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Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Ενόψει της επαναλειτουργίας των ΔΙΕΚ στις 18/5, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εκ νέου
για τα προβλήματα – ζητήματα με τα οποία θα έρθουμε αντιμέτωποι για άλλη μια φορά και
τα οποία δυσχεραίνουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μας δομών.
Συγκεκριμένα κρίνουμε αναγκαία τα παρακάτω:
1. Θα πρέπει να εφοδιαστούν όλα τα ΔΙΕΚ, πριν την έναρξη, με τα απαιτούμενα
αντισηπτικά και επιπλέον να γίνουν οι απολυμάνσεις των κτηρίων.
2. Πριν την έναρξη της κατάρτισης να πιστωθούν όλοι οι λογαριασμοί (το 1ο τρίμηνο
τουλάχιστον) της πάγιας δαπάνης, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες
προμήθειες των υλικών που είναι άμεσης προτεραιότητας για την έναρξη (υλικά
καθαριότητας, γραφική ύλη, ρούτερς κλπ). Φυσικά θα πρέπει να προηγηθούν
αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγκρίσεων και έκδοσης τιμολογίων (αυθημερόν),
όπως είχε συμφωνηθεί στην προηγούμενη μας συνάντηση με την συμμετοχή και του
κυρίου Γενικού.
3. Να εγκριθούν τα αιτήματα δαπανών, των προηγουμένων εξαμήνων κατάρτισης
όπως και αυτό είχε συμφωνηθεί, τα οποία υπάρχουν στην παλιά πλατφόρμα
δαπανών.
4. Ομοίως και για αιτήματα Πάγιου εξοπλισμού τα οποία ήδη έχουν λάβει έγκριση
σκοπιμότητας από την ΓΓ.
5. Η νέα πλατφόρμα δαπανών πέρα από το γεγονός ότι είναι δυσλειτουργική και
καθόλου εύχρηστη, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, που θα πρέπει να
συζητηθούν και να συμφωνηθούν τροποποιήσεις πριν την έναρξη της λειτουργίας
της.

6. Σχετικά με το καθαρισμό των ΔΙΕΚ. Προτείνουμε για όλα τα ΔΙΕΚ της χώρας να
προσλαμβάνεται το προσωπικό καθαρισμού από την οικεία σχολική επιτροπή,
όπως ήδη γίνεται με τα περισσότερα ΔΙΕΚ.
7. Παρακαλούμε να γίνεται όσο το δυνατόν άμεση αποπληρωμή των εκπαιδευτών και
εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών.
8. Θεωρούμε πολύ χρήσιμο, σύμφωνα με την πρόταση που σας υποβάλαμε στην
προηγούμενη συνάντησή μας, να υπάρχει συγκεκριμένο άτομο-συνεργάτης από
την ομάδα έργου για κάθε ΔΙΕΚ (κατά τα πρότυπα λειτουργίας και επικοινωνίας
του ΙΚΥ) ώστε να αποκατασταθεί η απρόσωπη επικοινωνία και να επιλύονται άμεσα
τα όποια προβλήματα ανακύπτουν σε όλα τα στάδια της συνεργασίας μας. Μετά τον
ορισμό αυτών των συνεργατών παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στα ΔΙΕΚ ένα
οργανόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κυρίως της ομάδας έργου ΔΙΕΚ.
Θεωρούμε πως οι ανωτέρω προτάσεις μας είναι προς την κατεύθυνση της άμεσης επίλυσης
όλων των προβλημάτων που χρονίζουν. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω
πληροφορίες και διευκρινίσεις και για κάθε επικοινωνία δια ζώσης ή ακόμη και μέσω
τηλεδιάσκεψης.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.
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