
 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Σε ζςνέσεια ηυν ςπ’ απ.Φ 20/158235/Δ1/9-10-2019 και Φ.20/155436/Δ1/4-10-2019 

εγγπάθυν ηηρ Υθςποςπγού Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν, πος ηέθηζαν ςπότη μος, αναθοπικά με 

ηην επιλογή ζημαιοθόπυν ζηα ζσολεία ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ, θα ήθελα να ζαρ 

ενημεπώζυ για ηα εξήρ: 

1] Το άπ. 3 ηος ΠΔ 79/2017 πποβλέπει: «5. Σεκαηνθόξνη, παξαζηάηεο θαη ππεύζπλνη γηα 

ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ νξίδνληαη καζεηέο ηεο ΣΤ` ηάμεο. Σεκαηνθόξνη νξίδνληαη δύν καζεηέο ηεο 

ΣΤ` ηάμεο, o έλαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31 Ιαλνπαξίνπ θαη o άιινο από 1ε Φεβξνπαξίνπ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Η επηινγή ζεκαηνθόξσλ, παξαζηαηώλ θαη ππεπζύλσλ 

θαηάζεζεο ζηεθάλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε θιήξσζε αλάκεζα ζην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο. 

Η θιήξσζε δηελεξγείηαη παξνπζία ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηεο ΣΤ` ηάμεο κε επζύλε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ηνπ λόκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό 

Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο επηινγήο ζεκαηνθόξσλ, παξαζηαηώλ θαη ησλ ππεπζύλσλ θαηάζεζεο 

ζηεθάλνπ, εθόζνλ ζηε ΣΤ` ηάμε ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο (1) ηκήκαηα, θαζώο θαη θάζε 

άιιν ζρεηηθό ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ».  

Από ηα ανυηέπυ πποκύπηει, όηι οι υρ άνυ εγκύκλιοι ηηρ κςπίαρ Υθςποςπγού έπσονηαι ζε 

ππόδηλη ανηίθεζη ππορ ηην διάηαξη ηος άπ. 3 παπ. 5 ηος πδ 79/2017.  Ζήηημα λοιπόν, γεννάηαι ηο 

ποιερ μποπεί να είναι οι ενέπγειερ ηυν αποδεκηών ηυν υρ άνυ εγκςκλίυν. 

2] Σύμθυνα με ηο άπ.25 ηος ν.3528/2007 πποβλέπεηαι «Νομιμόηηηα ςπηπεζιακών 

ενεπγειών 1. Ο ππάιιεινο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη ηε 

λνκηκόηεηα ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπ ελεξγεηώλ. 2. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνύεη ζηηο δηαηαγέο 

ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. Όηαν όμωρ εκηελεί διαηαγή, ηην οποία θεωπεί παπάνομη, οθείλει, ππιν 

ηην εκηέλεζη, να αναθέπει εγγπάθωρ ηην ανηίθεηη γνώμη ηος και να εκηελέζει ηη διαηαγή 

σωπίρ ςπαίηια καθςζηέπηζη. Η δηαηαγή δελ πξνζθηάηαη λνκηκόηεηα εθ ηνπ όηη ν ππάιιεινο 

νθείιεη λα ππαθνύζεη ζε απηήλ. 3. Αν η διαηαγή είναι πποδήλωρ ανηιζςνηαγμαηική ή 

παπάνομη, ο ςπάλληλορ οθείλει να μην ηην εκηελέζει και να ηο αναθέπει σωπίρ αναβολή. 



Όηαν ζε διαηαγή, η οποία πποδήλωρ ανηίκειηαι ζε διαηάξειρ νόμων ή κανονιζηικών ππάξεων, 

διαηςπώνονηαι επείγονηερ και εξαιπεηικοί λόγοι γενικόηεπος ζςμθέπονηορ ή όηαν, ύζηεπα 

από άπνηζη ςπακοήρ ζε ππώηη διαηαγή πος πποδήλωρ ανηίκειηαι ζε ηέηοιερ διαηάξειρ, 

ακολοςθήζει δεύηεπη διαηαγή, πος εκθέηει επείγονηερ και εξαιπεηικούρ λόγοςρ γενικόηεπος 

ζςμθέπονηορ, ο ςπάλληλορ οθείλει να εκηελέζει ηη διαηαγή και να αναθέπει ζςγσπόνωρ 

ζηην πποϊζηαμένη απσή εκείνος, πος ηον διέηαξε. Επί λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

εθόζνλ εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ή ην αλώηαην κνλνκειέο όξγαλν 

δηνίθεζεο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ επνπηεύνληα Υπνπξγό. Εάλ εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ν 

Υπνπξγόο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγό. 4. Αλ ν ππάιιεινο έρεη αληίζεηε γλώκε 

γηα εληειιόκελε ελέξγεηα, γηα ηελ νπνία είλαη αλαγθαία ε πξνζππνγξαθή ή ε ζεώξεζε ηνπ, νθείιεη 

λα ηε δηαηππώζεη εγγξάθσο γηα λα απαιιαγεί από ηελ επζύλε. Εάλ παξαιείπεη ηελ πξνζππνγξαθή 

ή ζεώξεζε, ζεσξείηαη όηη πξνζππέγξαςε ή ζεώξεζε. 5. Οη πξντζηάκελνη όισλ ησλ βαζκίδσλ 

νθείινπλ λα πξνζππνγξάθνπλ ηα έγγξαθα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπο θαη εθδίδνληαη κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο. Αλ δηαθσλνύλ, νθείινπλ λα δηαηππώζνπλ εγγξάθσο ηηο 

ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπο. Αλ παξαιείςνπλ λα πξνζππνγξάςνπλ ην έγγξαθν, ζεσξείηαη όηη ην 

πξνζππέγξαςαλ. 6. Ο ππάιιεινο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ζύληαμε, κε θάζε κέζν, 

εγγξάθνπ γηα ζέκα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ, εθόζνλ δηαηαρζεί γη` απηό από νπνηνλδήπνηε από ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ. Αλ δηαθσλεί κε ην πεξηερόκελν ηνπ εγγξάθνπ, εθαξκόδεηαη ε παξ. 4 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ». 

Όπυρ και ανυηέπυ εκηέθηκε, η πεπιεσόμενη ζηιρ εγκςκλίοςρ ηηρ κςπίαρ Υθςποςπγού είναι 

πποδήλυρ ανηίθεηη ππορ ηην διάηαξη ηος απ. 3 παπ.5 ηος πδ 79/2017 και από ηο πεπιεσόμενο ηυν 

εγκςκλίυν δεν πποκύπηει η επίκληζη όλυρ εξαιπεηικών και επειγόνηυν λόγυν δημοζίος 

ζςμθέπονηορ για ηην εκηέλεζη ηηρ υρ άνυ ενηολήρ. Σςνεπεία αςηού, οι ςπάλληλοι [Διεςθςνηέρ 

Σσολικών Μονάδυν και Σύλλογοι Διδαζκόνηυν] οθείλοςν να απέσοςν από αςηήν και να 

αναθέποςν παπάλληλα ηοςρ λόγοςρ, πος ςπαγοπεύοςν ηην υρ άνυ μη εκηέλεζη.  

Παπαμένυ ζηην διάθεζη ζαρ. 

Με εκηίμηζη, 

 

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα 

Δικηγόρος 

 


