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Αρικ.Πρωτ. 18119
ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
Σου Διμου Μφκθσ και του ΙΝΕ/ΓΕΕ
«για τθν υποςτιριξθ εργαηομζνων και ανζργων του Διμου Μφκθσ»
Στθν Ξάνκθ, τθν 6θ Οκτωβρίου 2017, μεταξφ των κάτωκι ςυμβαλλομζνων, αφενόσ του
Διμου Μφκθσ νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον Διμαρχο Μφκθσ κ. Καπηά Τηεμιλ
και αφετζρου του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ, με ζδρα τθν Ακινα, οδόσ Εμμ.
Μπενάκθ 71Α , το οποίο εκπροςωπείται από τον κ. Γιάννθ Παναγόπουλο,
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το αρ. πρωτ. : 37/14-09-2017 ζγγραφο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που υποβλικθκε ςτο Διμο
Μφκθσ για πρόταςθ ςυνεργαςίασ για τθν λειτουργία δομισ πλθροφόρθςθσ και
ςυμβουλευτικισ εργαηομζνων και ανζργων ςτον Διμο Μφκθσ
2. Τθν υπ’ αρ. 188/2017 ομόφωνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μφκθσ.
3. Τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ των δυο φορζων για τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν
δράςεων και υπθρεςιϊν κακϊσ και το πλαίςιο του προγράμματοσ «Ανάπτυξθ
δικτφου

υπθρεςιϊν

πλθροφόρθςθσ,

ςυμβουλευτικισ

υποςτιριξθσ

και

ενδυνάμωςθσ εργαηομζνων και ανζργων» που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ςτο
πλαίςιο του Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου
Μάκθςθ», ΕΣΠΑ 2014-2020.
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ΤΜΦΩΝΟΤΝ
Στθ ςφναψθ ςυνεργαςίασ και τθν ςυνζνωςθ δυνάμεων για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ
δράςεων εξειδικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των
εργαηομζνων και των ανζργων πολιτϊν του Διμου Μφκθσ, με ζμφαςθ ςτα κζματα:


Τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ



Των εργαςιακϊν ςχζςεων



Τθσ απαςχόλθςθσ και



Τθσ ςυμβολισ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ.

Ειδικότερα, διαμορφϊνουν το μεταξφ τουσ πλαίςιο ςυνεργαςίασ ωσ κατωτζρω
Α. Το Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ διακζτει τεχνογνωςία και ζχει αναπτφξει και
λειτουργεί «Δίκτυο υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και ςυμβουλευτικισ εργαηομζνων ςτα
πεδία τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, των εργαςιακϊν ςχζςεων και τθσ απαςχόλθςθσ». Για
τθν υποςτιριξθ των εργαηομζνων και των ανζργων που κα απευκυνκοφν ςτισ δομζσ
του Δικτφου κα αξιοποιθκοφν ειδικευμζνα ςτελζχθ / ςφμβουλοι τα οποία κάνουν
χριςθ αξιόπιςτων μεκόδων και εργαλείων, τθρϊντασ όλεσ τισ απαιτοφμενεσ
επιςτθμονικζσ αρχζσ.
Β. Ο Διμοσ Μφκθσ διακζτει κατάλλθλα διαμορφωμζνο χϊρο για τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςυμβουλευτικισ και πλθροφόρθςθσ, με τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό

το οποίο κα
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λειτουργεί ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ για τθν υποςτιριξθ
εργαηομζνων και ανζργων δθμοτϊν, μία μζρα τθ βδομάδα (Παραςκευι).
Οι δυο φορείσ ςυμφωνοφν να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ για τθν ομαλι και
αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, τθρϊντασ τθν κεςμικι ζκφραςθ τθσ
ςυνεργαςίασ αυτισ, τόςο αναφορικά με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ όςθ και με τθν
όποια διάδοςθ επικυμείται να παραςχεκεί.
Γ. Το παρόν αποτελεί πλαίςιο αρχικισ ςυμφωνίασ για ςυνεργαςία και δφναται να
εξειδικευκεί περαιτζρω ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου, και να επεκτακεί, κατόπιν
κοινισ ςυμφωνίασ των μερϊν .
Δ. Η διάρκεια τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ζωσ τθν 31/12/2019 με δυνατότθτα επζκταςισ τθσ για ςυμφωνθμζνο διάςτθμα.
Ε. Το παρόν ςυμφωνθτικό δεν εμπεριζχει κανζνα οικονομικό όρο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Διμαρχοσ Μφκθσ

Καπηά Σηεμιλ

Ο Πρόεδροσ του ΙΝ.Ε/Γ..Ε.Ε.

Γιάννθσ Παναγόπουλοσ

