
Κυρώσεις μαθητών 
Π.Δ. 104/1979  
Άρθρο 26  
Παρ. 1. Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ` οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη εντός και εκτός 
του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.  
Παρ. 2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των 
καθ` έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυμνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων μαθητών και ελέγχεται, 
χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις του παρόντος 
Προεδρικού Διατάγματος.  
Παρ. 3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς 
τους διέποντας την σχολική ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού 
περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε 
παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι` υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί 
αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων 
κατά τας διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος  
 
Π.Δ. 104/1979  
Άρθρο 27  
Παρ. 1. Δια πάσαν υπαίτιον παρέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την έννοιαν της §3 του 
Αρ. 26 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της 
παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις:  
α)παρατηρήσεις, β)επίπληξης, γ)ωριαία απομάκρυνσης εκ του διδασκομένου μαθήματος, 
δ)αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε)αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 
ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  
 
Π.Δ. 104/1979  
Άρθρο 16  
Παρ. 4. Περί των κατά το παρόν άρθρον μετεγγραφών την αποφασιστικήν αρμοδιότητα έχει ο 
προϊστάμενος της οικείας εκπαιδευτικής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής , εξαιρέσει των 
ενεργουμένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, δια τας 
οποίας πλην της επιλογής του εις ο η μετεγγραφή σχολείου η αρμοδιότης είναι μόνον 
εκτελεστική.  
 
Ε3/705/1985 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας , αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε 
ότι η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, άρθρο 30 και 31 του Π.Δ. 294/79 ισχύει 
μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και μετά τη λήξη δηλαδή το επόμενο σχολικό έτος ο 
μαθητής μπορεί να επανέλθει στο πρώτο σχολείο που φοιτούσε.  
 
Π.Δ. 104/1979  
Άρθρο 28  
Παρ. 1. Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να 
επιβάλλουν:  
α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ κυρώσεις  
β)Ο Διευθυντής του σχολείου τας υπό στοιχ. α`, β`, γ` και δ` κυρώσεις  
γ)Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Διευθυντού του σχολείου, ως προέδρου και των 
διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό στοιχ. α`, β`, γ`, δ` και 
ε` κυρώσεις.  
δ)Την υπό στοιχ. στ` κύρωσιν δύναται να επιβάλη μόνον η ολομέλεια του συλλόγου των 
διδασκόντων του σχολείου.  
Παρ. 2. α. Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρα αυτού 
παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως ελαφροτέρα των 
κυρώσεων μη καταχωριζομένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.  
β. Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον επιβολής κυρώσεων του σχολείου, εφ` όσον 
κρίνει τούτο επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον.  
γ. Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του αρ.27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται εις το 
βιβλίον επιβολής κυρώσεων του σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώματος προς τον 
διευθυντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναι επίσης εις το ατομικόν 
δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού.  



Παρ 3. Οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύναται να παραμείνουν εις το σχολείον κατά τας ώρας 
διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Διευθυντού του σχολείου.  
Γ2/4094/23-09-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Άρθρο 5  
Παρ. 4. Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας καθώς και το προεδρείο του μαθητικού 
συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών 
με δικαίωμα λόγου.  
Παρ. 5. Μαθητής παραπεμπόμενος για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών, έχει 
δικαίωμα της απολογίας.  
Παρ. 6. Σε κάθε περίπτωση που συζητούνται στο σύλλογο των καθηγητών πειθαρχικά 
θέματα παραβρίσκονται στις σχετικές συνεδριάσεις με δικαίωμα λόγου και οι εκπρόσωποι 
των μαθητών που αναφέρονται στην §4 αυτού του άρθρου  
 
Γ2/4094/23-09-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Άρθρο 3  
Παρ. 38. Το τριμελές προεδρείο του μαθητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σχολείο.  
 
Ε3/873/31/31-12-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Διευκρινίζουμε ότι στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών όταν συζητούνται 
πειθαρχικά θέματα μαθητών, οι εκπρόσωποι των μαθητών παρευρίσκονται με δικαίωμα μόνο 
λόγου και αποχωρούν κατά την ώρα της διάσκεψης και ψηφοφορίας.  
 


