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Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α’) 
Άξζξα 26-28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ’ 

Δηαγσγή καζεηώλ 
 

Γεληθέο δηαηάμεηο 
Άξζξν 26 

 

1. Η ζπκπεξηθνξά καζεηψλ, ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπνλ εθδεινπκέλε εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ δηα 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ, ζπληζηά ηελ δηαγσγήλ απηψλ. 
  

2. Η δηαγσγή πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρνιηθήο θαηαζηάζεσο ησλ θαζ' έθαζηνλ 

ζρνιηθφλ έηνο εηο ην Γπκλάζηνλ ή Λχθεηνλ θνηηψλησλ καζεηψλ θαη ειέγρεηαη, ραξαθηεξίδεηαη θαη 

θαηαρσξίδεηαη εηο ηα νηθεία βηβιία θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο. 
 

3. Η πξνζήθνπζα δηαγσγή ησλ καζεηψλ, λννπκέλε σο έκπξαθηνο ζπκκφξθσζηο πξνο ηνπο δηέπνληαο 

ηελ ζρνιηθή δσήλ θαλφλαο θαη πξνο ηαο εζηθάο αξράο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, εληφο ηνπ νπνίνπ 

δηαβηνχλ, απνηειεί ππνρξέσζηλ απηψλ, πάζα δε παξέθθιηζηο εθ ηαχηεο, εθδεινπκέλε δη' ππαηηίνπ πξάμεσο ή 

παξαιείςεσο, απνηειεί αληηθείκελνλ παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη ελ αλάγθε αληηκεησπίδεηαη δηα ζρνιηθψλ 

θπξψζεσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο. 
 

4. Η δηαγσγή εθάζηνπ καζεηνχ ραξαθηεξίδεηαη "θνζκησηάηε", "θνζκία", επίκεπηε", αλαιφγσο ησλ 

ζπληζηψλησλ απηήλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηαο θαησηέξσ δηαθξίζεηο: 
 

α) "θνζκησηάηε" ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηνχ ηηλφο φηαλ νχηνο ηεξή απνιχησο ηελ θαηά ηελ 

έλλνηαλ ηεο παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζήθνπζαλ δηαγσγήλ. 
 

β) "θνζκία" ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηνχ ηηλφο φηαλ νχηνο ηεξή κελ θαηά θαλφλα ηελ θαηά ηελ 

έλλνηαλ ηεο παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζήθνπζαλ δηαγσγήλ νπρί φκσο άλεπ παξεθθιίζεσλ.  
 

γ) "επίκεπηε" ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηνχ ηηλφο φηαλ νχηνο παξεθθιίλε απφ ηελ πξνζήθνπζαλ, 

θαηά θαλφλα ηελ θαηά ηελ έλλνηαλ ηεο παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηαγσγήλ εηο βαζκφλ αλεπίηξεπηνλ, αιι’ 

ε παξέθθιηζηο αχηε θξίλεηαη επηδεθηηθή παηδαγσγηθήο επαλνξζψζεσο εληφο ηνπ απηνχ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
 

Όηαλ ν καζεηήο παξεθθιίλε απφ ηελ πξνζήθνπζαλ, θαηά ηελ έλλνηαλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

δηαγσγήλ εηο βαζκφλ ψζηε ε παξέθθιηζηο αχηε λα δεκηνπξγή παηδαγσγηθφλ πξφβιεκα ππεξβαίλνλ ηαο 

επαλνξζσηηθάο δπλαηφηεηαο ηνπ εηο ν θνηηά ζρνιείνπ, ν καζεηήο νχηνο ππνρξενχηαη εηο αιιαγήλ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ίλα ελ ησ πιαηζίσ λέσλ ζρνιηθψλ ζπλζεθψλ ησ παξαζρεζή ε επρέξεηα βειηηψζεσο ηεο 

δηαγσγήο ηνπ. 
 

5. Ο εηήζηνο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ εθάζηνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ελεξγείηαη θαηά 

ηελ ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο δη' εηδηθήο πξάμεσο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ απνθαηλνκέλνπ θαηά 

πιεηνςεθίαλ επί ηε βάζεη ηεο ελ γέλεη ελ ηε ησ ζρνιείσ θαη εθηφο απηνχ ζπκπεξηθνξάο ηνχησλ θαη ησλ 

ηπρφλ εηο ηα νηθεία βηβιία θαηαθερσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θπξψζεσλ ή εζηθψλ ακνηβψλ, πξνζεθφλησο 

ζπλεθηηκσκέλσλ θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ. 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ραξαθηεξηζκνχ ηεο δηαγσγήο καζεηνχ ηηλφο σο "θνζκίαο" ή "επίκεπηεο" ε θαηά ηα 

αλσηέξσ πξάμηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ δένλ λα είλαη εηηνινγεκέλε. 
 

6. Δηα ηεο απηήο πξάμεσο ραξαθηεξίδεηαη θαη ε κέρξη ηεο εκέξαο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ δηαγσγή ησλ θαηά 

ην άξζξν 24 ειιηπψο ή αλεπαξθψο θνηηεζάλησλ. 
 

7. (Όπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 5 Αξ.1 Π.Δ. 294/80) 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο καζεηψλ, σο θαζαξψο παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξνο δεδνκέλνλ, απνηειεί 

ζηνηρείνλ "ζρνιηθήο ρξήζεσο " θαη αλαγξάθεηαη επί ηνπ ηίηινπ. 
 

8. Οπδεκία ηξνπνπνίεζηο δηαγσγήο καζεηνχ ππφ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ρσξεί κεηά ηελ θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξφπνλ νξηζηηθήλ έμνδνλ ηνχηνπ εθ ηνπ ζρνιείνπ 
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232.1/29/Γ/3370/25.5.79 Δ/γή ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

8. Η δηαγσγή ησλ καζεηψλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ 7 ηνπ Αξ.26 ηνπ Π.Δ. 104/79 απνηειεί ζηνηρείν 

ζρνιηθήο απνθιεηζηηθά ρξήζεσο, δελ έρεη ηελ έλλνηαλ φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηνπο ηίηινπο αιιά φηη δελ 

κπνξεί λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηνλ καζεηή ζηελ εμσζρνιηθή θαη γεληθά ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ. 

Η 8 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ γηα ηελ κε ηξνπνπνίεζε ηεο δηαγσγήο καζεηψλ κεηά ηελ νξηζηηθή έμνδν ηνπο απφ 

ην ζρνιείν έρεη ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηνπο καζεηέο παξειζφλησλ εηψλ. 
 

Γ2/1504/15.5.84 Δ/γή ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

Σρεηηθά κε ηνλ εηήζην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ Μ.Γ.Ε. ζαο 

πιεξνθνξνχκε φηη ζηε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Σπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα νη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ν Σχιινγνο απνθαίλεηαη γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ. 

Καη σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο σο "θνζκησηάηε", είλαη αξθεηή ε νκφθσλε γλψκε ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ε νπνία εθθξάδεηαη ζπλνιηθά γηα φινπο απηνχο ηνπο καζεηέο. 

Σε φηη αθνξά ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο σο "θνζκίαο" ή "επίκεκπηεο" απαηηείηαη πιήξσο 

ζεκειησκέλε αηηηνινγία ηνπ Σπιιφγνπ, ψζηε ε απφθαζε λα είλαη ακάρεηε ζε θάζε πεξίπησζε (πξνζθπγή 

ζην Σπκβνχιην ηεο Επηθξαηείαο, θιπ) 

Δελ επηηξέπεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη ε δηαγσγή καζεηψλ θνζκία" ή "επίκεκπηε" κε ηελ αηηηνινγία "...... 

δηφηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ αλεπίηξεπηε...". Ο ιφγνο 

απηφο έηζη γεληθά δηαηππσκέλνο δελ απνηειεί ηζρπξή αηηηνινγία ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο δηαγσγήο. Η 

απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αλαηξέςηκε. 
 

Γ2/5098/18.9.92 YΠΕΠΘ 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία καο ......... ζαο πιεξνθνξνχκε ηα αθφινπζα: 

α)Επεηδή θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο "ε παξάιεηςε νπζηψδνπο ηχπνπ 

επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ηειηθήο εθηειεζηήο πξάμεσο" θαη "ε δξάζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο δελ είλαη λφκηκε, φηαλ δελ ηεξνχληαη νη ηχπνη νη επηβαιιφκελνη απφ ηνπο λφκνπο ζηηο δηνηθεηηθέο 

ελέξγεηεο" παξαθαινχκε θαηά ηελ επηβνιή ζε καζεηέο ησλ θπξψζεσλ (σξηαίαο απνκαθξχλζεσο ή ηεο 

απνβνιήο απφ ηα καζήκαηα) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα κελ ηα ΤΕΛ θαη ηηο ΤΕΣ απφ ην άξζξν 31 ηνπ Π.Δ. 294/79 ,γηα δε ηα Γπκλάζηα θαη ηνπο 

ινηπνχο ηχπνπο Λπθείσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 2γ' ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Δ. 104/79. 

Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη θαηαρσξηδφκελεο απνπζίεο ζεσξνχληαη κε λφκηκεο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζκεηξψληαη ζην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ελφο καζεηή θαηά ηνλ εηήζην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ηνπ. 

β)Σρεηηθά κε ηνλ εηήζην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Δ.Ε., ζαο 

πιεξνθνξνχκε φηη ε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Σπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε 

(ζρεηηθή εγθχθιηνο καο: 236.6 / 3/Γ2/1504/15.5.84) 
  

Είδε θπξώζεσλ 
Άξζξν 27 

 

1. Δηα πάζαλ ππαίηηνλ παξέθθιηζηλ εθ ηεο πξνζεθνχζεο θαηά ηελ έλλνηαλ ηεο 3 ηνπ Αξ. 26 ηνπ 

παξφληνο Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο δηαγσγήο θαη αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ ηεο παξεθθιίζεσο ηαχηεο 

επηβάιινληαη εηο ηνπο καζεηάο αη θάησζη θπξψζεηο: 
 

α)παξαηεξήζεηο, β)επίπιεμεο, γ)σξηαία απνκάθξπλζεο εθ ηνπ δηδαζθνκέλνπ καζήκαηνο, δ)απνβνιή εθ 

ησλ καζεκάησλ κέρξη 3 εκεξψλ, ε)απνβνιή εθ ησλ καζεκάησλ κέρξη 5 εκεξψλ θαη ζη) αιιαγή ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
 

Αξκνδηόηεηεο επηβνιήο θπξώζεσλ 
Άξζξν 28 

 

1. Ταο ππφ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ πξνβιεπνκέλαο θπξψζεηο δχλαηαη λα επηβάιινπλ: 

 

α) Έθαζηνο ησλ δηδαζθφλησλ θαζεγεηψλ κφλνλ ηαο ππφ ζηνηρ. α΄, β΄ θαη γ΄ θπξψζεηο 

 

β)Ο Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηαο ππφ ζηνηρ. α', β', γ' θαη δ' θπξψζεηο  
 

γ)Σπκβνχιηνλ απνηεινχκελνλ εθ ηνπ Δηεπζπληνχ ηνπ ζρνιείνπ, σο πξνέδξνπ θαη ησλ δηδαζθφλησλ εηο 

ηελ ηάμηλ ηνπ καζεηνχ θαζεγεηψλ σο κειψλ ηαο ππφ ζηνηρ. α', β', γ', δ' θαη ε' θπξψζεηο. 
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δ)Τελ ππφ ζηνηρ. ζη' θχξσζηλ δχλαηαη λα επηβάιε κφλνλ ε νινκέιεηα ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ 

ηνπ ζρνιείνπ. 
 

2. α. Η παξαηήξεζηο, ζθνπνχζα εηο ηελ πξνεηδνπνίεζηλ ηνπ καζεηνχ, φηη εηέξα απηνχ παξέθθιηζηο 

δπλαηφλ λα επηζχξε θχξσζηλ βαξπηέξαλ, θξίλεηαη σο ειαθξνηέξα ησλ θπξψζεσλ κε θαηαρσξηδνκέλε εηο ηα 

νηθεία βηβιία ηνπ ζρνιείνπ. 
 

β. Η επίπιεμηο θαηαρσξίδεηαη εηο ην βηβιίνλ επηβνιήο θπξψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, εθ' φζνλ θξίλεη ηνχην 

επηβεβιεκέλνλ ην επηβάιινλ ηαχηελ φξγαλνλ. 
 

γ. Πάζαη αη ινηπαί θπξψζεηο ηνπ αξ.27 ηνπ παξφληνο επηβαιιφκελαη, θαηαρσξίδνληαη εηο ην βηβιίνλ 

επηβνιήο θπξψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, θαηφπηλ ελππνγξάθνπ ζεκεηψκαηνο πξνο ηνλ δηεπζπληήλ ηνπ 

επηβαιφληνο ηελ θχξσζηλ νξγάλνπ, θαηαρσξηδφκελαη επίζεο εηο ην αηνκηθφλ δειηίνλ ηνπ ηηκσξεζέληνο 

καζεηνχ. 
 

3. Οη απνβαιιφκελνη καζεηαί δχλαηαη λα παξακείλνπλ εηο ην ζρνιείνλ θαηά ηαο ψξαο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκάησλ, απαζρνινχκελνη κεξίκλε ηνπ Δηεπζπληνχ ηνπ ζρνιείνπ. 
 

Γ2/4094/23.9.86 ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ 

Άξζξν .5 
5. ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΑ  
1. Γηα λα θαηνρπξσζεί ε νπζηαζηηθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαζεγεηψλ-καζεηψλ. Τα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα ζην ζρνιείν δελ απνηεινχλ αληηθείκελν πξνζηξηβήο θαη 

αληηδηθίαο αιιά αληηκεησπίδνληαη κε δηάινγν, θαηαλφεζε θαη θαιή ζέιεζε. 

2. Σε πεξηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα απφ ηε ζπκπεξηθνξά καζεηή ή καζήηξηαο ζην 

ζρνιείν, αλεμάξηεηα θαη πέξα απφ ηε δηαδηθαζία επηβνιήο πνηλψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρνιηθή 

λνκνζεζία, ε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο, ζηελ νπνία αλήθεη ν καζεηήο ή ε 

καζήηξηα, ζπλέξρεηαη έθηαθηα κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο, ζπδεηά ην 

ζέκα θαη εηζεγείηαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπ ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ πνπ έρεη θαη 

ηελ επζύλε ηεο ηειηθήο απόθαζεο. 

3. Ο πξόεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο κεηαθέξεη ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ ηελ 

άπνςε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο θνηλόηεηαο. 

4. Ο πξόεδξνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαζώο θαη ην πξνεδξείν ηνπ καζεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ παξαβξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ ησλ 

θαζεγεηώλ κε δηθαίσκα ιόγνπ. 

5. Μαζεηήο, παξαπεκπόκελνο γηα παξάπησκα ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ, έρεη ην 

δηθαίσκα ηεο απνινγίαο. 

6. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζπδεηνύληαη ζην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ πεηζαξρηθά ζέκαηα 

παξαβξίζθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε δηθαίσκα ιόγνπ θαη νη εθπξόζσπνη ησλ 

καζεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 απηνύ ηνπ άξζξνπ.  
 

Ε3/873/31/31.12.84 ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

Δηεπθξηλίδνπκε φηη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ φηαλ ζπδεηνχληαη πεηζαξρηθά 

ζέκαηα καζεηψλ, νη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ παξεπξίζθνληαη κε δηθαίσκα κφλν ιφγνπ θαη απνρσξνχλ 

θαηά ηελ ψξα ηεο δηάζθεςεο θαη ςεθνθνξίαο. 
 

Γ2/5098/18.9.92 Εγθύθιηνο ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία καο ......... ζαο πιεξνθνξνχκε ηα αθφινπζα: 

α)Επεηδή θαηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο " ε παξάιεηςε νπζηψδνπο ηχπνπ 

επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ηειηθήο εθηειεζηήο πξάμεσο " θαη " ε δξάζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο δελ είλαη λφκηκε, φηαλ δελ ηεξνχληαη νη ηχπνη νη επηβαιιφκελνη απφ ηνπο λφκνπο ζηηο δηνηθεηηθέο 

ελέξγεηεο ",παξαθαινχκε θαηά ηελ επηβνιή ζε καζεηέο ησλ θπξψζεσλ (σξηαίαο απνκαθξχλζεσο ή ηεο 

απνβνιήο απφ ηα καζήκαηα) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
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πξνβιέπεηαη γηα κελ ηα ΤΕΛ θαη ηηο ΤΕΣ απφ ην άξζξν 31 ηνπ Π.Δ. 294/79 ,γηα δε ηα Γπκλάζηα θαη ηνπο 

ινηπνχο ηχπνπο Λπθείσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 2γ' ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Δ. 104/79. 

Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη θαηαρσξηδφκελεο απνπζίεο ζεσξνχληαη κε λφκηκεο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζκεηξψληαη ζην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ ελφο καζεηή θαηά ηνλ εηήζην ραξαθηεξηζκφ ηεο θνίηεζεο ηνπ. 

β)Σρεηηθά κε ηνλ εηήζην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Δ.Ε., ζαο 

πιεξνθνξνχκε φηη ε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Σπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε 

(ζρεηηθή εγθχθιηνο καο: 236.6/ 3/ Γ2/ 1504/15.5.84) 
 

Γ2/3632/2.9.94 Εγθύθιηνο ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

........επηζπλάπηνπκε ηελ απάληεζε ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ ΥΠ.Ε.Π.Θ. θαη παξαθαινχκε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. 

2485/1.9.1994 Ν..Κ. (Γξαθ. Ννκ. πκβνύινπ ΤΠ.Ε.Π.Θ.) 

Ι. Γίλεηαη πάγηα δεθηφ απφ ηε λνκνινγία ηνπ Σ.η.Ε., απνξξέεη άιισζηε θαη απφ ηεο γεληθέο αξρέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, φηη ζπλεπεία ηνπ ππάξρνληνο κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεξαξρηθνχ δεζκνχ 

θάζε έλα απφ απηά, αθελφο αζθεί ηεξαξρηθφ έιεγρν επί ησλ πθηζηακέλσλ απηνχ νξγάλσλ, αθ' εηέξνπ δε 

ππφθεηηαη εηο έιεγρν εθ κέξνπο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. 

Ο επί ησλ πξάμεσλ ηεξαξρηθφο έιεγρνο απνξξέεη επζέσο απφ ηηο γεληθέο αξρέο, ρσξίο λα πθίζηαηαη 

αλάγθε λφκνπ πνπ λα ζεζπίζεη απηφλ, αζθείηαη δε επί ησλ νξγάλσλ πνπ θαηέρνπλ εηο ηελ ηεξαξρία ηεο 

δηνηθήζεσο, βαζκίδα αλψηεξε απφ εθείλε, ηελ νπνία, ηα φξγαλα ησλ νπνίσλ νη πξάμεηο ειέγρνληαη. 

ΙΙ. Ο αξρηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηνο επί ησλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απνβιέπεη ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο νξζήο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη δχλαηαη λα απνιήμεη ζε αθχξσζε ηεο 

πξάμεσο ηνπ πθηζηακέλνπ. 

ΙΙΙ. Ελφςεη ινηπφλ ησλ γελνκέλσλ ηνχησλ δεθηψλ παξέπεηαη φηη ηελ απφθαζε ηνπ Σ.η.Δ. θαζεγεηψλ ηνπ 

2
νπ

 Λπθείνπ Ν.Σκχξλεο κε ηελ νπνία επηβιήζεθε νκαδηθή απνβνιή ζηνπο καζεηέο ηεο Γ' ηάμεο δχλαηαη λα 

ειέγμνπλ σο πξνο ηε λνκηκφηεηα απηήο ηα ηεξαξρηθά πξντζηάκελα φξγαλα, ήηνη θαηά ζεηξά ν πξντζηάκελνο 

ηνπ νηθείνπ γξαθείνπ Μ.Ε., θαη ελ αξλήζεη απηνχ ν Δηεπζπληήο ηεο νηθείαο Δ/λζεσο θαη ελ αξλήζεη θαη 

ηνχηνπ ν Δ/ληήο Εθπαηδεχζεσο ηνπ ΥΠ.Ε.Π.Θ. θαη ηειηθά ην ΥΠ.Ε.Π.Θ..  

Καηά ηελ άζθεζε δε απηνχ ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο θαη δεδνκέλνπ φηη θξίλεηαη παξάλνκνο ε 

πξάμε απηή, πξέπεη λα αθπξσζεί απφ ηνλ αζθνχληα ηνλ ηεξαξρηθφ απηφ έιεγρν φξγαλν. 
 

Γ2/6563/21.11.96 ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

Δελ ππάξρεη δηάηαμε πνπ λα επηηξέπεη νκαδηθή απνβνιή καζεηψλ απφ ηα καζήκαηα ηνπο, νχηε απνβνιή 

εθ πεξηηξνπήο. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ αληηπαηδαγσγηθφ θαη φρη ζχκθσλν κε ην πλεχκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Άιισζηε δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεηαη θχξσζε ζε καζεηέο πνπ δελ δηαπηζηψζεθε ε πξνζσπηθή 

ηνπο επζχλε θαη ε παξέθθιηζε ηνπο απφ ηελ «πξνζήθνπζα δηαγσγή», φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Π.Δ. 

104/79. 
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 4. Πεξί ησλ θαηά ην παξφλ άξζξνλ κεηεγγξαθψλ ηελ απνθαζηζηηθήλ αξκνδηφηεηα έρεη ν πξντζηάκελνο 

ηεο νηθείαο εθπαηδεπηηθήο πεξηθεξείαο Γεληθφο Επηζεσξεηήο , εμαηξέζεη ησλ ελεξγνπκέλσλ πξνο πινπνίεζηλ 

ησλ θπξψζεσλ αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, δηα ηαο νπνίαο πιελ ηεο επηινγήο ηνπ εηο ν ε κεηεγγξαθή 

ζρνιείνπ ε αξκνδηφηεο είλαη κφλνλ εθηειεζηηθή. 
 

Ε3/705/1985 Δ/γή ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

Σε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζαο , αλαθνξηθά κε ην ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε φηη ε πνηλή 

ηεο αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, άξζξν 30 θαη 31 ηνπ Π.Δ. 294/79 ηζρχεη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο θαη κεηά ηε ιήμε δειαδή ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο ν καζεηήο κπνξεί λα επαλέιζεη ζην 

πξψην ζρνιείν πνπ θνηηνχζε. 

 


