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ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2011
Με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των Προγραµµάτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης Εργαζοµένων, ο ΣΒΒΕ µε επιστολή του την Τρίτη 16 Νοεµβρίου 2010,
προς τον ∆ιοικητική του ΟΑΕ∆ κ. Η. Κικίλια, κατέθεσε τις προτάσεις του, ενόψει της
επικείµενης έκδοσης της εγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2011.
Οι προτάσεις του Συνδέσµου αναφέρονται στην άρση προβληµάτων και
δυσλειτουργιών ώστε το συγκεκριµένο πρόγραµµα να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και
χρήσιµο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους και έχουν ως εξής:
 Άµεση κατάργηση της υποχρεωτικότητας της αµοιβής των εργαζοµένων για
συµµετοχή σε προγράµµατα κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας.
 Κατάργηση του περιορισµού της δυνατότητας συµµετοχής του ίδιου εργαζόµενου
σε περισσότερα των δυο προγραµµάτων κατάρτισης ανά έτος.
 Αύξηση του ανώτατου ορίου των 100 ωρών σε 180 ώρες εκπαίδευσης ετησίως
ανά εργαζόµενο.
 Αύξηση των δικαιολογηµένων απουσιών σε µακροχρόνια προγράµµατα (π.χ.
εκµάθηση ξένης γλώσσας µε διάρκεια ένα έτος) από 10% σε 20%.
 Να ενταχθούν και τα συνέδρια - forum στα προγράµµατα κατάρτισης.
 Να αυξηθεί το µέσο ωριαίο κόστος (33 ευρώ εσωτερικό και 110 ευρώ εξωτερικό).
Από το 2004 δεν έχει τροποποιηθεί.
 Μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατάρτιση στο εξωτερικό.
 Να ενταχθούν στην κατάρτιση εξωτερικού προγράµµατα που υλοποιούν µη
εκπαιδευτικοί φορείς, εφόσον το αντικείµενο των προγραµµάτων άπτεται της
ειδικότητας του εκπαιδευόµενου.
 Να υπάρξει ειδική µέριµνα για εκπαίδευση εξ αποστάσεως (e – learning).
 Να δίνεται η δυνατότητα υποβολής των προγραµµάτων σε έντυπη εκτός από
ηλεκτρονική µορφή στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα του
ΟΑΕ∆.
 Καθορισµός της αποπληρωµής εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (και όχι
µετά το πέρας διετίας από την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων).
 Κάλυψη των εξόδων µετακίνησης (πχ. τιµολόγια βενζίνης) των καταρτιζοµένων,
όπου απαιτείται µετακίνηση, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδεύσεις.
 Να δοθεί η δυνατότητα αντικατάστασης ή διαγραφής των καταρτιζοµένων από
την αρχική δήλωση.
 Να µην καταγράφεται η δηλωµένη απουσία των καταρτιζοµένων, ως συµµετοχή
σε σεµινάριο, αφαιρώντας του το δικαίωµα επόµενης συµµετοχής.
 Να προβλεφθεί δικαίωµα ένστασης σε περιπτώσεις αντιδικίας µε τις υπηρεσίες
του ΟΑΕ∆.

