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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Α κύκλος των επιδοτουμένων
σεμιναρίων, που συνδιοργάνωσαν για τους άνεργους συναδέλφους η
ΕΣΗΕΑ και ο ΟΑΕΔ. Τα σεμινάρια, που είχαν ως θέμα εφαρμογές
πληροφορικής, πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΚ Αιγάλεω:
1. Διήρκησαν δύο μήνες από 19/5 – 14/7/2008.
2. Τα παρακολούθησαν τελικώς 59 συνάδελφοι, από τους 93 που
είχαν δηλώσει αρχικά συμμετοχή και οι οποίοι
επιδοτήθηκαν με 720 ευρώ το μήνα ο καθένας.
Ταυτόχρονα μετά από παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ εξασφαλίστηκε για τους
συναδέλφους μας που πήραν μέρος στο πρόγραμμα η ασφάλιση
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους) στον ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς πρόσθετη
δική τους δαπάνη. Οι κρατήσεις (6,45% επί της επιδότησης) σε
άλλες περιπτώσεις προορίζονται για το ΙΚΑ, αλλά προκειμένου
για τους άνεργους δημοσιογράφους που επιδοτούνται, αποδίδονται
τώρα στον ΕΔΟΕΑΠ, μετά από επιστολή της ΕΣΗΕΑ στον ΟΑΕΔ και
σύμφωνα με την υπ αριθ. 2725/1-7-08 απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού.
Αυτό σημαίνει ότι στο εξής, καθ όλο το διάστημα σεμιναρίων,
στα οποία θα παίρνουν μέρος συνάδελφοί μας, εξασφαλίζεται και
η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς άλλες
διαδικασίες και δαπάνες.
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων παραγόντων του ΟΑΕΔ
και για τις οποίες ενημερώθηκαν σήμερα και οι συνάδελφοι, σε
ειδική συγκέντρωση που έγινε στα γραφεία της Ενωσης,

εξελίσσεται θετικά και το θέμα της εξόφλησης των χρημάτων της
δίμηνης επιδότησης, ώστε να καταβληθεί περί τα τέλη Ιουλίου,
ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα εξοφλείτο μετά από τρίμηνο.
Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, καταβάλλεται ποσό 100
ευρώ μηνιαίως (συνολικά 500 ευρώ, για 5 μήνες) σε κάθε
καταρτιζόμενο άνεργο συνάδελφό μας, που παρακολούθησε τα
σεμινάρια του Α κύκλου και εφ όσον θα συνεχίσει να
παρακολουθεί και τα σεμινάρια του Β κύκλου.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ οφείλει να υπογραμμίσει τη συμβολή του ΟΑΕΔ,
καθώς και του Διοικητή του Οργανισμού κ. Γ. Βερναδάκη στην
πραγματοποίηση του ειδικού αυτού προγράμματος για τους
δημοσιογράφους. Επισημαίνει ακόμη την αμέριστη συμπαράσταση
και βοήθεια που προσέφεραν στους συναδέλφους μας οι υπεύθυνοι
του ΚΕΚ Αιγάλεω και τα άλλα στελέχη του Οργανισμού.
Β ΚΥΚΛΟΣ
Ο Β Κύκλος των σεμιναρίων θα αρχίσει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου
ή αρχές Οκτωβρίου 2008.
Ο ακριβής χρόνος πρόκειται να προσδιορισθεί ανάλογα με τις
διαδικασίες και τις σχετικές ρυθμίσεις που υπολογίζεται να
διευθετηθούν σύντομα.
Η επιδότηση έχει προσδιοριστεί επίσης στα 720 ευρώ μηνιαίως
και οι κρατήσεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα
αποδοθούν, όπως και κατά τον Α Κύκλο, στον ΕΔΟΕΑΠ και όχι στο
ΙΚΑ. Η διάρκεια των σεμιναρίων υπολογίζεται σε 3 ή 4 μήνες.
Η καταβολή των εξόδων μετακίνησης, σε όσους παρακολουθήσουν
τον Β Κύκλο, θα γίνει ως εξής, σύμφωνα με την υπ αρ.
40/7-5-2008 απόφαση του Δ.Σ.:
100 ευρώ τέλος Σεπτεμβρίου
100 ευρώ τέλος Οκτωβρίου
100 ευρώ τέλος Νοεμβρίου

Οι προτάσεις των συναδέλφων για τα μαθήματα του Β Κύκλου και
της πληροφορικής έχουν, ήδη, υποβληθεί στον ΟΑΕΔ για
επεξεργασία και αναμένεται η οριστικοποίηση και έγκριση του
νέου προγράμματος.
Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ για το θέμα αυτό ώστε:
Να επιλεγούν τα προγράμματα από γνώστες
αντικειμένου.
Να εξασφαλιστεί και να εγκριθεί το σχετικό κονδύλι.
Να επιλεγούν οι κατάλληλοι εκπαιδευτές.

του

Παρακαλούνται όσο συνάδελφοι παραμένουν ακόμη άνεργοι και
επιθυμούν να παρακολουθήσουν και τον Β Κύκλο να το δηλώσουν
στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ, τηλ. 210-3675558.

