
 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

4ο  Workshop σοτ Δικσύοτ Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ 

«Αισωλία». 

 

σο πλαίςιο σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσύωςη ςε σοπικό επίπεδο» σηρ Ππάξηρ «Δίκστο 

Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην Αισωλία», οπγανώθηκε σην Σεσάπση, 22 

Οκσωβπίοτ 2014, σο 4ο Workshop με θέμα «Ενεπγησικέρ Πολισικέρ Απαςφόληςηρ», 

ςσα γπαυεία σηρ Αισωλικήρ Αναπστξιακήρ Α.Ε. ΟΣΑ από σο Επιμελησήπιο 

Αισωλοακαπνανίαρ, εσαίπο σηρ Α.. «ΑΙΣΩΛΙΑ» ςε ςτνεπγαςία με σον ΟΑΕΔ και 

σην Αισωλική Αναπστξιακή Α.Ε. ΟΣΑ.  

 

κοπόρ σοτ Workshop ήσαν η παποτςίαςη σων Ενεπγησικών Πολισικών 

Απαςφόληςηρ σων σπεφόνσων ππογπαμμάσων καθώρ και σα ουέλη ποτ μποπούν 

να αποκομίςοτν οι άνεπγοι και οι σοπικέρ επιφειπήςειρ από σην αξιοποίηςη 

σοτρ. Παποτςιάςσηκαν επίςηρ, οι δπάςειρ και οι ενέπγειερ ποτ αναπσύςςει σο 

Δίκστο «Αισωλία», ςσοτρ Δήμοτρ Θέπμοτ, Νατπακσίαρ και Ι.Π. Μεςολογγίοτ, 

καθώρ και αναλύθηκε ο σπόπορ διαμόπυωςηρ ςσενόσεπων ςφέςεων ςτνεπγαςίαρ 

και επικοινωνίαρ μεσαξύ σων ωυελοτμένων ανέπγων και σων επιφειπήςεων ποτ 

αποσελούν μέλη σοτ Δικσύοτ, ώςσε να μεγιςσοποιηθούν σα αποσελέςμασα και να 

ςτνειςυέποτν ςσην επίσετξη σων ςκοπών και σων ςσόφων σηρ Ππάξηρ. 

 

τνσονιςσήρ σηρ ςτνάνσηςηρ ήσαν o κ. Ρόμπολαρ Γεώπγιορ, Τπεύθτνορ Ππάξηρ 

για σο Επιμελησήπιο Αισωλοακαπνανίαρ, o οποίορ ετφαπίςσηςε σον 

Πεπιυεπειακό Διετθτνσή σοτ ΟΑΕΔ Πελοποννήςοτ & Δτσικήρ Ελλάδορ κ. Καπβέλη 

για σην άμεςη ανσαπόκπιςη ςσο κάλεςμα σοτ Επιμελησηπίοτ Αισωλοακαπνανίαρ, 

ςσην πποςπάθεια ατσή ποτ γίνεσαι να βάλοτμε όλοι μαρ ένα λιθαπάκι απένανσι 

ςσο σεπάςσιο ππόβλημα σηρ ανεπγίαρ ποτ μαςσίζει σοτρ νέοτρ και σην Ελληνική 

κοινωνία.  

 

Ο Κορ  Καπβέληρ Ιωάννηρ, Πεπιυεπειακόρ Διετθτνσήρ ΟΑΕΔ Πελοποννήςοτ & 

Δτσικήρ Ελλάδαρ, αναυέπθηκε ςσην πολύπλετπη και κπίςιμη δπάςη σοτ ΟΑΕΔ, 

ωρ κύπιορ υοπέαρ τλοποίηςηρ σηρ κτβεπνησικήρ πολισικήρ για σην Απαςφόληςη 

και σην Κασαπολέμηςη σηρ Ανεπγίαρ, αναλύονσαρ σα πεδία ςσα οποία καλείσαι 

να παπέμβει, ςσην αλλαγή ποτ ςτνσελείσαι σα σελετσαία φπόνια ςσον ΟΑΕΔ και 



σα ενεπγά εξειδικετμένα ππογπάμμασα φπημασοδόσηςηρ και δημιοτπγίαρ νέων 

θέςεων επγαςίαρ και ενίςφτςηρ σηρ επιφειπημασικόσησαρ. 

Σο λόγο πήπε η κα. Παναγιωσίδη Χπιςσίνα, Τπεύθτνη σηρ Ππάξηρ «Δίκστο 

Πποώθηςηρ σηρ Απαςφόληςηρ ςσην Αισωλία» η οποία παποτςίαςε σην μέφπι 

ςήμεπα ποπεία τλοποίηςηρ σηρ Ππάξηρ, αναυέπονσαρ σα αποσελέςμασα σοτ 

Δικσύοτ αλλά και σηρ Ππάξηρ γενικόσεπα.  

 

Ακολούθηςαν επωσήςειρ και μια ενδιαυέποτςα ςτζήσηςη μεσαξύ σοτ κοινού και 

σων ομιλησών, κασά σην οποία λύθηκαν απκεσέρ από σιρ αποπίερ σων 

παπετπιςκόμενων, κτπίωρ ςφεσικά με σα ενεπγά εξειδικετμένα ππογπάμμασα 

φπημασοδόσηςηρ και δημιοτπγίαρ νέων θέςεων επγαςίαρ και ενίςφτςηρ σηρ 

επιφειπημασικόσησαρ σοτ ΟΑΕΔ καθώρ επίςηρ και σων δτνασοσήσων πεπαισέπω 

ςτνεπγαςίαρ μεσαξύ σων υοπέων για σην μεγαλύσεπη διάφτςη σηρ ενημέπωςηρ 

όλων σων ππογπαμμάσων φπημασοδόσηςηρ για σοτρ άνεπγοτρ και σων 

επιφειπημασικό κόςμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


