∆ΗΛΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Αριθ. πρωτοκόλλου........./...................
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ............................................
∆ΗΛΩΣΗ
του/της ....................................................... του .............................. Θεολόγου
κλάδου ΠΕ01 (ή ∆ασκάλου)
Tόπος ............... ηµεροµηνία ........................ 2019
Αξιότιµε -η κ/κα ∆ιευθυντά-τρια,
Σας δήλωνω ότι βάσει των:

α) άρθ. 95 παρ. 5 του Συντάγµατος β) άρθ. 1

του Ν. 3068/2002 καί γ) άρθ. 25 παρ. 3 Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού
Κώδικα, εφαρµόζω τις αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολοµελείας του
ΣτΕ που αφορούν το µάθηµά µου.

Με εκτίµηση
Ο /Η δηλών -ούσα

Σηµείωση : Υποβάλλεται από τους Εκπαιδευτικούς Θεολόγους Γυµνασίων Λυκείων καθώς και τους ∆ασκάλους κατά το σχολικό έτος 2019-20 µε µια
απλή έγγραφη ∆ήλωση (πού λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου) προς τον ∆/ντήτρια του Σχολείου. Σε περίπτωση που ο Θεολόγος διδάσκει σε περισσότερα
του ενός σχολεία, η δήλωση αρκεί να υποβληθεί έστω και στο σχολείο που
διδάσκει τις περισσότερες ώρες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
για τους εκπαιδευτικούς :
Α. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ενηµέρωση των εκπ/κών πριν υπογράψουν, παρατίθεται το κείµενο των
διατάξεων, που περιέχει η ∆ήλωση:
Άρθ. 95 παρ. 5 του Συντάγµατος:
5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές
αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε
αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης της διοίκησης."
Άρθ. 1 Ν. 3068/2002:
«Το ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς
καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις
ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για
την εκτέλεση των αποφάσεων. ∆ικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του
προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών,
ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συµµόρφωσης ή
είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές διατάξεις και τους όρους που
κάθε απόφαση τάσσει».
Άρθ. 25 Ν. 3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα : Νοµιµότητα υπηρεσιακών
ενεργειών
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγµατική ή παράνοµη, ο υπάλληλος
οφείλει να µην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε
διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών
πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου
συµφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που
προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που
εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συµφέροντος, ο
υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην
προϊσταµένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νοµικών προσώπων δηµοσίου

δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συµβούλιο ή το
ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον
εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά
υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.
Β. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
1. Σύµφωνα µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (7/2010, ΝΟΜΙΚΟ
ΒΗΜΑ 2010, σελ. 513), η ∆ιοίκηση µετά την έκδοση δικαστικής απόφασης,
έχει υποχρέωση, να συµµορφωθεί µε το περιεχόµενο αυτής και «όχι µόνο να
θεωρήσει ως ανύπαρκτες τις ακυρωθείσες µε την απόφαση αυτή διοικητικές
πράξεις αλλά και µε θετικές ενέργειές της να χωρήσει (προβεί) στην
αναµόρφωση

της

δηµιουργηθείσας,

βάσει

των

έν

λόγω

πράξεων,

καταστάσεως, ώστε να επανέλθουν τα πράγµατα στην θέση που θα
βρίσκονταν, αν οι πράξεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί».
Άλλωστε και στο άρθρο 50 παρ. 4 του Π.∆. για το ΣτΕ (18/1989), ορίζεται ότι:
«Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές
αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε
αρµόδιο όργανο» (βλ. Συντ. 95,5 • Ν3068/2002, άρθ. 1 • βλ. και Υπαλ. Κώδ.
25,3 • 106,3). «Ο παραβάτης εκτός από την δίωξη κατά το άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα (παράβαση καθήκοντος) υπέχει και προσωπική ευθύνη για
αποζηµίωση».
Συνεπώς, η ακυρωθείσα πράξη των νέων Προγραµµάτων Σπουδών του
µαθήµατος των Θρησκευτικών, από τις αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της
Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας,

θεωρείται ως µηδέποτε

εκδοθείσα κάτι που σηµαίνει ότι επαναφέρεται αυτοδικαίως σε ισχύ το
προϋφιστάµενο Πρόγραµµα Σπουδών (ΣτΕ 4690/1985). Κατά συνέπεια
δύνανται νοµίµως να χρησιµοποιούνται τα ‘προηγούµενα’ βιβλία, τα οποία
υπάρχουν αναρτηµένα και στο διαδίκτυο.

