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Σχετικά με τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων
στις 30 Ιανουαρίου
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων και τον προβληματισμό που έχει εγερθεί με την
έκδοση Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. 95567/Γ2/20-6-2014) και τις σχετικές εγκυκλίους
(6474/Δ2/15-1-2015, Φ.7/97/9629/Δ1/20-1-2015) αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών, επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Ν. 4264/14 (άρθρο 45, παρ. 13, εδ. β’) παρέχεται η
κάτωθι εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας: «Για τα σχολικά έτη 2013−2014 και

2014−2015 η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους, οι περίοδοι διδασκαλίας των
μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Υ.Α. (αριθμ. 95567/Γ2/20-6-2014), η
οποία ορίζει: «Για το σχολικό έτος 2014−2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών την

30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και
Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται,
για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα
εορτής, κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά
των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα». Από τη γραμματική διατύπωση της προαναφερόμενης
διάταξης - η οποία αντλεί την ισχύ της από την εξουσιοδότηση του Ν. 4264/14 - συνάγεται ότι
καταργείται την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης η αργία που έχει θεσπιστεί από τις ειδικές διατάξεις του Π.Δτος 104/79 και
ορίζεται ως ημέρα εορτής.
Επισημαίνουμε ότι για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η εξουσιοδοτική
διάταξη του Ν. 4264/14 δεν περιλαμβάνει και τη ρύθμιση του περιεχομένου των
εορταστικών εκδηλώσεων κατά την ημέρα αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές
διατάξεις των Π.Δ. 200 & 201/98, ήτοι:

«Τα Νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την
ημέρα αυτή το διδακτικό προσωπικό παίρνει μέρος στον εκκλησιασμό και στις σχετικές
εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής» (άρθρο 4, παρ. 1ε του Π.Δ. 200/98).
«Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν την 30ή Ιανουαρίου, εορτή
των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές
εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό…» (άρθρο 4, παρ. 1ε
201/98).
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