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Η ενεργοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος, του “Εθνικού Αποθεµατικού
Απροβλέπτων” (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) δίνει νέες δυνατότητες στην Ελλάδα για την
επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, κάτι που
αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας αλλά και για την κυβέρνηση στο σύνολό της.
Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε συνολικό προϋπολογισµό που ανέρχεται στα 211,7
εκατοµµύρια ευρώ, µε στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής, σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τoµεακές κρίσεις,
που συνδέονται µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης
τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή µε τις συνέπειες
της απελευθέρωσης του εµπορίου.
Η στρατηγική του προγράµµατος έχει βραχυπρόθεσµό και µέσο-µακροπρόθεσµο
ολοκληρωµένο χαρακτήρα. Ήδη το πρόγραµµα εξειδικεύεται µέσω µελετών, τα
συµπεράσµατα των οποίων θα οδηγήσουν στην πλήρη ενεργοποίησή του από τις
αρχές της καινούριας χρονιάς.
Επειδή όµως, οι επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης στο ανθρώπινο δυναµικό είναι
ήδη εµφανείς και εντοπίζονται τόσο σε συγκεκριµένες περιοχές της Ελλάδας όσο και
σε κλάδους απασχόλησης, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας επεδίωξε και κατάφερε να επισπεύσει τις διαδικασίες για την
έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος, προκειµένου αυτό να είναι σε θέση να
παρέµβει άµεσα για τη στήριξη της απασχόλησης, ενώ συνεχίζουν να «τρέχουν» οι
τυπικές διαδικασίες για την ενεργοποίησή του.
Τα Σχέδια ∆ράσης είναι τα εξής:
•
•

•

- Ολοκληρωµένες ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων
εργασίας στο Νοµό Καστοριάς, µε προϋπολογισµό 9,5 εκατ. ευρώ.
- Υλοποίηση προγράµµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής επανακατάρτισης
και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και υποαπασχολούµενων
οικοδόµων και συναφών επαγγελµατιών, µε αντικείµενο την εκµάθηση
σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, µε
προϋπολογισµό 6,72 εκατ. ευρώ.
- ∆ράσεις για την άµεση αντιµετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από
οµαδικές απολύσεις µε χωρική και κλαδική διάσταση, µε προϋπολογισµό 8,71
εκατ. ευρώ.

Για την υλοποίηση των Σχεδίων ∆ράσης υπήρξε απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων
διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» και στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιεί τη δυνατότητα,
που παρέχεται από τον κανονισµό για ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, να ενεργοποιήσει το
«Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων», γεγονός που καταδεικνύει την
αποφασιστικότητα του Υπουργείου να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΕΚΤ, στο πλαίσιο
της ενεργοποίησης όλων των µέσων που υπάρχουν στη διάθεση της χώρας για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης, τη στήριξη του πληθυσµού
που πλήττεται και την επανεκκίνηση µιας νέας αναπτυξιακής πορείας.
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα θα βρείτε εδώ

