
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 3-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :Διοικητικό
ΓΡΑΦΕΙΟ :Προσωπικού

Ταχ.Δ/νση :Μητροπόλεως 46 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφ. : Ε. Τσίλη
Τηλέφ. : 2331350570
FAX: : 2331350515

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. για την υλοποίηση
δράσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης
των υπαλλήλων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Ινστιτούτου Εργασίας της
ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), με το από 21-9-2018 έγγραφό του, ζητάει την συνεργασία με τον Δήμο
Βέροιας για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εξειδικευμένης πληροφόρησης και
συμβουλευτικής υποστήριξης των υπαλλήλων του Δήμου μας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και
απασχόλησης, στο πλαίσιο της δράσης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων (ΟΠΣ 5000945)»,
που υλοποιεί το ινστιτούτο.

Ειδικότερα, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, διαθέτοντας την ειδικευμένη τεχνογνωσία καθώς και τη
λειτουργία του «Δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων
στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης»,
αναλαμβάνει, μέσω της λειτουργίας του εν λόγω Δικτύου, τη διοργάνωση εργαστηρίων ομαδικής
συμβουλευτικής στο πεδίο της απασχόλησης, παρουσία επαγγελματικού συμβούλου, σύνταξη
κειμένων πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης και την
υποστήριξη των εργαζομένων, που θα χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης περιορίζονται αφενός
στη διάθεση κατάλληλου χώρου ή χώρων για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και
πληροφόρησης με τον αντίστοιχο εξοπλισμό σε συνεργασία με το ινστιτούτο και αφετέρου στη
διάχυση των κειμένων πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης
στους εργαζόμενους του Δήμου.

Σε προφορική επικοινωνία με την υπεύθυνη της εν λόγω δράσης του Παραρτήματος Κ.
Μακεδονίας του ινστιτούτου, διευκρινίσθηκε ότι δεν απαιτούνται χώροι μεγάλοι, αλλά μικρά
γραφεία ή αίθουσες ούτε ιδιαίτερος εξοπλισμός, καθώς και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται
και τα γραφεία του ινστιτούτου στη Βέροια αν υπάρχει αδυναμία του Δήμου στην εξεύρεση
κατάλληλου χώρου.

Η διάρκεια του πλαισίου συνεργασίας ορίζεται έως την 31-8-2019, με δυνατότητα χρονικής
επέκτασής του.

Από την ως άνω συνεργασία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος και επόμενων ετών.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη συνεργασίας του Δήμου με το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., να εγκρίνει το παρακάτω πλαίσιο
συνεργασίας και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του:



«ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Του Δήμου Βέροιας και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

«για την υποστήριξη εργαζομένων του Δήμου Βέροιας»

Στη Βέροια, την ../2018 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός του Δήμου Βέροιας, νομίμως
εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και αφετέρου του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) με έδρα την Αθήνα, οδός Εμμ. Μπενάκη 71Α, το
οποίο εκπροσωπείται από τον ………..

Έχοντας υπόψη:

Τους σκοπούς και τους στόχους των δύο φορέων για την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων και
υπηρεσιών καθώς και το πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων
(ΟΠΣ 5000945)» που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΣΥΜΦΩΝΕΤΑΙ

Η σύναψη συνεργασίας και η συνένωση δυνάμεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων
εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των εργαζομένων του Δήμου, με
έμφαση στα θέματα:

 Της κοινωνικής ασφάλισης

 Της απασχόλησης

Ειδικότερα, το μεταξύ των συμβαλλομένων πλαίσιο συνεργασίας διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

Α. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διαθέτει την ειδικευμένη τεχνογνωσία, καθώς και τη
λειτουργία του «Δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων
στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης».

Β. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει μέσω της λειτουργίας του «Δικτύου υπηρεσιών
πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων στα πεδία της κοινωνικής
ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης» να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
- Διοργάνωση εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής στο πεδίο της απασχόλησης.
- Παρουσία επαγγελματικού συμβούλου στα γραφεία του Δήμου στη Βέροια, με στόχο την
υποδοχή ερωτημάτων και προβληματισμών εργαζομένων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και
της απασχόλησης. Η συχνότητα της παρουσίας αυτής θα προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες
ανάγκες και το ενδιαφέρον που θα εκδηλώνεται.
- Σύνταξη κειμένων πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και της απασχόλησης, τα
οποία θα προωθούνται στο Δήμο με σκοπό την περαιτέρω διάχυσή τους στους εργαζομένους του.
- Για την υποστήριξη των εργαζομένων, που θα χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες, σύμφωνα με το
παρόν πλαίσιο συνεργασίας, υπηρεσίες, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, μέσω του «Δικτύου
υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων στα πεδία της
κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης», θα αξιοποιήσει
εξειδικευμένο στέλεχος/επαγγελματικό σύμβουλο, ο οποίος θα κάνει χρήση αξιόπιστων μεθόδων
και εργαλείων, τηρώντας όλες τις απαιτούμενες επιστημονικές αρχές.

Γ. Ο Δήμος διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο(ους) χώρο(ους) για την παροχή υπηρεσιών
συμβουλευτικής και πληροφόρησης, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και οι οποίοι θα λειτουργήσουν
υπό την ευθύνη του, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ(ΙΝΕ) για την υποστήριξη
εργαζομένων.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την διάχυση των κειμένων πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής



ασφάλισης και της απασχόλησης στους εργαζομένους του με κάθε μέσο που αυτός θεωρεί
πρόσφορο και εποικοδομητικό για την εκπλήρωση των σκοπών της με το παρόν συμφωνηθείσας
συνεργασίας.

Οι δύο φορείς συμφωνούν να συνεργαστούν μεταξύ τους για την ομαλή και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των εργαζομένων, τόσο αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και με την
όποια διάδοση πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Δ. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της έως την
31/8/2019, με δυνατότητα επέκτασής της για συμφωνημένο διάστημα.

Ε. Το παρόν συμφωνητικό δεν εμπεριέχει κανένα οικονομικό όρο.

Ακολουθούν υπογραφές».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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