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Είναι περισσότερο από δικαιολογημένη η αδημονία των ανέργων
δημοσιογράφων που παρακολούθησαν τα επιδοτούμενα σεμινάρια
περιμένοντας μέρα με τη μέρα να πληρωθούν. Στα πολυπληθή
τηλεφωνήματά τους ουδείς διανοήθηκε ποτέ να κοροϊδεύει συχνά
απελπισμένους συναδέλφους που τηλεφωνούν και επισκέπτονται
καθημερινά την ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να μάθουν πότε θα πάρουν τα
χρήματά τους. Οι δικές μας σαφείς θέσεις και τα γεγονότα δεν
έχουν καμία σχέση με τις πληροφορίες και τις «αποκλειστικές»
ορισμένων ανώνυμων «πηγών» ότι δήθεν η ΕΣΗΕΑ «έχει τσεπώσει
από την πρώτη μέρα της εγκρίσεως του προγράμματος τα χρήματα
του ΕΣΠΑ και ως συνδικαλιστικός Σάιλοκ τα επενδύει
καθυστερώντας την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους
συναδέλφους».
Επειδή οι εξαιρετικά πληροφορημένοι συκοφάντες ανωνυμογράφοι
είναι σίγουροι ότι τα χρήματα τελικά θα αποδεσμευτούν από τα
μέσα Ιουνίου 2013 και θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των
δικαιούχων από τον Ιούλιο του 2013, έχουμε να τονίσουμε τα
παρακάτω:
Ανακοινώνουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι:
Α) Έπειτα από την εκπαίδευση και την πιστοποίηση που έχουν
πάρει οι συνάδελφοι ακολουθεί η διαδικασία εγκρίσεως των
δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα ΚΕΚ στη Διεύθυνση Εφαρμογής
του Υπουργείου, η οποία έχει την ευθύνη έπειτα από ενδελεχή
έλεγχο να εγκρίνει το πρόγραμμα που υποβάλλει κάθε ΚΕΚ και να
αποστείλει στην ΕΣΗΕΑ αυτό που όπως λέγεται «Πιστοποίηση
Φυσικού Αντικειμένου». Η διαδικασία αυτή όπως προβλεπόταν από

την αρχή του προγράμματος για κάθε ΚΕΚ που πραγματοποίησε
εκπαίδευση απαιτείται ειδικός χρόνος τουλάχιστον τριάντα έως
σαράντα ημερών από τότε που το ΚΕΚ υποβάλλει τα δικαιολογητικά
του. Σημειώνουμε ότι σήμερα έχουμε στα χέρια μας
«Πιστοποιήσεις Φυσικού Αντικειμένου» δεκαέξι (16) τμημάτων επί
συνόλου τριάντα πέντε (35). Επομένως, δεν έχουμε παραλάβει
στην ΕΣΗΕΑ για δεκαεννιά (19) ακόμη προγράμματα «Πιστοποιήσεις
Φυσικού Αντικειμένου».
Η έλλειψη αυτών των πιστοποιήσεων θα οδηγήσει στην καθυστέρηση
όσων έχουν παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα από την πληρωμή,
η οποία έχει προσδιοριστεί ως ακολούθως.
Β: Ορισμός Υπολόγου:
Για την πληρωμή των χρημάτων από το ΕΣΠΑ απαραίτητη προϋπόθεση
ήταν η απόφαση ορισμού δημοσίου υπαλλήλου ως Υπολόγου του
προγράμματος.
Για τον ορισμό τελικά, του υπολόγου που συνέβη την Τρίτη, 16
Απριλίου 2013 με καθυστέρηση λόγω αρνήσεως των δύο άλλων
δημοσίων υπάλληλων που είχαν οριστεί να αναλάβουν την ευθύνη
του έργου.
Η τελευταία αυτή υπόλογος που ορίστηκε ενημερώνεται και όπως
μας εξήγησαν από το Υπουργείο Εργασίας τη Δευτέρα, 22 ή την
Τρίτη, 23 Απριλίου 2013 η ΕΣΗΕΑ θα παραλάβει τα χρήματα που
αναλογούν στην εκπαίδευση για τα « VOUCHER » των συναδέλφων.
Αμέσως μετά θα αρχίσει η πίστωση των λογαριασμών των
συναδέλφων. Αν επομένως, κάνουν καλά τη δουλειά τους οι
υπηρεσίες και τα ΚΕΚ, σε λίγες μέρες θα γίνουν οι πληρωμές και
θα αρχίσουν από τους εκπαιδευόμενους των οποίων τα ΚΕΚ έχουν
λάβει την «Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου».
Για κάθε σχετική πληροφορία αρμόδιος είναι ο κ. Μάνος
Αμελίδης, υπεύθυνος του έργου, στα τηλέφωνα: 210-3675501,
210-3675400, 6946-681972 όλες τις ώρες της ημέρας και τα
Σαββατοκύριακα.
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