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Θέμα :
Επιλογή ζημαιοθόρων- παραζηαηών, οριζμός σπεσθύνων καηάθεζης ζηεθάνων
Δλόςε ηνπ πξνζερνύο ενξηαζκνύ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ «ΟΥΙ» - 28εο Οθησβξίνπ θαη κε αθνξκή ηα
εύινγα εξσηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνιιώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν
επηινγήο ζεκαηνθόξσλ-παξαζηαηώλ θαη ηνλ νξηζκό ππεπζύλσλ γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ, ζαο
γλσζηνπνηνύκε ηα εμήο:
Η επηινγή ησλ ζεκαηνθόξσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ
παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 201/1998(ΦΔΚ 161Α) θαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ
κε ηε Τ.Α Φ10/ 84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΔΚ 863Β) πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
θαη καζεηώλ πνπ έρνπλ απαιιαγεί από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαζώο θαη όζσλ πξνέξρνληαη
από κεηεγγξαθή θαη κε ηελ Τ.Α. Γ1/219/16-3-2001(ΦΔΚ 277Β) πνπ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο θαη ησλ αιινδαπώλ καζεηώλ.
Δηδηθόηεξα :
α) εκαηνθόξνη νξίδνληαη δύν καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο, o έλαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31
Ιαλνπαξίνπ θαη o άιινο από 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Δπηιέγνληαη απηνί
πνπ θαηά ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο έρνπλ ζπγθεληξώζεη ην κεγαιύηεξν γεληθό κέζν όξν
βαζκνινγίαο, ππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ θιαζκαηηθνύ ηνπ κέξνπο. ηηο πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο θαη ζην
θιαζκαηηθό κέξνο, γίλεηαη θιήξσζε. Σν θιαζκαηηθό κέξνο αλαθέξεηαη ζηνλ εηήζην γεληθό κέζν όξν θαη
όρη ζην κέζν όξν ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ.
β) Παξαζηάηεο νξίδνληαη δέθα καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο, πέληε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 31
Ιαλνπαξίνπ θαη πέληε από 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Η επηινγή γίλεηαη κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ επηιέγνληαη νη ζεκαηνθόξνη.
γ) Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, επηιέγνληαη δύν καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο πνπ δελ επηιέρζεθαλ νύηε
ζεκαηνθόξνη νύηε παξαζηάηεο, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε θαηάζεζε ζηεθάλνπ, ν έλαο γηα ην δηάζηεκα
κέρξη 31 Ιαλνπαξίνπ θαη ν άιινο από 1ε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.
δ) Οη ζεκαηνθόξνη, νη παξαζηάηεο θαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ επηιέγνληαη θαηά
ηκήκα κε ηελ ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ, ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ιεηηνπξγνύλ ζε νπνηαδήπνηε ζρνιηθή κνλάδα άλσ
ησλ δύν (2) ηκεκάησλ ζηε Σ΄ ηάμε, ηόηε πξηλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθόξσλ, παξαζηαηώλ θαη
ππεπζύλσλ θαηάζεζεο ζηεθάλσλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε από ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζία
γνλέσλ ησλ καζεηώλ ή εθπξνζώπσλ ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ώζηε λα επηιεγνύλ αξρηθά
ηα δύν (2) ηκήκαηα από ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ ηειηθά νη ζεκαηνθόξνη, παξαζηάηεο θαη νη ππεύζπλνη
θαηάζεζεο ζηεθάλσλ, κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.
ε) ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ κηθξό αξηζκό καζεηώλ ζηελ Σ΄ ηάμε (κηθξόηεξν από ην ζύλνιν ησλ
παξαπάλσ ζέζεσλ), νη ζέζεηο ζπκπιεξώλνληαη κε καζεηέο ηεο Δ΄ θαη όηαλ δελ επαξθνύλ θη απηνί, κε
καζεηέο θαη ησλ άιισλ ηάμεσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά (πξώηα ηεο Γ΄ ηάμεο θιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή
επηιέγνληαη νη καζεηέο πνπ ζην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο είραλ ηα πεξηζζόηεξα «Α» ζηνπο κέζνπο
όξνπο ησλ καζεκάησλ. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη καζεηέο πνπ έρνπλ ίζν αξηζκό «Α» ζηνπο κέζνπο
όξνπο ησλ καζεκάησλ, γίλεηαη θιήξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε επηινγή γίλεηαη από ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ελώπηνλ ηνπ ζπιιόγνπ
δηδαζθόλησλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καζεηώλ θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε όιε δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ θιήξσζε.
Παξαθαινύληαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ρνιηθώλ κνλάδσλ λα ελεκεξσζνύλ ελππόγξαθα.

Y.A. Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001
Επιλογή ζημαιοθόρων ζηο δημοηικό ζτολείο
Έρνληαο
ππόςε:
1.
Σν
εδάθην
δ
ηεο
παξαγξ.
11
ηνπ
άξζξνπ
4
ηνπ
Ν.1566/85
(ΦΔΚ
167α)
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2525/97 (ΦΔΚ 188^) «Δληαίν Λύθεην,
πξόζβαζε απνθνίησλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», νη νπνίεο νξίδνπλ όηη ηα ζέκαηα ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ ηνπ Ν. 1566/85 ξπζκίδνληαη κε
απόθαζε
ηνπ
Τπνπξγνύ
Δζληθήο
Παηδείαο
θαη
ζξεζθεπκάησλ
3.
Σελ
ππ.
αξ.
18/9-5-01
απόθαζε
ηνπ
Παηδαγσγηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ
4. Σν γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ
απνθαζίδνπκε
ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθόξσλ, παξαζηαηώλ θαη ππεπζύλσλ γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλνπ
ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη:
α. Μαζεηέο νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο έρνπλ απαιιαγεί από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο,
ύζηεξα από ππεύζπλε δήισζε ησλ γνλέσλ ηνπο.
β. Οη κεηεγγξαθέληεο καζεηέο από άιια ζρνιεία, εθόζνλ ε κεηεγγξαθή έρεη νινθιεξσζεί κέρξη
10 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ γίλεηαη. ε επηινγή θαη έρεη πξνζθνκηζζεί ζην ζρνιείν αληίγξαθν ηεο
ζειίδαο ηνπ Βηβιίνπ Μεηξώνπ, ζηελ νπνία θαίλεηαη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπο ζηελ Δ' ηάμε.
Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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ΘΔΜΑ : Επιλογή ζημαιοθόρων
Έρνληαο
ππόςε:
1. Σν εδάθην δ ηεο παξαγξ. 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167α)
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2525/97 (ΦΔΚ 188α) "Δληαίν Λύθεην,
πξόζβαζε απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη
άιιεο δηαηάμεηο", νη νπνίεο νξίδνπλ όηη ηα ζέκαηα ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ ηνπ Ν. 1566/85 ξπζκίδνληαη
κε
απόθαζε
ηνπ
Τπνπξγνύ
Δζληθήο
Παηδείαο
θαη
Θξεζθεπκάησλ.
3.
Σελ
ππ.
αξηζκ.
8/21.2.2001
πξάμε
ηνπ
Παηδαγσγηθνύ
Ιλζηηηνύηνπ.
4. Σν γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ
απνθαζίδνπκε
ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζεκαηνθόξσλ, παξαζηαηώλ θαη ππεπζύλσλ γαη ηελ θαηάζεζε
ζηεθάλνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη αιινδαπνί καζεηέο, νη νπνίνη θνηηνύλ ηνπιάρηζην δύν (2)
ρξόληα ζε ειιεληθό ζρνιείν.
Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΔΣΡΟ ΔΤΘΤΜΙΟΤ

