
 

 

 

     

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ: καθυστέρηση ή και μη καταβολή δεδουλευμένων» 

Το Σ.Ε.Φ.Ι.Ε σε προηγούμενες ανακοινώσεις του, από κοινού με άλλα πρωτοβάθμια 

σωματεία του κλάδου, είχε τονίσει ότι στον χώρο των ΙΕΚ επικρατούν συνθήκες 

εργασιακής «γαλέρας». Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, τα χαμηλά ωρομίσθια, η 

καθυστέρηση πληρωμών και το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας δεν αποτελούν την 

εξαίρεση, αλλά τον κανόνα.  

Τώρα ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα πως στο ίδιο κλίμα κινείται και η εργοδοσία 

των ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, αφού σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων τουλάχιστον τα τελευταία 

δύο χρόνια αποτελεί κανόνα η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων καθώς και η 

μη πληρωμή όλων των ωρών εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη 

προσέλευσης των σπουδαστών ο εκπαιδευτικός δεν αμείβεται τις ώρες, παρότι βρίσκεται 

στην εργασία του και δεν φέρει ευθύνη για την μη πραγματοποίηση των ωρών αυτών, 

γεγονός που καταστρατηγεί κατάφορα την σύμβαση εργασίας. Ακόμα γίνεται αναφορά σε 

ανύπαρκτα μέτρα προστασίας με την επιστροφή των καθηγητών στο χώρο του ΙΕΚ με το 

τέλος της αναστολής εργασίας τους.  

Το Σ.Ε.Φ.Ι.Ε καταγγέλει πως όλες οι προσπάθειες που έκανε προκειμένου να συναντηθεί 

με την εργοδοσία έπεσαν στο κενό, καθώς παρέπεμπαν τους εκπροσώπους του σε 

συνάντηση με διοικητικούς υπαλλήλους. 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για αυτή την καταγγελία; 

2. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να ελεγχθεί το συγκεκριμένο ΙΕΚ; 
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3. Αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, ποια βήματα θα γίνουν ώστε και ο εργοδότης να 

τιμωρηθεί σύμφωνα με το νόμο και οι εργαζόμενοι να λάβουν άμεσα τα 

δεδουλευμένα τους; 

4. Αν επιβεβαιωθούν και οι καταγγελίες αναφορικά με την έλλειψη μέτρων 

προστασίας των εργαζομένων στο συγκεκριμένο ΙΕΚ, τι μέτρα θα λάβει η 

Κυβέρνηση για την προστασία εργαζομένων και φοιτητών; 

5. Ποια μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να προστατέψει από παρόμοιες 

πρακτικές τους εργαζόμενους στο χώρο των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

                Φωτεινή Μπακαδήμα 




