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Άρθρο 13, παρ. 11 του Π.∆τος 201/98 

 

 

Σηµαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου 

 

Σηµαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται µαθητές 

που δεν έχουν απαλλαγεί από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής και είναι Έλληνες 

υπήκοοι. Στη διαδικασία επιλογής µπορούν να πάρουν µέρος και µαθητές ελληνικής 

καταγωγής µε ξένη υπηκοότητα, εφ’ όσον και οι γονείς τους το επιθυµούν και δεν έχουν 

απαλλαγεί από το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 

α. Σηµαιοφόροι ορίζονται δύο µαθητές της ΣΤ' τάξης, o ένας για το χρονικό διάστηµα 

µέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού 

έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούµενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει 

το µεγαλύτερο γενικό µέσο όρο βαθµολογίας, υπολογιζοµένου και του κλασµατικού του 

µέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθµίας και στο κλασµατικό µέρος, γίνεται κλήρωση. Το 

κλασµατικό µέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό µέσο όρο και όχι στο µέσο όρο των 

επιµέρους µαθηµάτων. 

β. Παραστάτες ορίζονται δέκα µαθητές της ΣΤ’  τάξης, πέντε για το χρονικό διάστηµα 

µέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. 

Η επιλογή γίνεται µε την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σηµαιοφόροι. 

γ. Με τον τρόπο που περιγράφεται στα προηγούµενα εδάφια. επιλέγονται δύο µαθητές 

της ΣΤ' τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σηµαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους 

ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστηµα µέχρι 31 Ιανουαρίου και ο 

άλλος από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδ. έτους. 

δ. Οι σηµαιοφόροι. οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου 

επιλέγονται κατά τµήµα και η τήρηση των αναφεροµένων στα παραπάνω εδάφια α, β, γ 

είναι υποχρεωτική. 

Η επιλογή γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων 

και των ενδιαφεροµένων µαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τη ονόµατα των µαθητών που πήραν µέρος 

στην κλήρωση. 

ε. Στη διαδικασία επιλογής δεν παίρνουν µέρος οι µαθητές που προέρχονται από 

µετεγγραφή και πήραν τίτλο προόδου Ε΄ τάξης από άλλο σχολείο. 
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στ. Στα σχολεία που έχουν µικρό αριθµό µαθητών στην ΣΤ΄ τάξη (µικρότερο από το 

σύνολο των παραπάνω θέσεων), οι θέσεις συµπληρώνονται µε µαθητές της Ε΄ και όταν 

δεν επαρκούν κι αυτοί, µε µαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα 

της ∆΄ τάξης κλπ.). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι µαθητές που στο προηγούµενο 

σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα Α στους µέσους όρους των µαθηµάτων. Αν 

υπάρχουν περισσότεροι µαθητές που έχουν ίσο αριθµό Α στους µέσους όρους των µα-

θηµάτων, γίνεται κλήρωση. 

 


