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                                ηεο ρώξαο. Έδξεο ηνπο  

         2.πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε   
         Υαηδεγηάλλε Μέμε 5, 115 28 Αζήλα 
         (αξ. ζρεη. εγγξ.  28/11-05-10) 
 
ΘΔΜΑ:  «Γηαδηθαζία επηβνιήο πνηλήο αιιαγήο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο» 
 
            Με αθνξκή δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο πνηλήο αιιαγήο 

ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ κε αξ. πξ. 28/11-05-10 εγγξάθνπ ηνπ πλεγόξνπ ηνπ 

Πνιίηε ζαο ππελζπκίδνπκε ηα εμήο: 

  Οη ζρνιηθέο θπξώζεηο απνηεινύλ κέζν δηαπαηδαγώγεζεο ησλ καζεηώλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ. Πξέπεη όκσο λα επηβάιινληαη θιηκαθσηά θαη ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ λα εμεηάδεη ηελ 

πξνζθνξόηεηα ηεο επηβαιιόκελεο θύξσζεο ππό ην πξίζκα ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ καζεηή. 

  ην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 104/1979 (23 Α΄) πεξηγξάθνληαη ηα είδε ησλ θπξώζεσλ πνπ είλαη νη 

αθόινπζεο: α) παξαηήξεζε β) επίπιεμε γ) σξηαία απνκάθξπλζε από ην δηδαζθόκελν κάζεκα δ) 

απνβνιή από ηα καζήκαηα κέρξη 3 εκεξώλ ε) απνβνιή από ηα καζήκαηα κέρξη 5 εκεξώλ θαη ηέινο 

ζη) αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην άξ. 25 ηνπ Π.Γ. 104/1979, όηαλ ε 

δηαγσγή ηνπ καζεηή παξεθθιίλεη από ηελ πξνζήθνπζα ζε βαζκό ώζηε ε παξέθθιηζε απηή λα 

δεκηνπξγεί παηδαγσγηθό πξόβιεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο επαλνξζσηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζην 

νπνίν θνηηά, ν καζεηήο απηόο ππνρξενύηαη ζε αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην λέσλ 

ζρνιηθώλ ζπλζεθώλ, ώζηε λα παξαζρεζεί ε επρέξεηα βειηίσζεο ηεο δηαγσγήο ηνπ. 

         Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ζρνιηθνύ 

πεξηβάιινληνο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

1.  Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε ππνρξέσζε ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ αλήιηθνπ θαη ηνπ 

θεδεκόλα, αθνύ έρεη πξνεγεζεί έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπο πξν πελζεκέξνπ όπνπ ζα αλαθέξεη 

ηνλ ηόπν, ηελ εκέξα, ηελ ώξα ηεο αθξόαζεο θαη ζα πξνζδηνξίδεη ην αληηθείκελν ηνπ κέηξνπ ή ηεο 

ελέξγεηαο, ζύκθσλα κε ην άξ. 6 ηνπ Ν. 2690/1999 (45 A΄).   

2.  Η αιιαγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε θαη ππόθεηηαη ζηε δηαδηθαζία 

έθδνζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε δηνηθεηηθή πξάμε. Δπνκέλσο, νη ύιινγνη Γηδαζθόλησλ 

                                
       ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

            ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΠΑΙΓΔΙΑ 
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

                  ----- 

 

       ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
    Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
            ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΠΟΤΓΩΝ 
    ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
    ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

                ----- 
 

Σαρ. Γ/λζε:   Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε:  151 80 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα:   http: // www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο: Α. Βάξια- θ. Πηζιή                                    
Σειέθσλν: 210 344 3272 - 210 344 2242  

Να δηαηεξεζεί κέρξη .................. 

Βαζκόο Αζθαιείαο .......... …… 

Μαξνύζη,    9/11/2010 

Αξηζ. Πξση.    141522 /Γ2 

Βαζ. Πξνηεξ.  ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

  
 

 

  

  

   ΠΡΟ:   Γηεπζύλζεηο & Γξαθεία Γ.Δ. 

                 ηεο ρώξαο. Έδξεο ηνπο            

  

   ΚΟΙΝ:    1.Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο 
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πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί. πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθό από ην γξακκαηέα πνπ επηθπξώλεηαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ 

πιιόγνπ θαη ζην νπνίν ζα πξέπεη λα κλεκνλεύνληαη, ηδίσο, ηα νλόκαηα θαη ε ηδηόηεηα ησλ 

παξηζηάκελσλ κειώλ θαζώο θαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο ηεο ζπλεδξίαζεο. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ αιιά ζην πξαθηηθό ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξίδνληαη νη γλώκεο θαη ηα νλόκαηα ησλ κειώλ πνπ κεηνςήθεζαλ (άξ.15, Ν. 2690/1999) 

Γελ επηηξέπεηαη ε ιεπθή ςήθνο, ε δήισζε «παξώλ» ή ε αδηθαηνιόγεηε απνρή. 

3.  Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ θπξώζεσλ 

πνπ επηβιήζεθαλ πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο θαηά ζεηξά θύξσζεο. 

4.   Θα πξέπεη λα ηεξείηαη εηδηθή θαη επαξθήο αηηηνιόγεζε σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πνηλήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξεο ε ζρεηηθή αηηηνινγία, πξέπεη λα παξαηίζεηαη ζηελ πεηζαξρηθή 

απόθαζε ηόζν ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζεκειηώλνπλ ην παξάπησκα όζν θαη νη ιόγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο θξίζεθε όηη πξέπεη λα επηβιεζεί ε βαξύηεξε πνηλή ηεο αιιαγήο ζρνιηθνύ 

πεξηβάιινληνο. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ ίδηα απόθαζε ηηκσξνύληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο 

καζεηή κε ηελ ίδηα πνηλή, ε αηηηνινγία ζα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη γηα ηνλ θάζε καζεηή ρσξηζηά. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο ζα σθειεζεί από ηελ αιιαγή απηή. 

5.   Η επηβνιή ηεο θύξσζεο ηεο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο δε ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλεηαη 

δεκόζηα ώζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη ε παηδαγσγηθή αμία ηεο επηβαιιόκελεο θύξσζεο θαη λα 

απνθεύγεηαη ε δηαπόκπεπζε ηνπ καζεηή. 

6.  Ο Πξντζηάκελνο ή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο επηιέγεη ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα γίλεη ε 

κεηεγγξαθή κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ε αξκνδηόηεηά ηνπ είλαη κόλν 

εθηειεζηηθή (παξ. 4, άξ. 16, Π.Γ. 104/1979). 

7.  Θα πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππόςε αλ ιεηηνπξγεί άιιε αληίζηνηρε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ 

πεξηνρή. 

8.   Γελ είλαη λόκηκν λα επηβάιιεη ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ηε ζρνιηθή θύξσζε ηεο αιιαγήο ζρνιηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζε καζεηή ηνπ νπνίνπ ηε δηαγσγή έρεη ήδε ραξαθηεξίζεη σο "θνζκία" θαη δελ είλαη 

επίζεο λόκηκν ν απηόο ύιινγνο λα επηβάιιεη ηελ ίδηα θύξσζε γηα παξεθθιίζεηο ηνπ καζεηή από 

ηελ αμηνπκέλε από ην λόκν ζπκπεξηθνξά θαηά ην πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο.  

 

                Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

                                                                                                         

 

                               ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 

     Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

     Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ. –Σκήκα Γ΄                                             
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