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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Να καταβληθούν αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για τους εκπαιδευτικούς ΙΕΚ και ΣΔΕ 

 

Οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί των Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και των Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) παραμένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβριο του 2019, καθώς δεν έχουν 

καταβληθεί από τον εποπτεύοντα φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) οι δεδουλευμένες αποδοχές και οι 

ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον, μετά την «απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας» από 

την κυβέρνηση, καμιά ενημέρωση δεν υπάρχει από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τους συναδέλφους, 

σχετικά με την καταβολή αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών κατά την περίοδο που 

παραμένουν κλειστές οι δομές λόγω κορωνοϊού. 

Ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο για 

τους συναδέλφους με αποκλειστική εργασία την απασχόληση σε ΔΙΕΚ ή ΣΔΕ και για τις 

οικογένειες συναδέλφων όπου και οι δύο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί.   

Αυτή η πολιτική από την πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του Υπουργείου Παιδείας 

προσβολή για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και παράλληλα καταπατά τις εργασιακές 

σχέσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα. Επιπλέον, αποτελεί αρνητικό παράδειγμα και 

κακός οδηγός για τις εργασιακές σχέσεις στους φορείς εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα, και  

ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την κατάσταση για να καταπατήσουν τα 

δικαιώματα των συναδέλφων. Όταν ένα τμήμα των εκπαιδευτικών πλήττεται από την πολιτική της 

κυβέρνησης και των εργοδοτών, ανοίγει ο δρόμος για να υποβαθμιστεί η θέση του συνόλου των 

εκπαιδευτικών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 

Απαιτούμε: 

1. Την άμεση εξόφληση του συνόλου των δεδουλευμένων και των ασφαλιστικών εισφορών 

των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (πιστοποιημένων και μη) και ΣΔΕ από τον Οκτώβριο μέχρι και την 

ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου 

2. Την καταβολή αμοιβών και ασφαλιστικών για όλο το διάστημα που τελούν οι δομές σε 

«απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας» 

3. Την άμεση αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβάσεων του εαρινού 

εξαμήνου βάσει των αναθέσεων που έχουν γίνει στους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ  

4. Να μην τεθεί σε κίνδυνο η ένταξη των συναδελφισσών/συναδέλφων στο ταμείο ανεργίας 

κατά τους θερινούς μήνες, κάτι που εξαρτάται από την έγκαιρη καταβολή του συνόλου των 

ασφαλιστικών εισφορών από την πλευρά του ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
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