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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΠΡΙΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018Α
Κύριε Υφυπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Με το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2018Α να οδεύει προς την λήξη του, σας ενημερώνουμε
ότι η λειτουργία των Δ.ΙΕΚ είναι προβληματική, δεδομένου ότι οι διευθυντές και το
προσωπικό των ΙΕΚ γινόμαστε δέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών από τους εκπαιδευτές
μας. Μόνο οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα του
προηγουμένου χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2017Β και όχι σε όλα τα ΙΕΚ, αφού σε 25
ΙΕΚ τουλάχιστον δεν έχουν πληρωθεί κανείς ούτε πιστοποιημένος ούτε απιστοποίητος.
Μέσα στις τελικές εξετάσεις, δήλωσαν ότι δεν παραδίδουν βαθμολογίες των τελικών
εξετάσεων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας μέχρι να ικανοποιηθούν τα παρακάτω αιτήματά τους
τα οποία ήδη σας έχουν κοινοποιήσει.
1. Να παραλάβουν τις συμβάσεις 2017 Β.
2. Να υπογράψουν συμβάσεις για το 2018 Α.
3. Να εξοφληθούν όλοι οι εκπαιδευτές για το 2017 Β.
4. Να ανακοινωθεί επίσημα η ακριβής ημερομηνία πληρωμής του 2018 Α.
5. Δεδομένου ότι χωρίς σύμβαση και ένσημα στον ΕΦΚΑ δεν δύνανται να εγγραφούν
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, από 1ης Ιουλίου 2018 όπως δικαιούνται, θα πρέπει
να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες (ΑΠΔ, βεβαιώσεις λήξης συμβάσεων,
ένσημα κλπ).

Υπόψη ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 17/05/2018,
διαβεβαιώνει τους εκπαιδευτές επί λέξει ότι: «Σε κάθε περίπτωση, οι αποπληρωμές του
συνόλου των οφειλόμενων αμοιβών για όλους τους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ που αφορούν τόσο
στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο 2017-18, θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα
Ιουλίου». Όμως οι εκπαιδευτές, μας δήλωσαν ότι δεν εμπιστεύονται πλέον το ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
από τη στιγμή που έληξαν οι συμβάσεις της ομάδας έργου για τα Δ.ΙΕΚ και έτσι δεν
υφίσταται καν ομάδα έργου. Περεταίρω η διάταξη που θα έδινε προσωρινά λύση με την
αντιμισθία των μη πιστοποιημένων, στο πρόσφατα κατατεθέν νομοσχέδιο, διαπιστώνουμε
ότι δεν υπάρχει στο ΦΕΚ, που ψηφίστηκε.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε του ΙΝΕΔΙΒΙΜ παρακαλούμε να δώσετε άμεσα λύση,
ικανοποιώντας τα παραπάνω δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτών, προκειμένου να
ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να προχωρήσουμε σε αποτελέσματα επίδοσης των
καταρτιζομένων και λήξη του εξαμήνου κανονικά, διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα
ακόμη και με τις πρακτικές ασκήσεις των καταρτιζομένων που έχουν προγραμματιστεί να
ξεκινήσουν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και ενόψει της τουριστικής περιόδου που
ήδη έχει ξεκινήσει προ πολλού.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Διαμαντόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας

Αναστάσιος Κακούρος

