Ηράκλειο 11/07/2014

Ανακοίνωση Εργαζομένων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως ξέρετε, σε λίγες ημέρες το υπουργείο θα ανακοινώσει την σχετική εγκύκλιο με την οποία
θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις αναπληρωτών ωρομισθίων για το σχολικό
2014  2015. Οι διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να διεκπεραιώνονται
παράλληλα με όλες τις άλλες εργασίες που είναι επιφορτισμένη η υπηρεσία μας κατά το
θερινούς μήνες  οι οποίες πιστέψτε μας είναι πολλές !
Δεδομένου ότι σε αυτό το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα αναμένονται να κατατεθούν γύρω
στις 1800 με 2000 αιτήσεις σε διάστημα μόλις 10 εργάσιμων ημερών, είναι πλέον πρακτικά
αδύνατο η υπηρεσία μας να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της καθώς είναι
υποστελεχωμένη με μόνο 11 άτομα μόνιμο προσωπικό, υπολογίζοντας στον αριθμό αυτό τον
Διευθυντή της υπηρεσίας και την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών θεμάτων. Απλά και για λόγους
σύγκρισης, στο παρελθόν και σε ανάλογες καταστάσεις, η υπηρεσία ήταν στελεχωμένη με 30 
40 άτομα μόνιμο προσωπικό.
Σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι
θα πρέπει να πάρουν την άδεια τους καθώς δουλεύουν ασταμάτητα από το προηγούμενο
καλοκαίρι χωρίς καμία ημέρα άδειας τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, είναι περισσότερο από
σίγουρο ότι φέτος η υπηρεσία δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει εντός προθεσμιών τις
διαδικασίες που σχετίζονται με την εγκύκλιο των αναπληρωτών και ωρομισθίων.
Λόγω όλων των παραπάνω κάποιοι λίγοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι γνώστες αυτής της
κατάστασης καθώς κατά το παρελθόν έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην Διεύθυνση είτε
ως αποσπασμένοι είτε με μερική διάθεση, έχουν φιλότιμα εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να
έρθουν τμηματικά τις ημέρες υποβολής των αιτήσεων και να βοηθήσουν στην καταχώρηση όσο
μπορούν. Δυστυχώς όμως και με αυτή την πολύτιμη βοήθεια πάλι τα νούμερα δεν βγαίνουν, για
αυτό λοιπόν θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους υπόλοιπους μόνιμους συναδέλφους οι οποίοι
κατά την περίοδο των αιτήσεων θα βρίσκονται στο Ηράκλειο, δεν θα έχουν άλλες υποχρεώσεις
και θα μπορούν να συνδράμουν βοηθώντας στην καταχώρηση των αιτήσεων (έστω και για λίγες
ώρες) να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα 2810 333731 ή 2810 333771 ή στο email της
υπηρεσίας mail@dide.ira.sch.gr με θέμα “ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ”.
Η μόνη προϋπόθεση είναι η βασική γνώση χειρισμού υπολογιστών.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση !

