ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ:

Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
καταβάλλει εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του
Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική
Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Αυτή την εισφορά, η επιχείρηση μπορεί να την εισπράξει πίσω μέσω της υλοποιήσης
προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό της (2 φορές τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο),
όπου της επιστρέφεται το κόστος της εκπαίδευσης. Το προσωπικό το οποίο έχουν
δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται και σε ένα
Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Η επιχείρηση, εάν πρόκειται να υλοποιήσει για πρώτη φορά επιδοτούμενο πρόγραμμα
χρησιμοποιώντας τους πόρους ΛΑΕΚ 0,45%, θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση Εγγραφής στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα
πεδία.
Στην συνέχεια, αποστέλλονται στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί, οι απαραίτητοι
κωδικοί: Κωδικός Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) ο οποίος είναι απόρρητος και τον
χρησιμοποιεί η εταιρία για τροποποιεί τα στοιχεία της και αν ολοκληρώσει την διαδικασία
αποπληρωμής του σεμιναρίου και, Κωδικός Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ), ο οποίος
μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους και χρησιμοποιείται για να υποβάλει η εταιρία το
πρόγραμμα που την ενδιαφέρει.
Η Αίτηση Εγγραφής στο σύστημα, γίνεται μια φορά και η επιχείρηση έχει την δυνατότητα
να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας
πάντα τους κωδικούς για να μπει στο σύστημα.
Η Υποβολή Νέου Προγράμματος μπορεί να γίνει από εμάς χωρίς χρέωση.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής νέου προγράμματος, κάνετε έλεγχο
εγκυρότητας & κατάθεση και σας δίνετε ο κωδικός του προγράμματος που αποτελεί και την
έγκρισή του. Το πρόγραμμα μπορεί πλέον να ξεκινήσει σε 5 εργάσιμες ημέρες.
Για την καλύτερη κατανόηση των επιδοτούμενων σεμιναρίων, συνιστάται η προσεχτική
μελέτη της εγκυκλίου: Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%
του έτους 2015
Όλη η διαδικασία γίνεται από την κεντρική σελίδα ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr
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Τηλέφωνο επικοινωνίας ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0.45%
Για θέματα που αφορούν:



στην ηλεκτρονική καταχώρηση, τηλ. 210-9989890
στους όρους υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, τηλ. 210-9989892 και 2109989824
στην αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45%, τηλ. 210-9989799 και 2109989792
στην αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις
(ΛΑΕΚ 1-25), τηλ. 210-9989484




Το γραφείο ΛΑΕΚ λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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