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Αθόνα  15/10/2019 

Προσ 

1. Την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Σοφύα Ζαχαρϊκη  

2. Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 

Θεςμικό εκτροπό οι εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την επιλογό ςημαιοφόρων  

 

Με τισ εγκυκλύουσ  Φ.20/155436/Δ1/4-10-2019 και Φ.20/158235/Δ1/9-10-2019, 

που υπογρϊφονται από την Υφυπουργό Παιδεύασ, το  Υ.ΠΑΙ.Θ.  καλεύ τισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ να μην εφαρμόςουν το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο παρ. 5 

του ϊρθρου 3 του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ109/Α/1-8-2017) ςχετικϊ με την επιλογό 

ςημαιοφόρων για τισ παρελϊςεισ τησ 28ησ Οκτωβρύου, εν όψει νομοθετικόσ 

αλλαγόσ επύ του ςυγκεκριμϋνου ζητόματοσ η οπούα... πρόκειται να 

ακολουθόςει. Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., η διαδικαςύα αυτό αποτελεύ θεςμικό 

εκτροπό, αφού παρακϊμπτει τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται από το 

Σύνταγμα για ψόφιςη νόμων ό ϋκδοςη Προεδρικών Διαταγμϊτων ςε Φ.Ε.Κ.  

Σύμφωνα με το ςχετικό γνωμοδοτικό ςημεύωμα τησ νομικού ςυμβούλου 

τησ Δ.Ο.Ε. «…η περιεχόμενη ςτισ εγκυκλύουσ τησ κυρύασ Υφυπουργού εύναι 

προδόλωσ αντύθετη προσ την διϊταξη του αρ. 3 παρ.5 του πδ 79/2017 και από το 

περιεχόμενο των εγκυκλύων δεν προκύπτει η επύκληςη όλωσ εξαιρετικών και 

επειγόντων λόγων δημοςύου ςυμφϋροντοσ για την εκτϋλεςη τησ ωσ ϊνω 

εντολόσ. Συνεπεύα αυτού, οι υπϊλληλοι (Διευθυντϋσ Σχολικών Μονϊδων και 

Σύλλογοι Διδαςκόντων) οφεύλουν να απϋχουν από αυτόν και να αναφϋρουν 

παρϊλληλα τουσ λόγουσ, που υπαγορεύουν την ωσ ϊνω μη εκτϋλεςη». 

Η πρακτικό αυτό του Υπουργεύου εκθϋτει ςε κινδύνουσ τουσ ςυλλόγουσ 

των διδαςκόντων, αφού η μη εφαρμογό του θεςμικού πλαιςύου αποτελεύ 

παρϊπτωμα για τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ, ενώ ταυτόχρονα ανούγει τον 

δρόμο για προςφυγϋσ από γονεύσ εναντύον τησ πολιτεύασ και των οργϊνων τησ 

(ςχολικών μονϊδων) με όποιο τρόπο κι αν προβούν ςτην επιλογό 

ςημαιοφόρων (ακολουθώντασ ορθϊ το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο ό ςτο 

πλαύςιο τησ εκτϋλεςησ εντολών τισ εγκυκλύουσ).   



Μεγϊλο, νομικό αλλϊ και παιδαγωγικό, τϋλοσ ζότημα γεννϊται (ακόμα 

κι αν ϊμεςα ψηφιςτούν οι τροποποιόςεισ που ϋχουν κατατεθεύ ςτη Βουλό  και 

εκδοθεύ και το ςχετικό Φ.Ε.Κ. ώςτε να ιςχύουν) για  όςα ςχολεύα όδη ϋχουν 

πραγματοποιόςει τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ εξ αιτύασ του γεγονότοσ ότι 

ϋπρεπε να ςυμμετϋχουν ςε τοπικϋσ εορταςτικϋσ εκδηλώςεισ (π.χ. εορταςμόσ 

απελευθϋρωςησ πόλεων). Τι θα πρϋπει να πρϊξουν ςτη ςυνϋχεια οι ςύλλογοι 

διδαςκόντων; θα επαναλϊβουν την επιλογό με βϊςη το νϋο θεςμικό πλαύςιο ό 

όχι; και τι αντύκτυπο θα ϋχουν οι αλλαγϋσ ςτουσ μαθητϋσ;  

Όλα τα παραπϊνω δημιουργούν μεγϊλη ανηςυχύα και αβεβαιότητα ςτισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ και δυναμιτύζουν το ομαλό κλύμα που απαιτεύται ςτην  

εκπαιδευτικό διαδικαςύα, την οπούα η πολιτικό ηγεςύα ϋχει χρϋοσ να 

διαφυλϊςςει.   

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να εύναι ιδιαύτερα 

προςεκτικού και να μην ακολουθόςουν τισ οδηγύεσ των εγκυκλύων για την 

επιλογό ςημαιοφόρων. Οι αλλαγϋσ ςτο υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο θα 

ιςχύουν μόνο μετϊ την ψόφιςό τουσ από τη Βουλό και τη δημοςύευςό τουσ ςε 

Φ.Ε.Κ.  

Καλούμε, τϋλοσ,  την πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αποςύρει ϋςτω και 

τώρα τισ εγκυκλύουσ (θεςπύζοντασ, αφού ϋτςι βούλεται, ϊμεςα και νόμιμα το 

όποιο θεςμικό πλαύςιο θϋλει να ιςχύει) δεύχνοντασ τον απαιτούμενο ςεβαςμό 

ςτην νομικό εγκυρότητα που πρϋπει να διϋπει την εκπαύδευςη και την ομαλό 

λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων. 

 

    

 
 


