισηµαίνει : «Έχουµε ξεκινήσει προ καιρού την προετοιµασία των ΤΟΠΣΑ και µάλιστα προ 

δύο περίπου µηνών οργανώσαµε ηµερίδα για  την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

παραγωγικών, κοινωνικών και οικονοµικών φορέων της περιοχής, προκειµένου από κοινού να 

συµβάλλουµε στην άµβλυνση του κρίσιµου προβλήµατος της ανεργίας, µέσα από το ΕΣΠΑ. 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει κονδύλια 2,2 εκ. € και επιδιώκει µε τα ΤΟΠΣΑ να 

κινητοποιηθεί και να µεγιστοποιηθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη, έτσι ώστε να 

δηµιουργηθούν προϋποθέσεις διεύρυνσης στην αγορά εργασίας και να αξιοποιηθεί, ειδικά 

αυτή τη δύσκολη συγκυρία, κάθε ευκαιρία τόνωσης της απασχόλησης. 

Οι σηµερινές συνθήκες κρίσης, έχουν επιβάλλουν να δραστηριοποιηθούµε όλοι, ο καθένας µε 

τον τρόπο του για να µοχλευθεί η αγορά εργασίας, να διαφοροποιηθεί η φιλοσοφία των 

παρεµβάσεων και να διαµορφωθούν οι συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών της 

κρίσης και στη συνέχεια της περαιτέρω ανάπτυξης της Περιφέρειάς µας. 

Χωρίς να ισχυριζόµαστε ότι τα ΤΟΠΣΑ, όπως και άλλα αντίστοιχα σχέδια, για παράδειγµα η 

κοινωφελής εργασία, είναι ριζική λύση στο πρόβληµα της ανεργίας, εν τούτοις είναι 

επιβεβληµένο να αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο κονδύλι για παρεµβάσεις υποστήριξης 

ανθρώπινου δυναµικού. Κι αυτό εδώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το κάνουµε πράξη 

για να παρέχουµε όσο περισσότερες δυνατότητες µπορούµε στους πολίτες και στην 

κοινωνία»  
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