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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

παξακέλνληαο πηζηό ζηνπο ζθνπνύο ίδξπζεο ηνπ θαη ππεξεηώληαο ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη 

ηνπο Γεσηερληθνύο (άξζξν 2 ηνπ Ν.1474/1984) ζθνπεύεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηα 

επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ΟΑΔΓ ΛΑΔΚ 1-25.  

 πγθεθξηκέλα ζθνπεύεη λα ππνβάιεη αηηήκαηα γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηνπο 

ηξεηο λνκνύο ηνπ παξαξηήκαηνο καο γηα λα θαιύςεη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Καβάια κε ην ΚΔΚ ΝΔΑΠΟΛΗ: Αναδιάρθρφζη καλλιεργειών, νέες καλλιέργειες και 

ορθολογική διατείριζή ηοσς (θσηοπροζηαζία, θρέυη, πιζηοποίηζη και εμπορία). 

 Καβάια κε ην ΚΔΚ ΘΖΔΑ: Υγιεινή και αζθάλεια ζηοσς τώροσς εργαζίας και ζηα 

ηρόθιμα. 

 έξξεο κε ην ΚΔΚ ΣΑΘΖ ΠΑΝΣΑΕΖ Μ.ΔΠΔ: Ορθολογική τρήζη Γεφργικών 

Φαρμάκφν και ζτεηική νομοθεζία 

 έξξεο κε ην ΚΔΚ ΔΤΒΟΤΛΟ: Υγιεινή και αζθάλεια ζηοσς τώροσς εργαζίας και 

ζηα ηρόθιμα 

 Γξάκα κε ην ΚΔΚ ΔΤΒΟΤΛΟ: Ορθολογική τρήζη Γεφργικών Φαρμάκφν και 

ζτεηική νομοθεζία 

 Γξάκα κε ην ΚΔΚ ΣΑΘΖ ΠΑΝΣΑΕΖ Μ.ΔΠΔ: Υγιεινή και αζθάλεια ζηοσς τώροσς 

εργαζίας και ζηα ηρόθιμα 

 

1. Ωθελούμενοι από ηο πρόγραμμα: 

 Σν πξόγξακκα αθνξά κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ από 1 κέρξη 25 άηνκα 

πξνζσπηθό. Ωθεινύκελνη από ηα ζεκηλάξηα ζα είλαη νη ππάιιεινη απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ θα πρέπει να είναι αζθαλιζμένοι ζηο ΙΚΑ.  
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I. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη επηρεηξήζεηο ζπλαδέιθσλ Γεσηερληθώλ (π.ρ. 

θαηαζηήκαηα γεσξγηθώλ εθνδίσλ θ.α.) νπόηε αθνξά ππαιιήινπο απηώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη Γεσηερληθνί θαη όρη κόλν. 

II.  Δπηρεηξήζεηο κε Γεσηερληθό Αληηθείκελν (πζθεπαζηήξηα, ζπλεηαηξηζκνί θ.ι.π.) πνπ 

απαζρνινύλ Γεσηερληθνύο θαη όρη κόλν. 

III. Αθόκα θαη αλεμάξηεηνη ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε 

Γεσηερληθό ή κε Αληηθείκελν (θαηεγνξία Αλεμάξηεηνη: όπσο θαζνξίδνληαη από ηνλ 

ΟΑΔΓ ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο).  

 Άλλες πληροθορίες για ηο ζεμινάριο: 

 Πξόθεηηαη γηα ζεκηλάξην δηάξθεηαο 32 σξώλ γηα 25 άηνκα.  

 Σν εθπαηδεπηηθό επίδνκα (5 επξώ/ώξα) γηα ηηο αλσηέξσ ώξεο είλαη πεξίπνπ 160 επξώ. 

 Σα ζεκηλάξηα ζα γίλνπλ ζηηο έδξεο ησλ αληίζηνηρσλ λνκώλ.  

 Κάζε εξγαδόκελνο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη έλα κόλν ζεκηλάξην ΛΑΔΚ θαη’ έηνο. Γηα 

απηό ζα παξαθαινύζακε όζνπο δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην καο λα κελ 

ζπκκεηάζρνπλ ζε άιια ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Προκειμένοσ λοιπόν να ζσμμεηάζτοσν επιτειρήζεις ζσναδέλθων και ζσνάδελθοι, 

παρακαλούμε να μας δηλώζοσν ηο ονομαηεπώνσμο ηοσς, ηο ζεμινάριο και ηην 

περιοτή ποσ επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν και ένα ηηλέθωνο επικοινωνίας ώζηε η 

αρμόδια σπάλληλος ηοσ ΚΕΚ να έρθει ζε επαθή μαζί ηοσς ώζηε να ζσγκενηρώζει ηα 

απαραίηηηα ζηοιτεία για ηην ζσμμεηοτή ηοσς ζηο πρόγραμμα. Οη επηρεηξήζεηο όκσο ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη ηελ ζπλεκκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην ΛΑΔΚ.  

Δλδεηθηηθά ζην παξάξηεκα ζαο αλαθέξνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ζαο. Προθεζμία δήλωζης ζσμμεηοτής μέτρι ηις 14-9-2015.   

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 

ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Αναηολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαθείρης Μσζηακίδης 

 

 



   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ  

(1. Σωλ οποίωλ οη εργοδόηες δελ θαιύπηοληαη από θορείς εθπροζώπεζες εργοδοηώλ ή 

(2. Σωλ οποίωλ οη εργοδόηες δελ επηζσκούλ ηε ζσκκεηοτή ηοσς ζε πρόγρακκα θαηάρηηζες 

κέζω ηοσ θορέα εθπροζώπεζες ηοσ θιάδοσ ηοσς) ή 

(3. Σο αληηθείκελο απαζτόιεζής ηοσς δελ ηοσς επηηρέπεη λα έτοσλ ζηαζερό εργοδόηε) 

√ Δπώλσκο 

√ Όλοκα 

√ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Νέος Καηαρηηδόκελος ζε ΛΑΔΚ 

√ Φύιο 

√ Έηος Γέλλεζες 

√ Α.Φ.Μ 

√ ΑΜΚΑ 

√ Αρ. Μεηρώοσ ΙΚΑ θαη βηβιηάρηο ΙΚΑ 

√ Αρηζκό Γειηίοσ Τασηόηεηας / Γηαβαηερίοσ 

√ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Δποτηθός 

√ Τράπεδα (ποσ ζέιεη λα κπεη ηο επίδοκα) 

√ ΙΒΑΝ 

ΕΠΘΧΕΘΡΗΕΘ  

(1. Μειώλ ηοσ ΓΕΩΣΕ ποσ απαζτοιούλ 1-25 άηοκα 

(2. Δελ τρεκαηοδοηούληαη από άιιο πρόγρακκα θαηάρηηζες ηοσ ΟΑΕΔ θαη ηοσ ΛΑΕΚ γηα ηοσς 

εργαδόκελοσς ποσ ζα δειώζοσλ ζσκκεηοτή 

(3. Καηαβάιοσλ ζηο ΘΚΑ ηελ εργοδοηηθή εηζθορά ΛΑΕΚ 0,45% γηα ηοσς εργαδόκελοσς ηες 

επητείρεζες ηοσς ηο ηειεσηαίο έηος) 

√ Δπωλσκία Δπητείρεζες 

√ Α.Φ.Μ Δπητείρεζες 

√ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Δποτηθή επητείρεζε 

√ Γηεύζσλζε (Οδός – Αρηζκός) 

√ ΤΚ 

√ Αρ. Πιήζοσς Δργαδοκέλωλ 

√ Αρηζκό Καηαρηηδοκέλωλ ζηο ΛΑΔΚ 

√ Αρηζκό ηωλ Νέωλ Καηαρηηδοκέλωλ γηα πρώηε θορά ζηο ΛΑΔΚ 


