
Σπάτα, 5 Απριλίου 2020 

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6/04/2020 

Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού των εκπαιδευτηρίων ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 

ΖΗΡΙΔΗ με την επωνυμία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ αποφασίζουμε την 

αποχή από τα μαθήματα από τη Δευτέρα 06/04/2020 μέχρι να ικανοποιηθούν τα 

αιτήματά μας.  

Η απόφαση αυτή βασίζεται στην επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, το αίσθημα 

ευθύνης απέναντι στο λειτούργημα που ασκούμε και στην απαίτηση για τήρηση της 

νομιμότητας. 

Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες εκπαιδευτικοί τασσόμαστε ενάντια στις 

ανακοινώσεις και πρακτικές της διοίκησης των εκπαιδευτηρίων ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ, 

σύμφωνα με τις οποίες το σχολείο έχει αναστείλει τη λειτουργία του παρανόμως 

με υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε στις 30/3/2020 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, καλώντας με 

email την ίδια ημέρα τους εκπαιδευτικούς του να υποβάλουν και εκείνοι τα 

προσωπικά τους στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, 

ώστε να ενταχθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου 

2020 το εκπαιδευτικό προσωπικό συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες κατά τον 

τρόπο που του ζητήθηκε με email κεντρικά από το σχολείο (22/3/2020) και από τους 

προϊσταμένους του, δηλαδή με ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση μέσω των 

eclass και micrοsoft teams, κάτι που τεκμηριώνεται τόσο από το υλικό που 

διατίθεται στις πλατφόρμες όσο και από τις αναρτήσεις και τα σχόλια των γονέων 

στα κοινωνικά δίκτυα του σχολείου.  

Είναι παράνομο, ενώ το σχολείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, οι 

εργαζόμενοι να εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, γεγονός που 

επισύρει ποινικές κυρώσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί μπαίνουμε σε 

νομικές περιπέτειες. 

Επίσης, το σχολείο έχει καταβάλει μόνο ένα μέρος της μισθοδοσίας του Μαρτίου 

2020, που αντιστοιχεί στην πρώτη εβδομάδα μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν 

(1-6/3/2020), δηλαδή πριν την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων, 

όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Τέλος, παροτρύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό να συνεχίσει αμισθί το έργο του 

μέχρι την έναρξη των διακοπών του Πάσχα. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, διεκδικούμε 

- Την ανάκληση της αναστολής λειτουργίας του σχολείου Νέα Γενιά Ζηρίδη 

και την ακύρωση της ένταξης των εκπαιδευτικών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  

- Την άμεση καταβολή του συνόλου της μισθοδοσίας του Μαρτίου 2020  



- Τη γραπτή δέσμευση της διοίκησης ότι η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών 

θα συνεχίσει να γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

μέχρι να έχουμε σαφή γραπτή απάντηση και δέσμευση από τη διοίκηση του 

σχολείου.  

Ζητάμε τη συμπαράστασή σας προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, στην 

προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα. 


