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ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής στην υλοποίηση «προγραµµάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ  για 

εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις έτους 2014» 

 
Ο πρόεδρος  σχετικά µε το άνω θέµα, αναφέρει στα µέλη του ∆.Σ. τα εξής: 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, Η οµοσπονδία µας ως δευτεροβάθµιος φορέας εργοδοτών 
προτείνει την συµµετοχή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ  για 
εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις έτους 2014, σύµφωνα µε την νέα εγκύκλιο, την 
εφαρµογή της οποίας έκανε αποδεκτή η Επιτροπή διαχείρισης του ΛΑΕΚ µε τη µε αριθµ. 
20/3/21-1-2014 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ. 212/4/30-1-2014 απόφαση 
του ∆Σ του ΟΑΕ∆ και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 323/τευχος Β712-2-2014  για την Εκπαίδευση 
και Επαγγελµατική Κατάρτιση. Οι υπάλληλοι των µελών µας που πρόκειται να επιµορφωθούν 
είναι υπάλληλοι όλων των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων της περιοχής τους και οι εργοδότες 
τους ανήκουν στον σύλλογό τους. Για τους υπαλλήλους που δεν θέλουν να συµµετέχουν οι 
εργοδότες τους  , θα µεσολαβήσει και το Τοπικό Σωµατείο των Εργαζοµένων όπως προβλέπει 
η εγκύκλιος. 
 
Σύµφωνα µε την παραπάνω εγκύκλιο του ΟΑΕ∆ αποφασίζουµε 
 

1. να µην υλοποιήσουµε προγράµµατα κατάρτισης σαν οµοσπονδία καθώς και ότι 
2. αναλαµβάνουµε τις ενέργειες για δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος σε πανελλαδικό  

επίπεδο µέσω ενηµέρωσης σε εφηµερίδα πανελλαδικής εµβέλειας και του site µας και  
3. δεσµευόµαστε όσον αφορά την επόπτευση του προγράµµατος κατάρτισης (έλεγχο 

θεµατολογίας, τυπικές διαδικασίες κλπ) και  
4. αναλαµβάνουµε τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράµµατος κατάρτισης ΛΑΕΚ 

1-25» για µέλη µας που θα υλοποιήσουν προγράµµατα κατάρτισης 
 
Ζητήθηκε η έγκριση και στην συνέχεια η δηµοσίευση του παρόντος. 
 
Κατόπιν οµόφωνης έγκρισης του θέµατος και των αναφερθέντων προτάσεων του σηµερινού 
συµβουλίου του ∆/Σ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών, λύεται 
η συνεδρίαση 
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