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                                           Προς 

                                                                                                      - To ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

                                                                                    (διά του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και Ανάπτυξης)  

 

Θέµα : «Λειτουργία «Γραφείου Εργασίας» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.» 

 

        Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 

     Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, πλήρως εναρµονισµένος µε τις πολιτικές απασχόλησης στη νέα Ευρώπη των 

περιφερειών και των ∆ήµων, επιζητεί ενεργό ρόλο στην εξεύρεση λύσεων για το τεράστιο πρόβληµα της 

ανεργίας γενικότερα και  της ανεργίας των νέων ειδικότερα. 

     Η Θεσ/νίκη τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ως πρωταθλήτρια πόλη στα ποσοστά ανεργίας και η τοπική 

αυτοδιοίκηση είναι επιτακτικό να δραστηριοποιηθεί, έτσι ώστε να βρεθούν το συντοµότερο δυνατό κάποιες 

λύσεις. Γενικά, θέσεις εργασίας δηµιουργούνται µέσα από µία διαδικασία συνολικής οικονοµικής ανάκαµψης 

στην πόλη. Ωστόσο, η λεγόµενη διαρθρωτική ανεργία µπορεί να µειωθεί µέσω µιας καλύτερης αντιστοίχισης 

µεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων. 

     Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης σκοπεύει αντί να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις του τοµέα της νέας 

επιχειρηµατικότητας, να λειτουργήσει ως θερµοκήπιο τέτοιων ιδεών και πρακτικών µε ελληνικά αλλά και διεθνή 

κεφαλαιακά σχήµατα.  

     Για το λόγο αυτό και ως µια πρώτη προσέγγιση στο πρόβληµα της ανεργίας ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης θα 

δηµιουργήσει µία νέα υπηρεσία µε τίτλο «Γραφείο Εργασίας» που αρχικά θα λειτουργήσει ως νέα δράση και θα 

ενταχθεί στη ∆νση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηµατία. Στη συνεχεία όµως, αφού γίνει σχετική εισήγηση για 

τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, θα αποτελεί Τµήµα της ∆/νσης Εξυπηρέτησης 

του Επιχειρηµατία, επειδή το αντικείµενο που θα διαχειρίζεται έχει άµεση σχέση και συνάφεια µε την 

επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση. 

     Το «Γραφείο Εργασίας» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στο κτίριο Ε΄ του νέου ∆ηµαρχιακού 

Μεγάρου, το οποίο κρίνεται απολύτως κατάλληλο διότι είναι ισόγειο  και έτσι θα υπάρχει άµεση πρόσβαση του 

κοινού, χωρίς να δηµιουργείται συνωστισµός καθώς υπάρχει άπλετος εξωτερικός χώρος για αναµονή. Επιπλέον 

το γεγονός ότι θα βρίσκεται σε διπλανό χώρο όπου στεγάζεται το γραφείο του EUROPE DIRECT του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, θα συµβάλλει στην άµεση συνεργασία για ενηµέρωση των ανέργων για θέσεις εργασίας και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

     Το «Γραφείο Εργασίας» θα αποτελεί µία υπηρεσία του ∆ήµου Θες/νίκης µε κύρια µέριµνα την υποστήριξη 

των προσπαθειών απορρόφησης του εργατικού δυναµικού της ευρύτερης περιοχής της διοικητικής 



αρµοδιότητας του ∆ήµου προτάσσοντας τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών για την κατάσταση 

της αγοράς εργασίας καθώς και την  ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την 

προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε θέσεις εργασίας. 

     Θα απευθύνεται στους ανέργους που επιθυµούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε 

εργαζόµενους που επιθυµούν µία αλλαγή στην εργασία τους και σε νέους που θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε 

ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και απασχόλησης. 

     Επίσης το Γραφείο θα συνεργάζεται µε επιχειρηµατίες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό ή ζητούν 

πληροφόρηση για προγράµµατα επιδότησης εργασίας, επιµόρφωσης προσωπικού κτλ. 

     Το «Γραφείο Εργασίας» του ∆ήµου Θεσ/νίκης θα λειτουργήσει σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ανάπτυξη υπηρεσίας πληροφόρησης και συµβουλευτικής εργαζοµένων στα 

πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης καθώς και της 

συµβολής στην αντιµετώπιση της ανεργίας. Επισυνάπτουµε το υπ.αριθµ. 14565/15-7-2014 έγγραφο του 

Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ µαζί µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. 

     Σηµειώνουµε ότι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει ήδη αναπτύξει πανελλαδικά ένα δίκτυο υπηρεσιών 

στα πλαίσια ενός χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος και παρέχει : 

� υπηρεσίες πληροφόρησης και συµβουλευτικής εργαζοµένων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, 

των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης. 

� λειτουργία τριών (3) πιλοτικών εξειδικευµένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση νέων 

ανέργων 

     Για την υποστήριξη των εργαζοµένων αξιοποιούνται ειδικευµένα στελέχη (σύµβουλοι) τα οποία κάνουν χρήση 

αξιόπιστων µεθόδων και εργαλείων.   

     Οι όροι της συνεργασίας αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο µνηµόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί 

µεταξύ ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. 

     Μεταξύ των άλλων όρων συνεργασίας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ θα παρέχει: 

� τις υπηρεσίες του στους πολίτες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

� συµβάλει µε την παροχή τεχνογνωσίας, εργαλείων και µεθόδων επιµορφωτικών σεµιναρίων, βάσεων 

δεδοµένων και διαδραστικών συστηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά κείµενα 

παρουσίασης του έργου, τα οποία θα παρέχει στη διάθεση των στελεχών του ∆ήµου. 

� διαθέτει δύο (2) εξειδικευµένα στελέχη του προκειµένου να προσφέρουν την εργασία τους στο 

Γραφείο Εργασίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, τα οποία θα αµείβονται από το χρηµατοδοτούµενο 

πρόγραµµα του Ινστιτούτου που θα διαρκέσει µέχρι τις 31/12/2015. 

 

 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

 α) Αναφορικά µε ανέργους και εργαζόµενους: 

 

     Η παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης (έντυπη, ηλεκτρονική ή προφορική) προς ανέργους ή και 

εργαζόµενους µε στόχο την ενηµέρωσή τους για:  

� την κατάσταση της αγοράς εργασίας από πλευράς ζήτησης ειδικοτήτων, αναπτυξιακών 

κατευθύνσεων και δηµιουργίας νέων παραγωγικών µονάδων 



� την αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης, ειδικότερα δε των προγραµµάτων 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, απασχόλησης και 

αυτοαπασχόλησης, που υπάρχουν στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα 

� τους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα κινητικότητας του 

εργατικού δυναµικού 

� την πλέον πρόσφορη διαδικασία για την εξεύρεση εργασίας 

� τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιδοµατικής πολιτικής 

� την ενθάρρυνσή τους να συνδεθούν και να πληροφορηθούν οι ίδιοι/ες αυτοδύναµα και άµεσα σχετικά 

µε τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης 

� την καθοδήγησή τους, για τις απαραίτητες ενέργειες και τον τρόπο πρόσβασής τους στις αρµόδιες 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες (π.χ. ΟΑΕ∆) κ.λ.π. 

�  

 β) Αναφορικά µε  επιχειρήσεις: 

� την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που προκύπτουν µέσα από το µητρώο ανέργων, το οποίο 

διαθέτει το γραφείο 

� την ενηµέρωση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και 

κατευθύνσεις, καθώς και για τους αναπτυξιακούς νόµους 

� τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραµµάτων κατάρτισης, επιµόρφωσης και απασχόλησης του 

ΟΑΕ∆ ή άλλων φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και την ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Κοινωφελούς χαρακτήρα (ΚΕ∆ΗΘ). 

� τα κοινοτικά προγράµµατα βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ 

� τις κοινοτικές δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 

� την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που δίνονται µέσω των προγραµµάτων 

ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης τύπου Voucher 

 

 γ) Παράλληλες ∆ραστηριότητες 

� καταχώρηση άρθρων σχετικά µε την αγορά εργασίας στον τοπικό τύπο 

� διάχυση της πληροφόρησης σε όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας  

� επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής µας για προώθηση των υπηρεσιών του γραφείου, κατά 

κύριο λόγο στον τοµέα της συµβουλευτικής  

� οργάνωση ηµερίδων ενηµέρωσης σε τοπικό επίπεδο 

� συνεργασία µε τις υπόλοιπες κοινωνικές δοµές του ∆ήµου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς 

και µε φορείς απασχόλησης και κατάρτισης 

� τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων επισκεπτών και επιχειρήσεων  

� σύνταξη και απολογισµού πεπραγµένων σε ετήσια βάση 

� συνεργασία µε Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και άλλους όµοιους φορείς που έχουν 

άµεση σχέση µε τις επιχειρήσεις της πόλης καθώς και µε το Εργατικό Κέντρο 

 

 δ) ∆ιοικητική Οργάνωση 

     Το γραφείο αρχικά θα στελεχωθεί από δύο (2) υπαλλήλους του ∆ήµου, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από 

στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις εξειδικευµένες 



ανάγκες του γραφείου καθώς και από δύο (2) στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, τα οποία όπως 

αναφέραµε και παραπάνω θα αµείβονται από το χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του Ινστιτούτου και όχι από τον 

∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

     Το ωράριο λειτουργίας του «Γραφείου Εργασίας» θα ακολουθεί το νόµιµο ωράριο των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

     Τα στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο «Γραφείο 

Εργασίας» θα πρέπει να τηρούν και αυτά το επίσηµο ωράριο λειτουργίας του «Γραφείου Εργασίας» του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

     ∆εν υπάρχει καµία εργασιακή σχέση για τα στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ µε το ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. 

     Το «Γραφείο Εργασίας» θα υποστηρίζεται συµβουλευτικά από τετραµελή επιτροπή, στην οποία θα 

συµµετέχουν δύο (2) στελέχη από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ένας (1) εκπρόσωπος του ∆ήµου και δύο 

(2) εξωτερικοί συνεργάτες µε εµπειρία και δράση σε ανάλογα θέµατα. 

     Η επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη των υπηρεσιών του Γραφείου Εργασίας που θα παρέχει            

προς τους πολίτες, ενώ θα συµβάλει επίσης και στην επίλυση των ζητηµάτων που θα προκύπτουν κατά καιρούς. 

Επιπλέον θα έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα και θα έρχεται σε επαφή µε διάφορους φορείς και επιχειρήσεις µε 

ανάλογες δράσεις προς όφελος του γραφείου. 

 

     Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε να διαβιβάσετε την παρούσα εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

προκειµένου να λάβει την παρακάτω Απόφαση : 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Α) Εγκρίνεται :  

 1) η δηµιουργία «Γραφείου Εργασίας» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το  Ινστιτούτο Εργασίας της 

ΓΣΕΕ,µε κύρια µέριµνα την προώθηση της απορρόφησης του εργατικού δυναµικού της ευρύτερης περιοχής της 

διοικητικής αρµοδιότητας του ∆ήµου από την αγορά εργασίας,  προτάσσοντας την ανάπτυξη συµβουλευτικών 

δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

     Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ θα παρέχει προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης δύο (2) εξειδικευµένα στελέχη του 

που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τον πολίτη, καθώς τεχνογνωσία, εργαλεία και µεθόδους 

επιµορφωτικών σεµιναρίων, βάσεις δεδοµένων και διαδραστικών συστηµάτων, όπως ακριβώς αναλύονται στο 

ιστορικό της εισήγησης. Τα δύο (2) στελέχη του Ινστιτούτου θα αµείβονται από χρηµατοδοτούµενο 

πρόγραµµα του Ινστιτούτου και δεν θα έχουν καµία εργασιακή σχέση µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

     Το Γραφείο θα λειτουργήσει αρχικά ως νέα δράση στη ∆/νση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηµατία και θα 

βαρύνει τον οικονοµικό προϋπολογισµό της ∆/νσης. Στη συνέχεια µε σχετική εισήγηση για τροποποίηση  του 

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα αποτελέσει νέο τµήµα της ∆/νσης Εξυπηρέτησης του Επιχειρηµατία διότι 

τα θέµατα που θα χειρίζεται άπτονται άµεσα µε την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση. 

     Το Γραφείο θα στεγαστεί στο κτίριο Ε΄ του Νέου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και θα λειτουργεί στο νόµιµο ωράριο 

των υπηρεσιών του ∆ήµου.  

     Η συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) θα λήξει µε το πέρας του χρηµατοδοτούµενου 

προγράµµατος δηλαδή στις 31/12/2015 και η λειτουργία του Γραφείου Εργασίας θα συνεχισθεί από το ∆ήµο 



Θεσσαλονίκης. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) ευελπιστεί να εγκριθεί εκ νέου το πρόγραµµα και να 

συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.  

     Η βάση δεδοµένων που θα παραχωρηθεί από το ΙΝΕ θα εµπλουτιστεί µε τη βάση δεδοµένων που θα διατεθεί 

από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. 

 

2) Η σύσταση επιτροπής η οποία θα έχει συµβουλευτικό ρόλο και θα παρακολουθεί την εξέλιξη των υπηρεσιών 

και των θεµάτων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του γραφείου, ενώ επίσης θα έχει και 

επικοινωνιακό ρόλο µε διάφορους φορείς και υπηρεσίες προς όφελος του γραφείου. 

     Η επιτροπή θα οριστεί µε σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου και θα αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, δύο (2) στελέχη του ΙΝΕ και δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες µε εµπειρία και δράση σε 

ανάλογα θέµατα. 

 

Β) Αναθέτει: στον κ. ∆ήµαρχο την υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας της 

ΓΣΕΕ και ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία του Γραφείου Εργασίας, στο οποίο αναλύονται όλοι οι όροι 

συνεργασίας. Επισυνάπτουµε σχετικό σχέδιο του µνηµονίου συνεργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

- Μνηµόνιο Συνεργασίας 

- Επιχειρησιακό Σχέδιο 

- 14565/2014 έγγραφο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου 

- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 

- Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών 

- Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

- Γρ. Αντιδ. Οικονοµικών & Ανάπτυξης  

- ∆/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 

- Γραφείο Εργασίας 

                  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
   ∆/ΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
 
 
 
 
 
                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ   


