Διακοπές – αργίες – εορηαζηικές εκδηλώζεις
1. Τα ζρνιεία Πξωηνβάζκηαο Εθπ/ζεο δελ ιεηηνπξγνύλ:
α. Τα Σάββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο
β. Τελ 28ε Οθηωβξίνπ (εζληθή ενξηή)
γ. Τε 17ε Ννεκβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία γίλνληαη εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηνπ
Πνιπηερλείνπ, ηνλ αληηδηθηαηνξηθό αγώλα θαη ηελ Εζληθή Αληίζηαζε, ζε όια ηα
ζρνιεία κέζα ζην πξωηλό ωξάξην εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο παίξλεη κέξνο όιν ην δηδ.
πξνζωπηθό. Όηαλ ε 17ε Ννεκβξίνπ είλαη Σάββαην ή Κπξηαθή νη εθδειώζεηο
πξαγκαηνπνηνύληαη ηελ πξνεγνύκελε Παξαζθεπή
δ. Από 24 Δεθεκβξίνπ κέρξη θαη 7 Ιαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Φξηζηνπγέλλωλ).
ε. Τελ 30ε 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.
ζη. Τελ Καζαξή Δεπηέξα
δ. Τελ 25ε Μαξηίνπ (εζληθή ενξηή)
ε. Από ηε Μ. Δεπηέξα κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Δηαθαηλεζίκνπ (δηαθνπέο
Πάζρα)
ζ. Τελ 1ε Μαΐνπ
η. Τελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο
ηα. Από 22 Ινπλίνπ κέρξη θαη 31 Απγνύζηνπ (ζεξηλέο δηαθνπέο)
ηβ. Τελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνύρνπ ηεο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο
εζληθήο ενξηήο.
2. Οη εθδειώζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 28εο Οθηωβξίνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο 27 Οθηωβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία ηηκάηαη θαη ε ειιεληθή
ζεκαία θαη γηα ηελ επέηεην ηεο εζληθήο ενξηήο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζηηο 24 ηνπ ίδηνπ
κήλα. Σε πεξίπηωζε πνπ ε 28ε Οθηωβξίνπ θαη ε 25ε Μαξηίνπ είλαη Κπξηαθή ή
Δεπηέξα, νη εθδειώζεηο γίλνληαη ηελ πξνεγνύκελε Παξαζθεπή.
3. Τα ζρνιεία παίξλνπλ κέξνο ζηηο παξειάζεηο θαη ζην γεληθό ενξηαζκό ηωλ εζληθώλ
θαη ηνπηθώλ ενξηώλ, ζύκθωλα κε ην πξόγξακκα ηεο Ννκαξρίαο ή ηεο δεκνηηθήο
αξρήο. Ο ζεκαηνθόξνο κε ηε ζεκαία ηνπ ζρνιείνπ θαη νη παξαζηάηεο παξίζηαληαη
ζηε δνμνινγία. Καηά ηελ θξίζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ θαη εθόζνλ νη ζπλζήθεο
ην επηηξέπνπλ ηελ εκέξα απηή κπνξεί λα γίλεη εθθιεζηαζκόο ηωλ καζεηώλ ή
αληηπξνζωπεία ηνπο λα πιαηζηώζεη ην ζεκαηνθόξν θαη ηνπο παξαζηάηεο.
Οη ζπλνδνί ηωλ καζεηώλ θαη νη ππεύζπλνη εθπ/θνί γηα ηηο παξαπάλω εθδειώζεηο
νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ.
Οη εθπ/θνί πνπ δηδάζθνπλ ζε δύν ή πεξηζζόηεξα ζρνιεία παίξλνπλ κέξνο ζηηο
εθδειώζεηο ηνπ ελόο κόλν ζρνιείνπ, πνπ είλαη απηό ζην νπνίν έρνπλ νξγαληθή ζέζε.
Οη απνζπαζκέλνη θαη νη αλαπιεξωηέο παίξλνπλ κέξνο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ,
ζην νπνίν δηδάζθνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο.
4. Έθηαθηεο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ
Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε όηαλ πξόθεηηαη γηα
εθδήιωζε ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο.

