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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Είναι στο χέρι µας όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες, αρχικά 

επιβράδυνσης των συνεπειών της κρίσης και κατόπιν της ανάπτυξης στην 

Περιφέρειά µας» επεσήµανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος 

Περγαντάς στη διάρκεια ενηµερωτικής ηµερίδας για  

συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις τόνωσης της απασχόλησης 

 

Με ευρεία ανταπόκριση στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

Κλέαρχου Περγαντά και της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης κοινοτικών και άλλων 

πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  πραγµατοποιήθηκε στη 

Λαµία στις 24 Φεβρουαρίου, ενηµερωτική ηµερίδα για τις δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».  

Με την παρουσία και συµµετοχή Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συµβούλων, 

των Προέδρων του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς και του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας, 

εκπροσώπων των ∆ήµων και φορέων της Αυτοδιοίκησης καθώς και των 

παραγωγικών, κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων της Στερεάς Ελλάδας, τα στελέχη 

της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου και των ∆ιαχειριστικών Αρχών ανέπτυξαν το 

πλαίσιο εφαρµογής των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται και υλοποιούνται άµεσα 

αποσκοπώντας στη συγκράτηση και τον περιορισµό της ανεργίας. 

 



Χαιρετίζοντας την έναρξη της ηµερίδας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος 

Περγαντάς ανέφερε : 

«Στόχος αυτής της συνάντησης είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών 

κοινωνικών, παραγωγικών και οικονοµικών φορέων, προκειµένου από κοινού να 

συµβάλλουµε στην άµβλυνση του κρίσιµου προβλήµατος της ανεργίας, µέσα από τα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 

Σ΄αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιδιώκει 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.» 

 

Ο κ. Περγαντάς αφού αναφέρθηκε στα διαρθρωτικά οικονοµικά ζητήµατα της 

Στερεάς Ελλάδας, που σ΄αυτή την παρατεταµένη ύφεση έχουν εκτινάξει τα ποσοστά 

της ανεργίας της, παρουσίασε συνοπτικά τις παρεµβάσεις που υλοποιεί και 

συµµετέχει η Περιφέρεια, λέγοντας :  

«Οι σηµερινές συνθήκες οικονοµικής κρίσης η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση της 

αγοράς και του αντίστοιχου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, έχει ως 

συνεπακόλουθο την αντίστοιχη µεγέθυνση του αριθµού των ανέργων, και 

επιβάλλεται η άµεση ενεργοποίηση µηχανισµών τόσο εξασφάλισης θέσεων εργασίας 

όσο και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Η διαρθρωτική προσαρµογή της λειτουργικής συγκρότησης του  Κράτους αλλά και 

της παραγωγικής βάσης της χώρας µέχρι την επίτευξή της, απαιτεί µε συνδυαστικό 

τρόπο την στήριξη των θέσεων εργασίας µε ταυτόχρονη ανακατεύθυνση του 

ανθρώπινου δυναµικού προς νέες δεξιότητες και εργασίες. 

 

Για την επίτευξη αυτού του διττού στόχου δηµιουργούνται πλέγµατα δράσεων όπως 

αυτά που παρουσιάζονται σήµερα και συγκεκριµένα τα: 

• Τοπικά σχέδια δράσης για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) 

• Οι Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ) 

• Η ∆ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα.  

 

Χωρίς να ισχυρίζεται κανείς ότι αυτά τα σχέδια από µόνα τους θα αντιστρέψουν την 

κατάσταση στην οικονοµία και στην απασχόληση, αποτελούν ωστόσο παρεµβάσεις 



για την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού και δίνουν δυνατότητες µόχλευσης 

της αγοράς εργασίας.» 

 

Ειδικότερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στα ΤοπΣΑ τα οποία πρόκειται να 

προκηρυχθούν άµεσα από Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µε αντικείµενο την 

ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων µε στόχο την εξασφάλιση της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, οι οποίες προκύπτουν από τη διάγνωση 

εξειδικευµένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων στις περιοχές παρέµβασης. Οι παρεµβάσεις αυτές εξασφαλίζουν την 

προετοιµασία των ωφελουµένων ώστε:  

• να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής τους 

• να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από 

άλλα επενδυτικά προγράµµατα 

• να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωµένες ανάγκες των 

τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν 

 

Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το Πρόγραµµα, καθώς και οι τοµείς 

παρέµβασης, θα προσδιορίζονται στα Σχέδια ∆ράσης που θα υποβάλλουν οι 

Αναπτυξιακές Συµπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις θα λειτουργούν µε τη µορφή 

αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές θα συµµετέχουν ∆ηµόσιοι και 

Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης. Ο 

βαθµός επίτευξης του στόχου του κάθε Σχεδίου ∆ράσης θα αξιολογείται µε βάση τον 

αριθµό των δηµιουργούµενων νέων θέσεων απασχόλησης. 

 

Τα  Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προκηρύσσονται από την  Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της  Περιφέρειας, στην οποία εκχωρήθηκαν οι πόροι και η 

διαχείριση από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝΑ∆) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προϋπολογισµός είναι περίπου 

2,2εκ€ και οι δράσεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

 

Τα ΤοπΣΑ περιλαµβάνουν δράσεις όπως κατάρτιση και επιµόρφωση, εκπαιδευτική 

πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκπόνηση 

business plan, εξειδικευµένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση 

επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νοµικά και φορολογικά θέµατα. 



 

«Αντίστοιχη δράση µε τα ΤοπΣΑ», είπε ο Περιφερειάρχης, «αποτελούν οι Τοπικές 

δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες  (ΤΟΠ/ΕΚΟ) 

Οι Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άτοµα από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, 

όπως, µακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, Άτοµα µε 

αναπηρία, Άτοµα µε θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες ευρισκόµενα σε 

κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια και πολλές άλλες. 

Επίσης όπως αρκετοί γνωρίζετε έχει ήδη προεγκριθεί από το ΕΠΑΝΑ∆ µέσω του 

προγράµµατος ∆ηµιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω 

προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, η δηµιουργία 422 θέσεων εργασίας 

διαφόρων ειδικοτήτων στο οποίο η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  µετέχει ως 

συµπράττων φορέας µε διάφορους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς όπως η ΙΝΕ 

ΓΕΣΕΕ και ο Σύλλογος ΑµεΑ,  για δράσεις που αφορούν  Εθελοντικές δράσεις 

περιβαλλοντικής αναβάθµισης και πολιτικής προστασίας και δράσεις προώθησης και 

προαγωγής της δηµόσιας υγείας και πρόνοιας.  

 

Το πλέγµα των δράσεων που περιγράφηκαν όπως και άλλες συνδυαστικές δράσεις οι 

οποίες προκηρύσσονται από τα Επιχειρησιακά προγράµµατα του Υπουργείου 

Εργασίας, θα συντελέσουν στην προετοιµασία µας για την επόµενη προγραµµατική 

περίοδο για την οποία η κοινωνική οικονοµία και κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

αποτελούν κύριους στόχους.» 

 

Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς, τόνισε για µια ακόµα φορά την ανάγκη 

της συλλογικής προσπάθειας στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, 

προκειµένου να αµβλυνθούν οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που πλήτουν το 

παραγωγικό δυναµικό του τόπου, επισηµαίνοντας : 

«Είναι στο χέρι µας να καταδείξουµε την βέλτιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα στην 

υλοποίησή τους αλλά και οι παραγωγικοί συντελεστές να ενστερνιστούν και να 

υιοθετήσουν τη νέα φιλοσοφία δράσεων και έργων έτσι ώστε όλοι µαζί να 

δηµιουργήσουµε τις συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών της κρίσης και 

κατόπιν της ανάπτυξης στην Περιφέρειά µας.»  


