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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με πληρωμή εκπαιδευτών ΔΙΕΚ»

Κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως
εκατοντάδες
φυσικοθεραπευτές,
μέλη
του
Πανελληνίου
Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών – Ν.Π.Δ.Δ., του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών Π.Ε. 87-08
υπέγραψαν σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και έργου, για το εξάμηνο
2018 Β΄ (περίοδος Οκτωβρίου 2018 έως και Φλεβάρη 2019) με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
(Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) του Υπουργείου σας, για εκπαιδευτικό
έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. - Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Βάσει της εργατικής νομοθεσίας, η εξόφληση της παραπάνω σύμβασης θα
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών από την έναρξη της σύμβασης. Αντί
αυτού, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει καθυστερήσει την καταβολή και εξόφληση των
δεδουλευμένων των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών, οι οποίοι χωρίς να φέρουν
ευθύνες, είναι όμηροι κακοσχεδιασμένων χειρισμών υπηρεσιακών παραγόντων του
Υπουργείου Παιδείας και είναι αναγκασμένοι να περιμένουν σχετική νομοθετική

ρύθμιση από το Υπουργείο για να μπορέσουν να πληρωθούν με ακόμη μεγαλύτερη
καθυστέρηση.
Τα παραπάνω αναφέρονται και σε έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις 3/7/2019, «Είναι σε γνώση τόσο των Διευθυντών
των ΔΙΕΚ όσο και των ίδιων των εκπαιδευτών ότι η επιλογή και η πληρωμή μη
πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενέχει δυσχέρειες εξαιτίας του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου, συνεπώς οι όποιες καθυστερήσεις είναι σε γνώση τους». Γίνεται
αντιληπτό πως οι δυσχέρειες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται εγκαίρως από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, χωρίς να κρατούν
σε ομηρία πολίτες που έχουν προσφέρει επιτυχώς τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις.
https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/απάντηση-του-ινεδιβιμ-στηνανακοίνωση-της-πανελλήνιας-ένωσης-διευθυντών-διεκ
Ταυτόχρονα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν έχει φροντίσει να καταθέσει εγκαίρως και
τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που δικαιούνται για το παραπάνω εξάμηνο, σε
όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων, πιστοποιημένους οι μη, με αποτέλεσμα να
βιώνουν οι παραπάνω εργαζόμενοι έντονα προβλήματα ασφαλιστικής ικανότητας.
Δυστυχώς, τα παραπάνω προβλήματα υπάρχουν και για το εξάμηνο 2019 Α΄
(περίοδος Φεβρουαρίου 2019 έως και Ιούνιο 2019). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων
κλήθηκαν να υπογράψουν σύμβαση για το παραπάνω εξάμηνο στο τέλος του
εξαμήνου και ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό διάστημα έλαβαν και βεβαίωση λύσης της
σχετικής σύμβασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλοι οι εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ.,
πιστοποιημένοι και μη, να μη γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν για το εξάμηνο 2019
Α΄ και πότε θα κατατεθούν οι σχετικές εισφορές στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Η καθυστερημένη καταβολή των εισφορών έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί
φυσικοθεραπευτές να μην πληρούν τον αριθμό των ενσήμων που απαιτούνται για
να καταθέσουν αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς των παιδιών τους, ενώ
υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να μην ανήκουν στους δικαιούχους του επιδόματος
ανεργίας και να στερηθούν την καταβολή του, χωρίς να φέρουν οι ίδιοι ευθύνες επί
αυτών των αποκλεισμών.
Κυρία Υπουργέ,
Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, ενώ πλήττεται και από μεγάλα ποσοστά ανεργίας, ειδικότερα οι
νεότεροι συνάδελφοι. Η απασχόληση αρκετών συναδέλφων ως ωρομίσθιων στα
Δ.Ι.Ε.Κ., αποτελεί μια προσωρινή διέξοδο διαφυγής από το πρόβλημα της ανεργίας,
ενώ πολλές φορές αποτελεί και το μοναδικό έσοδο επιβίωσης αλλά και κοινωνικής

ασφάλισης. Η καθυστερημένη καταβολή των αμοιβών τους και των ενσήμων τους,
θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα ανταπόκρισης των προσωπικών ή και των
οικογενειακών τους εξόδων, αλλά και τον προγραμματισμό τους για τους παιδικούς
σταθμούς των παιδιών τους.
Το αίτημα μας, για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων και των ενσήμων
τους, με χρήματα που έχουν προϋπολογιστεί, θεωρούμε πως είναι νόμιμο, έντιμο
και ηθικό και πιστεύουμε πως θα έχει την ανάλογη αντιμετώπιση από εσάς.
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