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Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
 

 
Θέμα: «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο καο ζε πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ» 

 

 Ζ Γ.Δ. ηνπ Παξαξηήκαηνο καο έρνληαο ππόςε ηηο παιαηόηεξεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζρεηηθά θαη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

παξαξηεκάησλ ζε πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ απνθάζηζε νκόθσλα λα ππνβάιιεη εθ 

λένπ αηηήζεηο – πξνηάζεηο πξνο ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ πνπ ζα 

πινπνηεζνύλ κέζα ζην 2014 (βάζε ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 2041/13-01-2014 πξνθήξπμεο 

ηνπ ΟΑΔΓ, ΑΓΑ:ΒΗ6Ε4691Ω2-Η78). Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα αθνξνύλ ζπλαδέιθνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ θαη επηρεηξήζεηο Γεσηερληθήο θύζεσο ή Γεσηερληθώλ πνπ ζέινπλ 

λα εληάμνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο ζε απηά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Έηζη 

απνθαζίζηεθε ε ππνβνιή αίηεζεο ζηα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ 

ΛΑΔΚ: 

 

α/α 

Επφνσμία 

ζσνεργαζόμενοσ 

ΚΕΚ 

 

Ανηικείμενο ζεμιναρίοσ 

Π.Ε. Περιοτής 

σλοποίηζης 

1 ηάζεο Παληαδήο Μ. 

ΔΠΔ 

Πιεξνθνξηθή έξξεο – Γξάκα 

2 ηάζεο Παληαδήο Μ. 

ΔΠΔ 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία έξξεο – Γξάκα 

3 Νεάπνιηο ΔΠΔ Δλαιιαθηηθέο κνξθέο δηαρείξηζεο 

θαιιηεξγεηώλ (βηνινγηθή γεσξγία θαη 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε) θαη 

αγξνηνπξηζκόο  

 

Καβάια 

 

4 

 

Δύβνπινο Ε.Πεηθνγινπ 

& ΗΑ Δ.Δ. 

 

Πιεξνθνξηθή 

 

έξξεο - Γξάκα 
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5 Δύβνπινο Ε.Πεηθνγινπ 

& ΗΑ Δ.Δ. 

 

Marketing Δπηρεηξήζεσλ 

 

έξξεο - Γξάκα 

6 ΚΔΚ INV+ Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε Μηθξό 

Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

έξξεο - Γξάκα 

7 ΚΔΚ INV+ Γηαρείξηζε πειαηώλ έξξεο - Γξάκα 

 

 αο δηεπθξηλίδνπκε όηη όια ηα αλσηέξσ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βξίζθνληαη ζην 

πξσηαξρηθό ζηάδην ηεο ππνβνιήο αηηήζεσλ πξνο ηνλ ΟΑΔΓ θαη γηα απηό ην ιόγν δεηνύκε 

πξνθαηαβνιηθά ηελ έγθξηζε από ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζε απηά, πξηλ 

ηελ ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Ζ εκπεηξία ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζε 

αλάινγα πξνγξάκκαηα καο έρεη δείμεη όηη ν ΟΑΔΓ εγθξίλεη κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ 

ππνβαιιόκελσλ αηηήζεσλ γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ, γηα απηό θξνληίζακε κε 

ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιακε λα θαιύςνπκε όζνλ ην δπλαηό κεγαιύηεξν εύξνο 

αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ όκσο άκεζα ηνπο Γεσηερληθνύο.  

 Πξνθεηκέλνπ δε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπκκεηνρή όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξσλ 

ζπλαδέιθσλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα είρακε έξζεη ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε 

πνιινύο από απηνύο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εληάμνπκε θαη ζηελ ειεθηξνληθή αίηεζε 

ππνβνιήο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα αηηήζεσλ ηνπ ΟΑΔΓ-ΛΑΔΚ. 

        Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη θάζε έλα πξόγξακκα πνπ ζα εγθξηζεί 

θαη ζα πινπνηεζεί, θα αποθέρει για ηο ΓΕΩΣ.Ε.Ε. καθαρά έζοδα ύυοσς περίποσ 3000 

εσρώ πνπ ζα απνηειέζνπλ κηα νηθνλνκηθή αλάζα γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ην παξάξηεκά καο 

ζε κηα επνρή νηθνλνκηθή δπζπξαγίαο γηα ην Δπηκειεηήξην καο. Δπηπξόζζεηα, ηα αλσηέξσ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα σθειήζνπλ ζεκαληηθά ηνπο εθπαηδεπόκελνπο 

ζπλαδέιθνπο ζηελ εξγαζία ηνπο, αιιά θαη ηνπο επηιερζέληεο Γεσηερληθνύο εθπαηδεπηέο. 

Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο δεηάκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ έγθξηζε από ην Γ.. 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 


