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ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ! 

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας (9/4) ενημερώνει ότι «θα δύναται να παρέχεται 

σε προαιρετική βάση εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

και κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων εβδομάδων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 

Μεγάλη Τετάρτη 15.04.2020 ως και Τρίτη 21.04.2020. Το ακριβές πλαίσιο θα οριστεί με σχετικές 

διατάξεις».  

Το Υπουργείο συνεχίζει και με αυτή την ανακοίνωση την απαράδεκτη πρακτική του . 

Υπενθυμίζουμε λοιπόν (όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΔΟΕ) ότι η λειτουργία του 

σχολείου, η έναρξη των μαθημάτων, οι διακοπές και οι αργίες, ρυθμίζονται με το ΠΔ79, 

όπου στο  άρθρο 3 παράγραφος 1 στ. αναφέρει σαφώς: «Τα δημόσια σχολεία και 

νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες:.... από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και 

την Παρασκευή του Διακαινησίμου». Το ΠΔ, δεν αναιρείται ούτε με υπουργικές αποφάσεις 

ούτε με συστάσεις ούτε με προσφυγή στον κοινωνικό αυτοματισμό.  

Και ρωτάμε: 

 1.Από πότε η λειτουργία του δημόσιου σχολείου έγινε προαιρετική; Δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

νομοθεσία που καθορίζει τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν τα σχολεία; 

2. Ποιόν βοηθάει η ένταση του πολυκερματισμού που ήδη λαμβάνει χώρα στο χώρο της 

εκπαίδευσης. 

3. Τι υπονοεί το υπουργείο πετώντας για άλλη μια φορά το μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς; Ότι 

υπάρχουν εργατικοί εκπαιδευτικοί που δουλεύουν και το Πάσχα και κατ΄ αντιστοιχία οι τεμπέληδες 

που δε δουλεύουν, ενεργοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό, εργαλείο χρήσιμο για τα επόμενα 

μέτρα που ετοιμάζει; 

Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο (ΠΔ79) που ορίζει με ενιαίο τρόπο τη 

λειτουργία των σχολείων και αυτό θα ακολουθήσουμε όλοι και όλες απαρέγκλιτα. Τα 

υπόλοιπα, ας τα βρει το Υπουργείο Παιδείας με τους κρατικοδίαιτους δημοσιογράφους του 

που είναι ήδη σε διατεταγμένη υπηρεσία εναντίον των εκπαιδευτικών και των δημοσίων 

υπαλλήλων.  

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

 Η κρίση της πανδημίας είναι μια χρυσή ευκαιρία να αμφισβητηθούν για πάντα όλα τα 

δικαιώματά μας: ωράρια, αργίες, άδειες, θέσεις εργασίας. Υπάρχει συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει με ενιαίο τρόπο τη λειτουργία των σχολείων αλλά και τις 

αργίες των ημερών του Πάσχα και αυτό σας καλούμε να ακολουθήσουμε όλοι και όλες.    
 


