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ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ 30
η  

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 

(Εορηή Σριών Ιεραρτών) 

 

 

Τν ΔΣ ηεο ΟΛΜΕ θαηαγγέιιεη ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα λα θαινύλ ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα 

αλαπιήξωζε καζεκάηωλ ηε Δεπηέξα 30/1, κέξα ηεο Γηνξηήο ηωλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέξα 

είλαη αξγία γηα ηα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί παξάλνκα θαινύληαη γηα εξγαζία, όπωο δείρλεη ην ΠΔ 

104/79 ζην άξζξν 2: 

3. Ηκέξαη αξγίαο ηωλ Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ νξίδνληαη : 

α) Άπαζαη αη Κπξηαθαί, 

β) αι θρησκεστικαί εορταί των Τριών Ιεραρτών θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, 

γ) αη εζληθαί επέηεηνη ηεο 28εο Οθηωβξίνπ θαη 25εο Μαξηίνπ, 

δ) ε Καζαξά Δεπηέξα, 

ε) ε 1ε Μαΐνπ θαη 

ζη) ε θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο εκέξα αξγίαο δηά ηελ έδξαλ εθάζηνπ ζρνιείνπ ιόγω ηνπηθήο 

ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο ενξηήο. 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ην Π.Δ. 201/1998, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ζε εθθιεζηαζκό ζηηο 

30/1 θαη παξνπζία ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζωπηθνύ ζε εθδειώζεηο, αθνξά κόλν ηελ Πξωηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε: 

1. Τα ζρνιεία Πρωτοβάθμιας Εθπ/ζεο δελ ιεηηνπξγνύλ: … 

 Τελ 30ή Ιαλνπαξίνπ, ενξηή ηωλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ. Τελ εκέξα απηή γίλεηαη εθθιεζηαζκόο θαη 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζρεηηθέο εθδειώζεηο, ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο όιν ην δηδαθηηθό πξνζωπηθό. 

Σε πεξίπηωζε πνπ ε 30ε Ιαλνπαξίνπ είλαη Σάββαην ή Κπξηαθή νη εθδειώζεηο γίλνληαη ηελ 

πξνεγνύκελε Παξαζθεπή ηηο δύν πξώηεο ώξεο θαη ην ζέκα ηνπ εθθιεζηαζκνύ ξπζκίδεηαη κεηά 

από ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ ηεξνύ λανύ, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13, ηνπ 

παξόληνο Π.Δ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη αληηκέηωπνη κε κηα πξνζπάζεηα ππνλόκεπζεο ηωλ εξγαζηαθώλ ηνπο 

δηθαηωκάηωλ, όπωο ζπκβαίλεη εμάιινπ κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ηδηωηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα. 

Είλαη ηέηνηα ε απζαηξεζία πνπ δελ ηεξείηαη θαλ ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα δηθαηώκαηα ηωλ 

εξγαδνκέλωλ.  

Τνλίδνπκε όηη είλαη κηα δηαδηθαζία παξάλνκε, αιιά θαη παηδαγωγηθά άγνλε. Δελ καο δηαθεύγεη ην 

γεγνλόο όηη εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο απνζηνιήο ηωλ βηβιίωλ, πνιιά ζρνιεία πξνρώξεζαλ ζε 

αγωληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Γηα απηό ην ιόγν θαη πξνηείλακε λα παξαηαζνύλ ηα καζήκαηα θαηά κία 

βδνκάδα ην Μάην. Από ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ππνπξγείνπ θαίλεηαη πωο κάιινλ ζα πηνζεηεζεί ε πξόηαζε.  

Η πεξηηηή ινηπόλ ζπδήηεζε γηα αλαπιήξωζε ωξώλ νπζηαζηηθά δελ είλαη παξά κηα εθδηθεηηθή 

ελέξγεηα ζε βάξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο πνπ αγωληά θαη αγωλίδεηαη γηα ζέκαηα ηόζν ζεκαληηθά 

όπωο ηα βηβιία θαη νη άιιεο αληηεθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγείνπ (ζπγρωλεύζεηο-θαηαξγήζεηο 

ζρνιείωλ, δηαθνπέο κεηαθνξά καζεηώλ θ.ά). Είλαη επίζεο θαη έλα θαθό ζεκάδη γηα όζα εηνηκάδνληαη κε 

ηελ αμηνιόγεζε πνπ κεηξάεη ηελ παηδαγωγηθή επάξθεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ ππαθνή, κεηαμύ 

άιιωλ, ζηηο εληνιέο ηωλ πξνϊζηακέλωλ ππό ηελ απεηιή κηζζνινγηθήο-βαζκνινγηθήο θαζήιωζεο, αιιά 

θαη απόιπζεο κε βάζε ηηο πξόζθαηεο δειώζεηο ππνπξγώλ. 



Καλούμε ηοσς καθηγηηές ηων ζτολείων ποσ ηοσς δίνοσν ηην παράνομη ενηολή να εργαζηούν 

ηη Δεσηέρα 30/1 ποσ είναι μέρα αργίας να απέτοσν από ηα μαθήμαηα. Η απνδνρή από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο παξαβίαζεο ηωλ εξγαζηαθώλ ηνπο δηθαηωκάηωλ αλνίγεη πξννπηηθέο άξλεζεο από ηελ 

θπβέξλεζε ηωλ πην βαζηθώλ θαηαθηήζεωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

Ότι ζηη δόλια σπονόμεσζη δικαιωμάηων και καηακηήζεων. 

 

 

 

 

 

 

 


