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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Β.Δ.
Τα παιδαγωγικά μέτρα αποβλέπουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών
και στην ενίσχυση της προσωπικής υπευθυνότητας και της αυτοπειθαρχίας τους, καθώς
επίσης και στη διασφάλιση, μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, της δημοκρατικής ζωής,
που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της σχολικής
μονάδας.
Τα παιδαγωγικά μέτρα λαμβάνονται για παραπτώματα που διαπράτονται:
(α) εντός ή εκτός του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου
(β) σε μη εργάσιμο για το σχολείο χρόνο και αφορούν περιουσιακά στοιχεία του
σχολείου ή των μαθητών/τριών ή του προσωπικού ή πλήττουν την αξιοπρέπεια των
μαθητών/τριών ή του προσωπικού του σχολείου
(γ) κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων, σχολικών αποστολών ή κατά τη μεταφορά
με σχολικό λεωφορείο σε μη εργάσιμο χρόνο.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β.Δ.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (2017) ο/η Βοηθός Διευθυντής/τρια:
(α) Μεριμνά για την εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών του σχολείου από τους/τις
μαθητές/τριες των τμημάτων των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη και εφαρμόζει τις
πρόνοιες της νομοθεσίας για την επιβολή παιδαγωγικών μέτρων στους/στις μαθητές/τριες
των τμημάτων των οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη.
(β) Διατηρεί στο αρχείο του τις γραπτές καταγγελίες και τα έντυπα επιβολής των
παιδαγωγικών μέτρων για κάθε μαθητή/τρια, ώστε να ενημερώνει εμπεριστατωμένα τον
Καθηγητικό Σύλλογο για τυχόν παραπτώματα των μαθητών/τριών των τμημάτων των
οποίων έχει τη διοικητική ευθύνη και να δύναται να εισηγηθεί κατά τις συνεδρίες του Κ.Σ.
χαρακτηρισμό διαγωγής δεόντως αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο.
(γ) Συνίσταται να καλεί τον γονιό ή κηδεμόνα να προσέλθει στο σχολείο, για να συζητήσει
μαζί του θέματα που αφορούν στη συμπεριφορά του παιδιού του, με στόχο πάντοτε τη
συνεργασία σχολείου και οικογένειας.
(δ) Επικοινωνεί έγκαιρα, προφορικά και με επιστολή υπογεγραμμένη από τον/την
ίδιο/α, με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών των τμημάτων των οποίων έχει τη
διοικητική ευθύνη για θέματα επιβολής παιδαγωγικών μέτρων.
Στις περιπτώσεις παραπτωμάτων που δεν είναι τόσο βαριά, ώστε να παραπεμφθούν στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο/η Β.Δ. έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει το περιστατικό στην
Ομάδα Διαμεσολάβησης.
Ο/Η Β. Διευθυντής/τρια φροντίζει να καλεί στο γραφείο του/της το παιδί, για να συζητήσει
μαζί του θέματα που αφορούν στη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή του,
μεριμνώντας να μη διακόπτει το μάθημα, για να τον επιπλήξει ή να του ανακοινώσει την
επιβολή ποινών, μπροστά στους συμμαθητές/τριες του.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1η φορά

Α/Α Παράπτωμα

Επανάληψη

5 καθυστερήσεις = 4 περίοδοι αποβολή με αναστολή.
Στις επόμενες 5 καθυστερήσεις ο μαθητής
αποβάλλεται 9 περιόδους (συνολικά πέραν της 1
μέρας).

1

Καθυστέρηση στην τάξη

2

Απουσία από μάθημα ή σχολική εκδήλωση
χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη απουσία από το 1 μέρα αποβολή
σχολείο.

2 μέρες αποβολή

3

Αποχώρηση από το
εκδήλωση χωρίς άδεια.

1 μέρα αποβολή

2 μέρες αποβολή

4

Έξοδος από τον σχολικό χώρο χωρίς άδεια.

1 μέρα αποβολή

2 μέρες αποβολή

5

Ψευδείς δηλώσεις - παραποίηση και/ή
καταστροφή σχολικών εγγράφων.

2 μέρες αποβολή

σχολείο

ή

σχολική

1 μέρα αποβολή με
αναστολή

6

2 μέρες αποβολή (συνολικά με
την αναστολή)

Παρά τις συστάσεις, συστηματική παρέκκλιση
Νοείται ότι στην περίπτωση που ο μαθητής/η
από τους κανονισμούς για ευπρεπή εμφάνιση.
μαθήτρια δεν φέρει την ενδεδειγμένη ενδυμασία
καλείται ο κηδεμόνας του/της να τον/την
προμηθεύσει με την κατάλληλη.
Στην περίπτωση που μαθητής φορεί σκουλαρίκια τα
αφαιρεί και τα φυλάει. Το ίδιο ισχύει και για τις
μαθήτριες που φορούν μη ενδεδειγμένα κοσμήματα.

7

Παρατήρηση ή μία
(1) μέρα αποβολή
με αναστολή,
ανάλογα με την
περίπτωση

Παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του
μαθήματος ή άλλων σχολικών εκδηλώσεων

2

2 μέρες αποβολή (συνολικά με
την αναστολή)
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Α/Α Παράπτωμα

1η φορά

8

Χρήση
κινητών
τηλεφώνων
ηλεκτρονικής συσκευής

ή

8α

Παράλειψη τοποθέτησης κινητού τηλεφώνου
στη θέση που υποδεικνύει ο διδάσκων/η
διδάσκουσα

Επανάληψη

άλλης Το κινητό κατάσχεται και παραδίδεται στον κηδεμόνα
του μαθητή/της μαθήτριας.

Κατάσχεση

8β

Παρουσία κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας
διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση).

Κατάσχεση και 1 μέρα
αποβολή με αναστολή

8γ

Ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, εκτός ώρας
διαλείμματος (τάξη/συγκέντρωση/εκδήλωση).

Κατάσχεση και 1 μέρα
αποβολή με αναστολή

8δ
8ε

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της
ημέρας, εκτός ώρας διαλείμματος (τάξη/
συγκέντρωση /εκδήλωση).
Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με τη
χρήση κινητού τηλεφώνου

2η φορά: 1 μέρα
αποβολή με αναστολή
Επανάληψη: 2 μέρες
αποβολή κάθε φορά
2η φορά: 1 μέρα
αποβολή
Επανάληψη: Μέχρι 2
μέρες αποβολή
2η
φορά:
1
μέρα
αποβολή
3η
φορά:
2
μέρες
αποβολή
Επανάληψη: Μέχρι 3
μέρες αποβολή

Μέχρι 4 μέρες αποβολή
Κατάσχεση - Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός
Σύλλογος – Αποβολή από το Σχολείο

9

Κυκλοφορία με μηχανοκίνητο όχημα στο
σχολικό χώρο εν ώρα λειτουργίας των
μαθημάτων (πλην της προσέλευσης ή
αποχώρησης από το σχολείο, αν έχει άδεια)

2 μέρες αποβολή

10

Χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου σε
εκδρομή ή άλλη εκδήλωση του σχολείου σε
εργάσιμο χρόνο (είτε ο μαθητής/η μαθήτρια έχει
ή δεν έχει άδεια οδηγού)

Πειθαρχικό Συμβούλιο

11

Αδικαιολόγητη συναναστροφή με εξωσχολικούς
κατά τη διάρκεια του σχολείου, χωρίς άδεια

Παρατήρηση

12

Δολίευση ή απόπειρα δολίευσης κατά τη
διάρκεια γραπτής εξέτασης, γραπτού δοκιμίου,
διαγωνίσματος και γραπτού σχολικού
διαγωνισμού.

2 μέρες αποβολή

13

Προώθηση προϊόντων, επιχειρήσεων, και
άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Πειθαρχικό Συμβούλιο

3

4 μέρες αποβολή

2 μέρες αποβολή
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1η φορά

Επανάληψη

Μέχρι 2 μέρες αποβολή

14

Κάπνισμα – οινοπνευματώδη –
χαρτοπαίγνιο κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του σχολείου

1 μέρα αποβολή

15

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής εντός του
σχολικού χώρου

Πειθαρχικό Συμβούλιο

16

Αναγραφή υβριστικών/προσβλητικών
συνθημάτων εντός του σχολικού χώρου

2 μέρες αποβολή (αποζημίωση)

17

Λέρωμα των θρανίων ή της τάξης

Καθαρισμός όλων των
θρανίων/τάξης

18

Κακόβουλη ζημιά περιουσίας εκτός ή εντός 2 μέρες αποβολή – Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο
σχολικού χώρου.
(αποζημίωση)

19

Εμπρησμός ή απόπειρα εμπρησμού

Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο (4-6 μέρες αποβολή)

20

Υβριστική ή ρατσιστική ή προσβλητική ή
σεξιστική συμπεριφορά ή/και λεκτική,
συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής ή
ηλεκτρονικής

Διευθυντής – Πειθαρχικό Συμβούλιο (4-6 μέρες αποβολή)

21

Κατοχή, μεταφορά ή χρήση επικίνδυνων
αντικειμένων στον σχολικό χώρο (π.χ.
κροτίδες)

22

Σεξουαλική παρενόχληση

23

Εκφοβιστική και απειλητική συμπεριφορά

24

Σωματική ή ψυχολογική βία με ή χωρίς
αντικείμενο.

25

Σωματική βία σεξουαλικής φύσεως

26

Ναρκωτικά

Καθαρισμός όλων των
θρανίων/τάξης και
επιπρόσθετα μέχρι 2
μέρες αποβολή

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Καθηγητικός Σύλλογος (4-8
μέρες αποβολή) – Αποβολή από το σχολείο

4

