
Τροπολογία για την επιλογή ςημαιοφόρων ςτα δημοτικά ςχολεία ςτο ν/ς του 

Υπουργείου Υγείασ 

 

Η παρ. 5 του άρκρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«5. α) Σθμαιοφόροι ορίηονται δφο μακθτζσ τθσ ΣΤ΄ τάξθσ, o ζνασ για το χρονικό διάςτθμα 

μζχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλοσ από 1θ Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ 

ζτουσ. Επιλζγονται αυτοί που κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ ζχουν ςυγκεντρώςει το 

μεγαλφτερο γενικό μζςο όρο βακμολογίασ, υπολογιηομζνου και του κλαςματικοφ του 

μζρουσ. Το κλαςματικό μζροσ αναφζρεται ςτον ετιςιο γενικό μζςο όρο. Σε περίπτωςθ 

ιςοβακμίασ και ςτο κλαςματικό μζροσ, διενεργείται κλιρωςθ. 

β) Παραςτάτεσ ορίηονται δζκα μακθτζσ τθσ ΣΤ΄ τάξθσ, πζντε για το χρονικό διάςτθμα μζχρι 

31 Ιανουαρίου και πζντε από 1θ Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. Η 

επιλογι γίνεται με τθν ίδια διαδικαςία με τθν οποία επιλζγονται οι ςθμαιοφόροι. 

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν περίπτ. α΄, επιλζγονται δφο μακθτζσ τθσ ΣΤ΄ τάξθσ 

που δεν επιλζχκθκαν οφτε ςθμαιοφόροι οφτε παραςτάτεσ, ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ 

κατάκεςθ ςτεφάνου, ο ζνασ για το διάςτθμα μζχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλοσ από 1θ 

Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. 

δ) Οι ςθμαιοφόροι, οι παραςτάτεσ και οι υπεφκυνοι για τθν κατάκεςθ ςτεφάνου 

επιλζγονται ανά τμιμα για τα ωσ άνω χρονικά διαςτιματα αντίςτοιχα. 

Η κατά τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ επιλογι ι κλιρωςθ, εφόςον ςυντρζχει τζτοια 

περίπτωςθ, πραγματοποιείται από τον διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι τον νόμιμο 

αναπλθρωτι του παρουςία του ςυλλόγου διδαςκόντων και των ενδιαφερομζνων μακθτών 

και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό. 

ε) Στθ διαδικαςία επιλογισ ςθμαιοφόρων, παραςτατών και υπευκφνων για τθν κατάκεςθ 

ςτεφάνου ςτα δθμοτικά ςχολεία μποροφν να ςυμμετζχουν και οι μετεγγραφζντεσ μακθτζσ 

από άλλα ςχολεία, εφόςον θ μετεγγραφι ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 10 Οκτωβρίου του 

ζτουσ που γίνεται θ επιλογι και ζχει προςκομιςκεί ςτο ςχολείο αντίγραφο τθσ ςελίδασ του 

Βιβλίου Μθτρώου, ςτθν οποία φαίνεται θ αναλυτικι βακμολογία τουσ ςτθν Ε' τάξθ. 

ςτ) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κακορίηεται ο τρόποσ 

επιλογισ ςθμαιοφόρων, παραςτατών και των υπευκφνων κατάκεςθσ ςτεφάνων, εφόςον 

ςτθ ΣΤ΄ τάξθ λειτουργοφν λιγότερα ι περιςςότερα των δφο (2) τμθμάτων ι οι μακθτζσ τθσ 

ΣT΄ τάξθσ δεν επαρκοφν για να επιλεγοφν ςθμαιοφόροι, παραςτάτεσ και υπεφκυνοι για 

κατάκεςθ ςτεφάνου, το περιεχόμενο του ωσ άνω προβλεπομζνου πρακτικοφ κακώσ και 

κάκε άλλο ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. 

Η παροφςα διάταξθ εφαρμόηεται και για το διδακτικό ζτοσ 2019-2020, για το οποίο, κατ’ 

εξαίρεςθ, θ επιλογι των ςθμαιοφόρων, παραςτατών και υπευκφνων για τθν κατάκεςθ 

ςτεφάνων ςτα δθμοτικά ςχολεία κα πραγματοποιθκεί τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ του 

παρόντοσ νόμου ςτο ΦΕΚ. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ κατά τθν περίπτωςθ ςτ’ 

τθσ παροφςασ παραγράφου Υπουργικισ Απόφαςθσ». 


