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Λειτουργία των Ολοήµερων Τµηµάτων κατά την παραµονή της 
επετείου των Εθνικών Εορτών 

 
 

Με αφορµή ερωτήµατα συναδέλφων σχετικά µε τη λειτουργία ή όχι των 
Ολοήµερων Τµηµάτων την παραµονή των Εθνικών Εορτών (24η Μαρτίου και 27η 
Οκτωβρίου) σας γνωρίζουµε τα παρακάτω:  
 

Το Π.∆ 201/98 (καθώς και το 200/98 για τα Νηπιαγωγεία) ορίζει: 
 

«Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 
πραγµατοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, ηµέρα κατά την οποία τιµάται και η 
ελληνική σηµαία και για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στις 24 του 
ίδιου µήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή 
∆ευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούµενη Παρασκευή» (άρθρο 4, παρ. 2 
του Π.∆τος 201/98). 
 

Από την παραπάνω διάταξη είναι σαφές πως ο νοµοθέτης καθορίζει ότι κατά τις 
ηµέρες αυτές δεν γίνονται µαθήµατα και πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. Ενισχυτικό 
της βούλησης του νοµοθέτη για πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και µόνο αποτελούν 
και τα οριζόµενα στα εδάφια ε’ και στ’ της παρ. 3 του ίδιου Π.∆τος: «Οι εκπαιδευτικοί 
που διδάσκουν σε δύο ή περισσότερα σχολεία παίρνουν µέρος στις εκδηλώσεις 
του ενός µόνο σχολείου, που είναι αυτό στο οποίο έχουν οργανική θέση. Οι 
αποσπασµένοι και οι αναπληρωτές παίρνουν µέρος στις εκδηλώσεις του σχολείου, 
στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες». 

Εξάλλου, όπου ο νοµοθέτης επιθυµεί την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων 
κατά την εφαρµογή του ωρολογίου προγράµµατος το ορίζει ρητά και 
κατηγορηµατικά, όπως στην περίπτωση της Εορτής των Τριών Ιεραρχών: «Σε 
περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την 
προηγούµενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες…» (άρθρο 1, παρ. ε’, εδ. γ’ του 
Π.∆τος 201/98). 

 

Συµπερασµατικά, σε εφαρµογή της παραπάνω διάταξης (άρθρο 4, παρ. 2 του 
Π.∆τος 201/98) κατά την παραµονή των Εθνικών Εορτών δεν γίνονται µαθήµατα 
και πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. Κάθε άλλη ερµηνεία - πέραν της παραβίασης 
της συγκεκριµένης διάταξης - θα απέβαινε σε βάρος τόσο της σηµασίας των Εθνικών 
Εορτών όσο και του ίδιου του ρόλου του σχολείου. Είναι αυτονόητο πως ο Σύλλογος 
∆ιδασκόντων της καθεµιάς Σχολικής Μονάδας αποφασίζει για το περιεχόµενο και τη 
χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών.  
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