Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα
Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί η
εκλογοαπολογιστική μας ΓΣ.
Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στην σχετική Πρόσκληση για ΓΣ, την οποία
επισυνάπτουμε.
Επισυνάπτουμε επίσης:
• Αίτηση εγγραφής στην ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ,
• Αίτηση υποψηφιότητας για το ΔΣ ή την ΕΕ
• Λογαριασμό της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ
Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσής
μας, θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00πμ στο ΔΙΕΚ
Αγίου Δημητρίου - οδός Παπάγου 23 & Καλλιθέας στον Άγιο Δημήτριο (είσοδος από οδό
Καλλιθέας) και πλησίον του αντίστοιχου σταθμού metro με κύρια θέματα ημερήσιας
διάταξης τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ και τις
εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ
Υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ ή την ΕΕ μπορούν να κατατεθούν στο απερχόμενο Δ.Σ.,
ακόμη και με FAX ή e-mail, το αργότερο μέχρι και δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 11
Σεπτεμβρίου 2019.
Προσοχή! Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οφείλουν να είναι οικονομικά
τακτοποιημένοι για να υποβάλουν υποψηφιότητα.
Τα υπόλοιπα μέλη δύνανται, αν δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, να πληρώσουν τις
οφειλόμενες συνδρομές το Σάββατο το πρωί πριν την έναρξη της ΓΣ.
Επίσης ενημερώνουμε όλους τους διευθυντές των ΔΙΕΚ ότι με την ευκαιρία της ΓΣ της
ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ, έχει δρομολογηθεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση των διευθυντών
με τον ΓΓ κ. Βούτσινο την προηγούμενη ημέρα στο υπουργείο Παιδείας.
Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μια βοήθεια προς τους συναδέλφους
εκτός Αθηνών να λάβουν κάποια οδοιπορικά για την μετακίνηση και διαμονή τους στην
Αθήνα. Για την συνάντηση θα ενημερωθείτε επίσημα από την ΓΓ αφού κανονίσει όλα τα
διαδικαστικά. Στην συνάντηση του προεδρείου της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ με τον κ. Βούτσινο
συζητήθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες προκειμένου να ξεκινήσουν τα ΔΙΕΚ στην ώρα
τους και χωρίς προβλήματα, δηλαδή: 1ο θέμα στελέχωση με προσωπικό. Αφού
διαπιστωθούν και αξιολογηθούν τα κενά (λόγω ανακλήσεων αποσπάσεων, μη
τοποθετήσεων λόγω μη ύπαρξης αιτήσεων αποσπάσεων, διαφόρων αστοχιών κλπ) και
σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό θα υπάρξει Β΄φάση αποσπάσεων. Επίσης
τοποθετούνται άμεσα υποδιευθυντές εξαντλώντας τον υπάρχοντα πίνακα και όπου
δεν καλυφθούν οι θέσεις θα προκηρυχτούν αμέσως θέσεις υποδιευθυντών για όλα τα
ΔΙΕΚ. 2ο θέμα σχετικό με τα οικονομικά των ΔΙΕΚ ζητήθηκε να υπάρχει πάγια και ο
Γενικός συμφώνησε να το συζητήσουμε με την νέα διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Η
τοποθέτηση μας είναι σταθερά η πλήρης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των
ΔΙΕΚ με δικό τους ΑΦΜ και δική τους διαχείριση.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την ΓΣ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
γραμματέα μας κ. Τάσο Κακούρο στο τηλ 6972884870 και για οικονομικά θέματα με τον
ταμία μας κ. Γιάννη Καρβούνη στο τηλ. 6979913415.
Καλή Εκπαιδευτική Χρονιά με υγεία και δύναμη!!!

