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Θέμα: Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας ΟΣΕΤΕΕ - ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 

 
Με την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας ΟΣΕΤΕΕ – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μεταξύ του Προέδρου της ΓΣΕΕ 

συν. Γιάννη Παναγόπουλου και του Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ συν. Ανδρέα Στοϊμενίδη, 

οριστικοποιήθηκε το τυπικό σκέλος για την συνένωση δυνάμεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

δράσεων εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των εργαζομένων και 

ανέργων του κλάδου, με έμφαση στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και 

της απασχόλησης. 

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων περιλαμβάνει από πλευράς ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: 

 

- την παρουσία συνεργατών και επαγγελματικών συμβούλων στην έδρα της Ομοσπονδίας με στόχο 

την υποδοχή και επεξεργασία ερωτημάτων και προβληματισμών εργαζομένων στα πεδία της 

κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης. 

-  Παρουσία νομικών συνεργατών και επαγγελματικών συμβούλων στα γραφεία της στην περιφέρεια, 

με στόχο την υποδοχή και επεξεργασία ερωτημάτων εργαζομένων στα πεδία της κοινωνικής 

ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης. 

- Σύνταξη κειμένων πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων 

και της απασχόλησης, τα οποία θα προωθούνται στην Ομοσπονδία με σκοπό την περαιτέρω διάχυσή 

τους στα μέλη της.  

- Διοργάνωση εργαστηρίων ομαδικής πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των 

εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης.  

- Για την υποστήριξη των εργαζομένων και των ανέργων, 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 

εξειδικευμένα στελέχη / επαγγελματικούς συμβούλους, οι οποίοι θα κάνουν χρήση αξιόπιστων 

μεθόδων και εργαλείων, τηρώντας όλες τις απαιτούμενες επιστημονικές αρχές 

 



Η ΟΣΕΤΕΕ θα είναι σε συχνή επικοινωνία με τα Σωματεία και θα ενημερώνει τα μέλη της για την 

εξέλιξη του προγράμματος. 

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

     Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 

   

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
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