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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Η παραβίαση των κανονισμών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή ανάλογης
ποινής σύμφωνα με τα παιδαγωγικά μέτρα.
Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του/της μαθητή/τριας και στην ενίσχυση
της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας του/της, καθώς επίσης και στη διασφάλιση, μέσα
στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής, που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Κατά την επιβολή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού μέτρου από μέρους του αρμοδίου οργάνου λαμβάνεται πάντα
υπόψη το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού.
Παιδαγωγικά μέτρα και όργανα λήψης τους (Κανονισμοί 2017 : 22-2(α) )
(i) Ο παιδαγωγικός διάλογος - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής
(ii) η παρατήρηση - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής
(iii) η επίπληξη - Διδάσκων καθηγητής, Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής
(iv) η κοινή γραπτή παιδαγωγική δέσμευση µεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, για μικροπαραπτώµατα στα
οποία έχει υποπέσει, με την οποία δεσµεύεται ότι δεν θα επαναλάβει το παράπτωµα και ότι θα τηρεί εφεξής
τους κανονισμούς˙ τη συµφωνία προσυπογράφει και ο διδάσκων˙ τη συμφωνία υπογράφει επίσης, αν κριθεί
απαραίτητο από τον εκπαιδευτικό, ο γονέας/κηδεμόνας του µαθητή.
(v) η απομάκρυνση από την τάξη με τη συνοδεία του προέδρου ή άλλου µέλους του συμβουλίου τμήματος και
παραπομπή στη διεύθυνση˙ ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια τεκμηριώνει γραπτώς τους λόγους απομάκρυνσης
του παιδιού από την τάξη, υποβάλλοντας σχετική καταγγελία στη διεύθυνση του σχολείου. Η περαιτέρω
διαχείριση του περιστατικού αναλαμβάνεται από τον οικείο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει άµεσα τους γονείς ή
τους κηδεµόνες του μαθητή.
(vi) η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα του µαθητή για φθορά περιουσίας του
σχολείου ή και άλλων - Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄, Διευθυντής˙ αυτό το παιδαγωγικό μέτρο
μπορεί να επιβληθεί παράλληλα με άλλο παιδαγωγικό µέτρο.
(vii) η εκτέλεση κοινωφελούς σχολικής εργασίας που στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση των ικανοτήτων/
δεξιοτήτων του μαθητή προς όφελος της σχολικής κοινότητας˙ η εκτέλεση της κοινωφελούς σχολικής εργασίας
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πλην των διαλειμμάτων, υπό την επίβλεψη
προσωπικού που ορίζεται κατά περίπτωση από το όργανο επιβολής του παιδαγωγικού µέτρου ήτοι Β.Δ., Β.Δ.
Α΄, Διευθυντή, Πειθαρχικό Συμβούλιο και καθηγητικό σύλλογο.
(viii) η αποβολή μέχρι δύο (2) ημέρες – Βοηθός Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής Α΄. (Νοείται ότι, η αποβολή
µέχρι δύο (2) ηµέρες δύναται να επιβάλλεται με αναστολή)
(ix) η γραπτή προειδοποίηση με κοινοποίηση προς τους γονείς ή τους κηδεμόνες για αλλαγή τμήµατος Παιδαγωγική Ομάδα
(x) η αλλαγή τµήματος (γίνεται µόνο μία (1) φορά) - καθηγητικός σύλλογος
(xi) η αποβολή μία (1) έως τέσσερις (4) ημέρες - Διευθυντής:
(xii) η αποβολή µία (1) έως έξι (6) ημέρες – Πειθαρχικό Συµβούλιο
(xiii) η αποβολή µία (1) έως οκτώ (8) ηµέρες – καθηγητικός σύλλογος.
(xiv) η αποβολή για πάντα από το σχολείο που φοιτά, για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, µε δικαίωµα
µετεγγραφής σε άλλο σχολείο- καθηγητικός σύλλογος.
Για παραπτώματα και συμπεριφορές που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω πίνακα, η Διευθύντρια
αποφασίζει, τηρουμένων των πιο πάνω αναλογιών, για το όργανο στο οποίο θα παραπεμφθεί και θα τύχει
διαχείρισης η κάθε περίπτωση.
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Για τα παραπτώματα και τις συμπεριφορές που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα, μπορούν να ληφθούν
διαζευκτικά οποιαδήποτε από τα παιδαγωγικά μέτρα που αναφέρονται στην τρίτη στήλη του πίνακα, αφού
ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά του μαθητή στο σύνολό της.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
{ΚΑΝ. 22.(2)(α)}
1. Φοίτηση,
(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
εμφάνιση, γενική
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
συμπεριφορά
(β) Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ή αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο.
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
(γ) Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς
άδεια.
(δ) Έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια.
(ε) Ψευδείς δηλώσεις – παραποίηση και/ή καταστροφή
σχολικών εγγράφων.
(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από τους
κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση.
(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθήματος ή
άλλων σχολικών εκδηλώσεων.
(η) Κινητά τηλέφωνα ή
(i) Παρουσία κινητού
άλλα παρόμοια
τηλεφώνου, εκτός ώρας
ηλεκτρονικά μέσα:
διαλείμματος (τάξη /
συγκέντρωση / εκδήλωση).
(ii) Ενεργοποίηση κινητού
τηλεφώνου, εκτός ώρας
διαλείμματος (τάξη /
συγκέντρωση / εκδήλωση)
(iii) Χρήση κινητού τηλεφώνου
κατά τη διάρκεια της ημέρας,
εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη /
συγκέντρωση / εκδήλωση)
(iv) Παραβίαση προσωπικών
δεδομένων με τη χρήση κινητού
τηλεφώνου:
Νοείται ότι σε όλες τις πιο
πάνω περιπτώσεις (η)(i-iv), ο
εκπαιδευτικός αφαιρεί το
κινητό τηλέφωνο από το
μαθητή, αφού αυτό
απενεργοποιηθεί,
παραδίνεται στη Γραμματεία
του σχολείου και του
επιστρέφεται με τη λήξη των
μαθημάτων της ημέρας.
(θ) Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο σχολικό χώρο
σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, πλην της προσέλευσης
και αποχώρησης στο ή από το σχολείο.
(ι) Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη
σχολική εκδήλωση σε εργάσιμο χρόνο.

2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-v, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii-xi)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (xi - xiv)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii, xi)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (iv, vii, viii, xi, xii)

2.Κάπνισμα και
χρήση
οινοπνευματωδών
ποτών στο σχολικό
χώρο ή σε σχολικές
εκδηλώσεις.
3. Αδικήματα κατά
της περιουσίας που
αφορούν το σχολείο
ή το προσωπικό
του σχολείου ή τους
μαθητές ή σχολικό
λεωφορείο, τα
οποία έγιναν κατά
τη διάρκεια
εργάσιμου ή μη
εργάσιμου χρόνου.
4.Κατοχή και
μεταφορά
επικίνδυνων
αντικειμένων στο
σχολικό χώρο ή σε
σχολικές
εκδηλώσεις.
5. Αδικήματα.

(κ) Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του σχολείου χωρίς άδεια.
(λ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια
γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου, διαγωνίσματος και
γραπτού σχολικού διαγωνισμού.
(μ) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων, και άλλων
εμπορικών δραστηριοτήτων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)

(α) Κάπνισμα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-v, viii, ix)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii, xi)

(β) Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών
στον σχολικό χώρο, σε σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες
συναφείς δραστηριότητες των σχολείων.
(α) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός σχολικού χώρου.
(β) Αναγραφή υβριστικών προσβλητικών ή άλλων
συνθημάτων.
(γ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός σχολικού
χώρου.
(ε) Εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (vii, viii, xi, xii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vi-viii, xi, xii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii, viii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vi-viii, xi,
xii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (vi-viii, xi, xii)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-vi, viii, ix. xii,
xiii)

(α) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική
συμπεριφορά ή/και λεκτική, συμπεριλαμβανομένης της
διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής.
(β) Σεξουαλική παρενόχληση.
(γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά.
(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο.
(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως.

6.Παράνομη
κατοχή-χρήσηεμπορία διακίνηση
ναρκωτικών
φαρμάκων,
ψυχοτρόπων
ουσιών, εκτός αν
χρησιμοποιούνται
αποδεδειγμένα με
ιατρική συνταγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-v, vii, viii, xi)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-v, vii- xiv)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (v, vii-xiv)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-v, vii-xiv)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (xii-xiv)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
22.(2)(α) (i-iv, vii- xiv)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ:
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ
(α) Συστηματική καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη
(β) Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη απουσία
από το σχολείο.
(γ) Αποχώρηση από το σχολείο ή σχολική εκδήλωση χωρίς άδεια.
(δ) Έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια.
(ε) Ψευδείς δηλώσεις – παραποίηση και/ή καταστροφή σχολικών εγγράφων.
(στ) Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση από τους κανονισμούς για
ευπρεπή εμφάνιση.
(ζ) Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων.
(η) Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη / συγκέντρωση /
εκδήλωση).
(θ) Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη / συγκέντρωση
/ εκδήλωση)
(ι) Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
σχολείου χωρίς άδεια.
(κ) Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης, γραπτού
δοκιμίου, διαγωνίσματος και γραπτού σχολικού διαγωνισμού.
(λ) Αναγραφή υβριστικών προσβλητικών ή άλλων συνθημάτων.
(μ) Κάπνισμα

(α) Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός ώρας
διαλείμματος (τάξη / συγκέντρωση / εκδήλωση)
(β) Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο σχολικό χώρο σε ώρα λειτουργίας του
σχολείου, πλην της προσέλευσης και αποχώρησης στο ή από το σχολείο.
(γ) Κατοχή, χρήση και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών στον σχολικό χώρο, σε
σχολικές εκδηλώσεις ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των σχολείων.
(δ) Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική,
συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής.
(α) Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε εκδρομή ή άλλη σχολική εκδήλωση σε
εργάσιμο χρόνο.
(β) Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων, και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Αποβολή μέχρι
δύο ημέρες

Αποβολή μέχρι
τέσσερις ημέρες

Αποβολή μέχρι
έξι ημέρες

(γ) Κλοπή/απόπειρα κλοπής εντός ή εκτός σχολικού χώρου
(δ) Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός σχολικού χώρου
(ε) Εμπρησμός/απόπειρα εμπρησμού.
Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στο σχολικό χώρο ή σε σχολικές
εκδηλώσεις.
(α) Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου:
(β) Σεξουαλική παρενόχληση.
(γ) Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά.
(δ) Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς αντικείμενο.
(ε) Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως.
(στ) Παράνομη κατοχή-χρήση-εμπορία διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων,
ψυχοτρόπων ουσιών

Σεπτέμβριος 2018

Αποβολή μέχρι
οκτώ ημέρες
Μέχρι αποβολή για
πάντα από το
σχολείο που φοιτά

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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