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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
Με πρωτοβουλία του κ. Οδυςςζα Κωνςταντινόπουλου, βουλευτι ΠΑΣΟΚ Αρκαδίασ, 
πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα, 26 Ιουλίου, θ προγραμματιςμζνθ ςφςκεψθ των κοινωνικϊν 
φορζων τθσ περιοχισ με κζμα τθ διαμόρφωςθ του τοπικοφ ςχεδίου ολοκλθρωμζνθσ 
παρζμβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ ςτθν Αρκαδία. Η ςφςκεψθ αυτι αποτελεί 
ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ που ξεκίνθςε με πρωτοβουλία του κ. Οδ. Κωνςταντινόπουλου 
ςτισ 10.06.2010, όταν κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Νομαρχιακισ Οικονομικισ και Κοινωνικισ 
Επιτροπισ Αρκαδίασ, ενϊπιον του πρωκυπουργοφ, εξζφραςε τθν άποψθ ότι είναι αναγκαίο 
να εφαρμοςτοφν τζτοιου είδουσ προγράμματα που κα αντιμετωπίηουν ουςιαςτικά το 
πρόβλθμα τθσ ανεργίασ ςτθν περιοχι.  

 
Οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ του 
ΟΑΕΔ, κ. Ιωάννθ Τυμπακιανάκθ, για τα προγράμματα αυτά και τθ διαδικαςία που 
ακολουκείται για τθ ςυγκρότθςι τουσ. Η κυρία Ματοφλα Παποφλια, ςτζλεχοσ τθσ Μονάδασ 
Συντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Παρεμβάςεων ΕΚΤ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, παρείχε τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ ςτουσ παριςταμζνουσ, 
ςχετικά με τισ διάφορεσ κατθγορίεσ των προγραμμάτων αυτϊν, όπωσ τοπικά ςχζδια για τθν 
ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ με εγγυθμζνεσ και υποχρεωτικζσ κζςεισ εργαςίασ, 
προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ, προγράμματα κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, 
κακϊσ και τουσ τρόπουσ χρθματοδότθςισ τουσ.  
 
Οι εκπρόςωποι των κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ που ςυμμετείχαν ςτθ ςφςκεψθ, 
χαιρζτιςαν τθν πρωτοβουλία και ςυμφϊνθςαν πωσ θ εφαρμογι τζτοιων προγραμμάτων 
ςτο νομό κα ζχει κετικά αποτελζςματα ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ. Παρζκεςαν τισ 
προτάςεισ τουσ και αναφζρκθκαν εκτενϊσ ςτα χαρακτθριςτικά και ςτα προβλιματα τθσ 
περιοχισ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ ςυγκρότθςθ του ςχεδίου παρζμβαςθσ, 
ϊςτε, το τελευταίο, να ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ  και με τθν 
εφαρμογι του να αντιμετωπίηεται ουςιαςτικά το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ και να τονϊνεται 
θ απαςχόλθςθ ςτθν Αρκαδία.  
 
Επόμενο βιμα ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του ςχεδίου ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ για 
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ ςτθν Αρκαδία, είναι θ υποβολι, εκ μζρουσ  των κοινωνικϊν 
φορζων τθσ περιοχισ, ενόσ ολοκλθρωμζνου πακζτου προτάςεων - κζςεων προσ 
επεξεργαςία, που κα περιλαμβάνει μελζτθ διάγνωςθσ αναγκϊν του νομοφ, ςε ό,τι αφορά 
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ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθ ςυνζχεια, κα τφχει επεξεργαςίασ και εφαρμογισ από τον ΟΑΕΔ.  
Για το ςκοπό αυτό αποφαςίςτθκε θ ςυγκρότθςθ επιτροπισ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν 
εκπρόςωποι του Επιμελθτθρίου Αρκαδίασ, του Εμπορικοφ Συλλόγου Τρίπολθσ, τθσ ΔΕΗ και 
τθσ ΙΝΕ – ΓΣΕΕ Αρκαδίασ, το ςυντονιςμό τθσ οποίασ ανζλαβε ο κ. Ακανάςιοσ Παπαδολιάσ, 
(ΙΝΕ- ΓΣΕΕ).  
 
Στθ ςφςκεψθ παραβρζκθκαν ακόμα, ο κ. Μπαροφτςασ Γεϊργιοσ, Πρόεδροσ ΤΕΔΚΑ, ο κ. 
Μπαξεβάνοσ Φίλιπποσ, εκπρόςωποσ του τοπικοφ γραφείου του ΟΑΕΔ, οι κ.κ. Αρβανιτάκθσ 
Ακανάςιοσ, Θεοδωρόπουλοσ Ιωάννθσ και Παράςχου Ματίνα ωσ εκπρόςωποι του 
Εμπορικοφ Συλλόγου Τρίπολθσ, οι κ.κ. Γιαννίκοσ Δθμιτρθσ και Δθμθτρόπουλοσ Γιϊργοσ ωσ 
εκπρόςωποι τθσ ΣΕΒΙΠΕΤ, οι κ.κ. Αλεξανδρισ Σαράντοσ, Μανδρϊνθσ Κωνςταντίνοσ, 
Μπόηιου Κωνςταντίνα, Παπαϊωάννου Αντϊνθσ, ωσ εκπρόςωποι του Εργατικοφ Κζντρου 
Αρκαδίασ, οι κ.κ. Στρατθγόπουλοσ Δθμιτρθσ, Παπαδολιάσ Ακανάςιοσ και Αποςτολόπουλοσ 
Νίκοσ, ωσ εκπρόςωποι των  ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ο κ. Λαμπρόπουλοσ Λάμπροσ, Διευκυντισ ΑΗΣ 
Μεγαλόπολθσ, ο κ. Γίδθσ Κων/νοσ, Β’ Διευκυντισ του Λιγνιτικοφ Κζντρου Μεγαλόπολθσ, ο κ. 
Μπουντροφκασ Ιωάννθσ, Πρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Αρκαδίασ, ο κ. Θεοδωρόπουλοσ 
Παναγιϊτθσ, Πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν και Βιοτεχνϊν Αρκαδίασ, θ κυρία 
Αλεςςάνδρθ Αγγζλα, Διευκφντρια Ανκρϊπινου Δυναμικοφ HELIOSPHERA και ο κ. Σαπαλίδθσ 
Στυλιανόσ, Διευκυντισ Παραγωγισ HELIOSPHERA.  
 


