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Λειτουργία Ολοήµερου την παραµονή της επετείου (24 Μαρτίου) 
 

Συνάδελφοι  
 

Σε συνέχεια του ενηµερωτικού σηµειώµατος της 16ης Μαρτίου που σας 
αποστείλαµε σχετικά µε την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας  για τη µη λειτουργία των 
Ολοήµερων Τµηµάτων την παραµονή των Εθνικών Εορτών και τη θέση που πήρε η 
∆ιεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας µε το αρ. πρωτ. 32551/Γ1 έγγραφο που 
απέστειλε – ως εξαιρετικά επείγον – την Παρασκευή 19 Μαρτίου σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και 
τα Γραφεία Π.Ε., σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

Θεωρούµε θετικό το γεγονός, ότι ξεκαθαρίστηκε εν µέρει - ύστερα από 12 ολόκληρα 
χρόνια - το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Ολοήµερου σχολείου την παραµονή των 
επετείων των Εθνικών Εορτών: ότι, δηλαδή, δεν γίνονται µαθήµατα και 
πραγµατοποιούνται µόνο εκδηλώσεις. Επίσης, ότι το περιεχόµενο των εκδηλώσεων 
και η χρονική διάρκεια αυτών καθορίζονται µε απόφαση του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων. 

Αποτελεί αρνητική εξέλιξη το γεγονός ότι στο εν λόγω έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Σπουδών ορίζεται πως «την παραµονή της Εθνικής Εορτής λειτουργεί µόνο η Πρωινή Ζώνη του 
Ολοήµερου Προγράµµατος» (σηµείο 3). Πρόκειται, ασφαλώς, για πλάνη της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης, αφού σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 
(ΦΕΚ 1139/23-8-2006 τ.Β΄) η Πρωινή Ζώνη (7.00 – 8.00) ανήκει στο διδακτικό ωράριο 
πρωινής λειτουργίας του σχολείου. Όµως, τόσο το Π.∆. 201/98 όσο και το έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Σπουδών διαπνέονται από την αντίληψη της πραγµατοποίησης εκδηλώσεων κατά 
τον εορτασµό των επετείων αυτών. Επιπλέον, η επιβολή – από την κεντρική ∆ιοίκηση – της 
λειτουργίας της Πρωινής Ζώνης θα σήµαινε και την ακύρωση της – αποκλειστικής - 
αρµοδιότητας του Συλλόγου ∆ιδασκόντων να «αποφασίζει για το περιεχόµενο και τη 
χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων». Πέραν, όµως, των παραπάνω - νοµικών - αιτιάσεων, η 
λειτουργία της Πρωινής - και µόνο - Ζώνης σε µέρα που δεν εφαρµόζεται το ωρολόγιο 
Πρόγραµµα της Σχολικής Μονάδας θα σήµαινε και την ακύρωση του ίδιου του 
ρόλου του σχολείου. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να είναι στις προθέσεις του Νοµοθέτη και 
σίγουρα δεν µπορεί να αποδεχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, καλούµε: 
 

� Τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων να ορίσουν µε απόφασή τους το περιεχόµενο και τη 
χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων, χωρίς τη λειτουργία Πρωινής Ζώνης. 

� Τη ∆ιεύθυνση Σπουδών να προχωρήσει – άµεσα – σε επανόρθωση του σχετικού 
εγγράφου. 

 
21 Μαρτίου 2010 

 
 

Υ.Γ.  Το ενηµερωτικό σηµείωµα της 16ης Μαρτίου, καθώς και το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 32551/Γ1/19-3-
2010 της ∆ιεύθυνσης Σπουδών είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/dimitrako                                     


