
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1 – 25 

Αγαπητό Μέλος, 

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), στο 

πλαίσιο της προκήρυξης του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) για το 

έτος 2015», θα υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 

διάρκειας 32 ωρών (8 απογεύματα) απευθυνόμενα σε εργαζόμενους (με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας-ΙΚΑ) επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 25 

άτομα. 

Τα τμήματα κατάρτισης θα έχουν σχέση με το αντικείμενο των μεταφορών 

και των Logistics ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω θεματολογία:   

1. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας – πρώτες βοήθειες 

2. Πληροφορική 

3. Βασικές αρχές logistics  

4. Ασφαλής οδήγηση & Ασφαλής μεταφορά φορτίων 

5. Εκμάθηση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Τουρκικά, 

Γερμανικά κλπ) 

6. Management οδικών μεταφορών 

Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο 

κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, 

επιδοτείται δε με το ποσό των 160 € (5€ ανά ώρα κατάρτισης) σε προσωπικό 

του λογαριασμό, εφόσον δεν σημειώσει καμία απουσία. Κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης τηρείται ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, ενώ, βάσει της εγκυκλίου του 

προγράμματος, κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει το μέγιστο 6 

ωριαίες απουσίες. Θα χορηγηθεί Βεβαίωση παρακολούθησης του 

προγράμματος. Η εκπαίδευση θα γίνει σε τμήματα των 25 καταρτιζομένων.  

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ, από τον 

Ιανουάριο 2016, εκτός ωραρίου εργασίας, σε απογευματινές ώρες (έναρξη 

μετά τις 18:00).Τα εν λόγω Προγράμματα χρηματοδοτούνται 100% από τον 

ΟΑΕΔ και επομένως δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις 

επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες σε αυτά. 

 



 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το 
προσωπικό τους και πληρούν τα κάτωθι: 

  καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), για τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης για το έτος 2015. 

  απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους. 

  δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ 
μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα 

έτη 2014, 2015. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής και να 

προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που υπογράφεται από το 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίζεται  και να τις αποστείλουν στην 

ΟΦΑΕ, μέσω e-mail: info@ofae.gr μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2015. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.   Φωτοτυπία ταυτότητας 

2.   Φωτοτυπία του θεωρημένου βιβλιαρίου ΙΚΑ για  το 2015(1/3/2015-

28/2/2016) 

3.   Αποδεικτικό ΑΜΚΑ 

4.   Αποδεικτικό ΑΦΜ 

5.   Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας όπου ο καταρτιζόμενος είναι πρώτο 

όνομα ως δικαιούχος και αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στο ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ 
το οποίο θα υλοποιήσει την εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη στο παρακάτω 
τηλέφωνο:2310500700 κα Κατερίνα Μαυρίδου & κα Σωτηρία Μυλωνά 

Και στο ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ κα Παπαγεωργάκη Ευαγγελία 210-8691030,κα 
Χρυσάγη Δήμητρα 210-8691031,κα Πράπα Υβόννη 210-8691032 

 
 
Προσοχή: Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ τόσες φορές 

όσα και τα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλεγούν από τους εργαζόμενους 
της επιχείρησης. 
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