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Κομοτθνι, 08 Αυγοφςτου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 266    
 

  

 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
   

 
Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49/2022 
 

Η Ομοςπονδία Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ Θράκθσ ςφμφωνα με απόφαςθ 

του Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου που ςυγκλικθκε 05 Αυγοφςτου 2022 (με ΑΡ ΑΠ. Δ-33-2) 

δεν επικυμεί να υλοποιιςει προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ εργαηομζνων ςε 

μικρζσ επιχειριςεισ ΛΑΕΚ 1-49 ζτουσ 2022, δφναται να αναλάβει τθ δθμοςιοποίθςθ του 

Προγράμματοσ ςε τοπικό επίπεδο για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των 

πρωτοβάκμιων φορζων εκπροςϊπθςθσ των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων, με 

ενδεικτικζσ ενζργειεσ όπωσ προβολι ςτα social media,  διενζργεια θμερίδων κ.λ.π.  

τουσ ςτόχουσ των ανωτζρω ενεργειϊν δθμοςιότθτασ, εντάςςεται και θ προςζλκυςθ για 

ςυμμετοχι ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ, εργαηομζνων που δεν ςυμμετείχαν κατά το 

παρελκόν ςε οποιοδιποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, αλλά και νεοειςερχόμενων ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 

τουσ ςτόχουσ των ανωτζρω ενεργειϊν εντάςςεται και θ προςζλκυςθ ςυμμετοχι  

ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ εργαηομζνων που δεν ςυμμετείχαν κατά το παρελκόν ςε 

οποιοδιποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ, αλλά και νεοειςερχόμενων ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Μετά τθν υλοποίθςθ κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ από πρωτοβάκμιο όργανο 

(φορείσ εκπροςϊπθςθσ εργοδοτϊν) κα ςυντάςςεται από τθν Ομοςπονδία <<ζκκεςθ 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ>>.  

Επιδοτοφμενα Προγράμματα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΛΑΕΚ ζτουσ 2022 για 

εργαηομζνουσ ςε μικρζσ επιχειριςεων, οι οποίεσ απαςχολοφν από 1 ζωσ 49 άτομα μποροφν να 

υλοποιιςουν : 
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1) Ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Αλεξανδροφπολθσ  

Λεωφόροσ Δθμοκρατίασ 307  

68132 - Αλεξανδροφπολθ 

Σθλ. επ.  : 25510 28880 

e-mail: es-alexandroupolis@hotmail.com 

 

2) Ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Κομοτθνισ  

Β. Γεωργίου 2  

69100 - Κομοτθνι 

Σθλ. επ. : 25310 27188 

e-mail: emsylkom@otenet.gr 

 

3)  Ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ξάνκθσ  

Β. Κωνςταντίνου 1 

67100 - Ξάνκθ 

Σθλ. επ. : 25410 28243 

e-mail: emporikos.syllogos.xanthi@gmail.com 

 

4) Ο Σφλλογοσ Ελλθνικι Κόκκινθ Φυλι Βοοειδών Θράκθσ 

Πεηόδρομοσ Μπακογιάννθ κτίριο πολυκζντρου 

άππεσ 69300 

Σθλ. Επ. 253221140 

e-mail: tzanidis.nik@gmail.com & spirostzan@gmail.com 

 

5. Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοκράκθσ 

Καμαριϊτιςςα αμοκράκθσ. 

Σθλ.Επ. 6945894107 

e- mail: gliniasioanis@gmail.com 

 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προγράμματα κατάρτιςθσ που κα υλοποιιςουν οι εν λόγω 

Εμπορικοί Σφλλογοι: 

mailto:es-alexandroupolis@hotmail.com
mailto:emsylkom@otenet.gr
mailto:emporikos.syllogos.xanthi@gmail.com
mailto:tzanidis.nik@gmail.com
mailto:spirostzan@gmail.com
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Ενδεικτικά Αντικείμενα Κατάρτιςθσ: 

· Marketing - Πλθροφορικι  

· Εκμάκθςθ Σοφρκικθσ Γλϊςςασ  

· To Marketing ςτθ ψθφιακι εποχι  

· Σεχνικζσ Επικοινωνίασ – Γλϊςςα ϊματοσ & Δθμόςιεσ χζςεισ  

· Σρόποι Χειριςμοφ Πελατϊν και αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ τουσ  

· Εκμάκθςθ Βαςικισ Εμπορικισ Ορολογίασ Ξζνων Γλωςςϊν  

· Δθμόςιεσ χζςεισ –Επικοινωνία και ςυμπεριφορά ςτο χϊρο εργαςίασ  

· Ικανότθτα Επικοινωνίασ και Διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςτο χϊρο εργαςίασ  

· φγχρονεσ τεχνικζσ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν  

· Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ - Εφαρμογζσ πλθροφορικισ Μεταφορζσ - Logistics - Εμπόριο 
Διοικθτικι ΜμΕ Επιχειριςεων - Πωλιςεισ – Μάρκετινγκ 

· Τγεία -Αςφάλεια 

· Σουριςμόσ - Πολιτιςμόσ 
 
Τα προγράμματα κατάρτιςθσ:  

· Τλοποιοφνται εκτόσ ωραρίου εργαςίασ  

· Η διάρκειά τουσ είναι 40 ϊρεσ  

· Ο αρικμόσ διδακτικϊν ωρϊν δεν υπερβαίνει τισ 4 θμερθςίωσ  

· Κάκε καταρτιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει μόνο ςε ζνα πρόγραμμα  

· Θα χορθγθκεί ςχετικι Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ  

Οι καταρτιηόμενοι κα επιδοτθκοφν με 200,00 Ευρϊ  

Δεν επιτρζπεται κατάρτιςθ κατά τισ Κυριακζσ και τισ επίςθμεσ αργίεσ. 

Ο αρικμόσ των καταρτιηόμενων ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ είκοςι 

πζντε (25). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτθςθ υμμετοχισ εργαηομζνου (Από το ςυνεργαηόμενο ΚΕΚ με τον ΦΕΕ)  

2. Τπεφκυνθ Διλωςθ εργαηομζνου Περί προςωπικϊν Δεδομζνων (Από το ςυνεργαηόμενο ΚΕΚ με 
τον ΦΕΕ)  

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ καταρτιηομζνου (ονοματεπϊνυμο/ΑΦΜ) ςτθν οποία κα δθλϊνει τθν 
επωνυμίασ και το ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ που εργάηεται (Από το ςυνεργαηόμενο ΚΕΚ με τον ΦΕΕ)  

4. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ εργαηομζνου  
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5. Φωτοτυπία Σραπεηικοφ βιβλιαρίου (που να περιζχει το ΙΒΑΝ και ο εργαηόμενοσ να εμφανίηεται 
ωσ πρϊτοσ δικαιοφχοσ)  

6. Αποδεικτικό Σίτλο πουδϊν (Απ. Γυμναςίου, Λυκείου, Σ.Ε.Ι. κ.λ.π)  

7. Φωτοτυπία Νομίμου παραςτατικοφ από τθν Δ.Ο.Τ. & τον Αςφαλιςτικό Φορζα που να 
αποδεικνφει το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ & AM IKA (Εκκακαριςτικό ςθμείωμα ι φορολογικι Διλωςθ ι 
Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κ.λ.π)  

8. Επαγγελματικι Ειδικότθτα  

 

 

 Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο σ  
 
 
 

Φραντηισ Αντώνιοσ 


