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Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 
Θέμα:  «Προβλήματα στην υλοποίηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ από τα παραρτήματα» 

Σχετ.:  Υπ. αρ. πρωτ. 3356/26-7-2017 έγγραφό σας και το υπ. αρ. πρ. 412/4-8-17 έγγραφο μας 

 

Με αφορμή το αίτημα συνεργασίας του ΚΕΚ Πρωταγόρας για την υλοποίηση προγράμματος 

ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ συζητήθηκε το θέμα εκτενώς στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου από τη Διοικούσα 

Επιτροπή. Κατ αρχήν λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για συνεργασία με το ανωτέρω ΚΕΚ στην Καβάλα 

για την υποβολή αιτήματος υλοποίησης προγράμματος ΛΑΕΚ. 

Επανερχόμαστε όμως και στο αίτημα που είχαμε διατυπώσει στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας 

του προηγούμενου έτους, καθώς έχουμε οχλήσεις από συναδέλφους των νομών Δράμας και Σερρών 

οι οποίοι αδυνατούν να συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα στις πόλεις της Δράμας και των 

Σερρών, γιατί δεν βρίσκονται στην έδρα του παραρτήματος. Μας είχατε δε γνωστοποιήσει το 

ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας όπου θέτατε το πρόβλημα αυτό στον ΟΑΕΔ. Έκτοτε δεν είχαμε 

καμία ενημέρωση για την επίλυση του προβλήματος.  

Η Δ.Ε. του παραρτήματος αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει να επανέλθουμε εκ νέου στο 

πρόβλημα που υπάρχει αναζητώντας τη λύση του για δύο λόγους. Ο ένας αφορά την ισότιμη 

ενημέρωση και κατάρτιση των συναδέλφων και ο άλλος αφορά το οικονομικό όφελος για το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., γιατί τα έσοδα από ανάλογα προγράμματα ανέρχονται στο ποσό περίπου των 2400,00 € 

έκαστο, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. Για το λόγο αυτό 

παρακαλούμε να επανέλθετε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας, για την επίλυση του προβλήματος. 

Η Δ.Ε. του παραρτήματος  επίσης - με τη νέα της σύνθεση - αποφάσισε ομόφωνα ακόμα μια 

φορά να ζητήσει τα χρήματα από την υλοποίηση προηγούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ του 2014 που 

αποπληρώθηκε το 2015, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν προστεθεί στον προϋπολογισμό του 

παρ/τος και τα οποία σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα προκειμένου να καλύψουμε τις επιτακτικές 

ανάγκες του παραρτήματος, όπως σας έχουμε αναλύσει με το υπ. αρ. πρωτ.  414/2-7-2018 έγγραφό 

μας.  
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Παρακαλούμε για την απάντησή σας μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. που θα 

πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
του ΓΕΩΤΕ.Ε. Αν. Μακεδονίας 

 
 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


