
 

 

 

Έτεηε ζηελ επητείρεζή ζας αζθαιηζκέλοσς εργαδόκελοσς; 

 

Ελεκερώζηε ηοσς γηα ηα επηδοηούκελα προγράκκαηα επαγγεικαηηθής θαηάρηηζες 

εργαδοκέλωλ ζε επητεηρήζεης "ΛΑΕΚ 1-49" θαη επωθειεζείηε δηαηερώληας ηο 

προζωπηθό ζας άρηηα θαηαρηηζκέλο, τωρίς θαλέλα θόζηος γηα ηελ επητείρεζε. 

 

- Ση είλαη ηα προγράκκαηα ΛΕΑΚ 1-49;  

- Πξόθεηηαη γηα επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρνπλ 

ζηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ νη εξγαδόκελνη λα απνθηήζνπλ ή λα αλαλεώζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο 

θαη λα γίλνπλ πην απνδνηηθνί ζην αληηθείκελό ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ γίλνληαη κε 

πξσηνβνπιία θαη επζύλε Δπηζηεκνληθώλ πιιόγσλ ή Φνξέσλ Δθπξνζώπεζεο Δξγνδνηώλ. Σα 

πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ είλαη επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα από ηνλ ΟΑΔΓ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο εξγαδόκελνη δελ πιεξώλνπλ ην παξακηθξό, αιιά ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην πξόγξακκα  κε 200 επξώ ν θαζέλαο.  

 

- Ση δηάρθεηα έτοσλ, πόηε θαη ποσ γίλοληαη ηα προγράκκαηα ΛΑΕΚ 1-49; 

- Σα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ 1-49 έρνπλ δηάξθεηα 40 ώξεο θαη πινπνηνύληαη απνθιεηζηηθά ζε ώξεο 

εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη. πλήζσο νη 40 ώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηκεξίδνληαη ζε  10 ηεηξάσξα καζήκαηα. Σα καζήκαηα γίλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Αλάπηπμεο Απαζρόιεζεο, ζηε Γσδεθαλήζνπ 23, 3
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πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ μεθηλνύλ ζπλήζσο ην Γεθέκβξε θάζε έηνπο. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαζώο 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςήθησλ ζπκκεηερόλησλ θαηαηίζεληαη πνιύ λσξίηεξα, δειαδή από 

ηώξα έσο θαη ηα ηέιε Ννέκβξε θαη ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.     

  

- Ποηοη κπορούλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηα προγράκκαηα ΛΑΕΚ 1-49; 

- ηα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ 1-49 κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κόλν εξγαδόκελνη (όρη εξγνδόηεο) κε 

αζθάιηζε ΗΚΑ όπνπ θη αλ απηνί εξγάδνληαη, αξθεί ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη λα 

απαζρνιεί έσο 49 εξγαδόκελνπο. Κάζε εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα κόλν 

πξόγξακκα ΛΑΔΚ 1-49 αλά έηνο. Γελ ππάξρεη θακία δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

Όπνηνο ζέιεη λα ζπκκεηέρεη ζα ζπκκεηέρεη, αξθεί λα έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ ζε ηδησηηθή 

επηρείξεζε θαη λα πξνζθνκίζεη έγθαηξα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Ηλζηηηνύην 

Αλάπηπμεο Απαζρόιεζεο, ζηε Γσδεθαλήζνπ 23, 4νο όξνθνο (γξακκαηεία).  

 

- Η επητείρεζε έτεη θάποηα επηβάρσλζε από ηε ζσκκεηοτή ηοσ εργαδόκελού ηες ζε πρόγρακκα 

ΛΑΕΚ 1-49; 

- Όρη θακία. Οη εξγνδόηεο, από ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ ήδε πιεξώλνπλ, έλα κέξνο απηνύ ηνπ 

πνζνύ πεγαίλεη ζηελ επαλαθαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. Με γλσξίδνληαο όκσο νη εξγνδόηεο 

θαη νη εξγαδόκελνη ηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ νη κελ λα έρνπλ ζπλερώο επίθαηξα θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθό θαη νη δε ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηδνηνύκελν πξόγξακκα επαλαθαηάξηεζήο 

ηνπο, ε εξγνδνηηθή εηζθνξά απηή δελ αμηνπνηείηαη θαη απιώο ράλεηαη. Γελ επηζηξέθεηαη πνηέ θαη κε 

θαλέλα ηξόπν ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ εξγαδόκελν. 

 



- Ποηο ηο όθειος ζσκκεηοτής ηοσ εργαδόκελοσ ζε έλα πρόγρακκα ΛΑΕΚ 1-49 γηα ηολ ίδηο θαη 

ποηο γηα ηελ επητείρεζε; 

- Οη ζπκκεηέρνληεο εξγαδόκελνη ζε πξόγξακκα ΛΑΔΚ 1-49 εθηόο από ηελ απόθηεζε λέαο γλώζεο 

ή ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο, ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε 200 επξώ ν 

θαζέλαο (5 επξώ αλά ώξα θαηάξηηζεο x 40 ώξεο θαηάξηηζεο = 200 επξώ) . Σα ρξήκαηα 

θαηαβάιινληαη από ηνλ ΟΑΔΓ ζε πξνζσπηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα - 

εξγαδόκελνπ κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Ζ επηρείξεζε αμηνπνηεί ηε λέα γλώζε ηνπ 

εξγαδόκελνύ ηεο, ρσξίο λα πιεξώζεη ε ίδηα ην παξακηθξό θαη ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο, αθνύ ηα πξνγξάκκαηα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ώξεο εθηόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ 

εξγαδόκελνπ.   

 

- Ση πρέπεη λα θάλεη ο εργαδόκελος γηα λα ζσκκεηέτεη ζε πρόγρακκα ΛΑΕΚ 1-49 ηοσ ηρέτοληος 

έηοσς (2018); 

- Θα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 

Ηλζηηηνύην Αλάπηπμεο Απαζρόιεζεο (Γσδεθαλήζνπ 23, 4νο όξνθνο, ηει. επηθνηλσλίαο 

2310500473) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
1. ΦΩΣΟΣΤΠΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

2. ΔΠΗΖΜΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΠΟΤ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΗ ΣΟ ΑΜΚΑ 

3. ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΔΦΟΡΗΑ ΠΟΤ ΝΑ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΑΦΜ ΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΣΤΠΟ ΔΦΟΡΗΑ 

4. ΦΩΣΟΣΤΠΗΑ ΒΗΒΛΗΑΡΗΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ ΠΟΤ ΝΑ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ (ΠΡΩΣΟ ΟΝΟΜΑ), Ο ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΣΡΑΠΔΕΖ 

ΚΑΗ ΣΟ IBAN 

5.  ΦΩΣΟΣΤΠΗΑ ΒΗΒΛΗΑΡΗΟΤ ΗΚΑ : ΣΖ ΔΛΗΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ ΟΠΟΤ 

ΑΝΑΦΡΑΦΔΣΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΑΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

6. ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΝΖΜΩΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΔΣΟΤ 2017  

7. ΣΟ ΑΝΩΣΔΡΟ ΠΣΤΥΗΟ Ζ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΔΣΔ 

8. ΤΜΠΛΖΡΩΜΔΝΔ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΗ ΓΤΟ 

ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΔ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 

 

 

- Ση πρέπεη λα θάλεη ε επητείρεζε προθεηκέλοσ λα ζηείιεη θάποηοσς ή όιοσς ηοσς εργαδόκελούς 

ηες λα επηκορθωζούλ κέζω ΛΑΕΚ 1-49;  

- Ζ επηρείξεζε ην κόλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα ζθξαγίζεη κε ηε ζθξαγίδα 

ηεο ηελ επηζπλαπηόκελε Τπεύζπλε Γήισζε (δελ ρξεηάδεηαη επηθύξσζε ζε ΚΔΠ, αξθεί κόλν ε 

ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο), ηελ νπνία νη εξγαδόκελνη ή ν εξγαδόκελνο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη 

ζε πξόγξακκα ΛΑΔΚ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην Ηλζηηηνύην Αλάπηπμεο Απαζρόιεζεο, καδί κε 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ, δειώλνληαο παξάιιεια πνηεο εκέξεο θαη ώξεο δελ εξγάδεηαη 

(ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πξώηε εηθόλα ησλ ηκεκάησλ) θαη επηιέγεη αληηθείκελν θαηάξηηζεο πνπ 

επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη. Κακία νηθνλνκηθή ή όπνηα άιιε ππνρξέσζε δελ έρεη ε επηρείξεζε.   

 

-  

ηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πεξεηαίξσ πιεξνθνξία. 

 

 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Δωδεθαλήζοσ 23, 4ος όροθος 

 ηει/fax: 2310500473 

Ωράρηο ιεηηοσργίας: Δεσηέρα – Παραζθεσή: 9.00 - 21.00 


