
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκου από τον 

ασκούντο την επιμέλεια γονέα, ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να απευθύνει 
αίτημα στην Εισαγγελία Ανηλίκων προκειμένου να προστατευθούν άμεσα τα παιδιά των 
εμπλεκόμενων οικογενειών.

Βάσει καθηκοντολογίου και του Ν. 1566/1986:
Σε περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού θα πρέπει 
να αναζητούνται λύσεις με τη συνεργασία του 
σχολείου, των κηδεμόνων και των αρμόδιων 

φορέων της τοπικής κοινότητας.

Ο Διευθυντής σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Διδασκόντων θα πρέπει να αναλάβουν δράσεις για την:

-Ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματά τους και τρόπους πρόληψης και ειρηνικής 
επίλυσης συγκρούσεων.

-Συνεργασία με συνεργασία του σχολείου με επαγγελματίες ψυχικής υγείας (όπου είναι 

διαθέσιμοι) η και την Εισαγγελία, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με γνώμονα το 
υπέρτερο συμφέρον του παιδιού.

-Παροχή αναλυτικής ενημέρωσης από το σχολείο προς τους γονείς για τις ενέργειες 
στις οποίες έχει προβεί και την πραγματοποίηση διευρυμένων συναντήσεων στη 

σχολική κοινότητα για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και τη γενικότερη 
ευαισθητοποίηση στο θέμα της βίας.

Σε περίπτωση που μαθητής εκμυστηρευθεί σε εκπαιδευτικό θέματα σχετικά με κακή 

άσκηση της επιμέλειας, παραμέληση ή κακοποίηση εκ μέρους των γονέων του. Ο 
εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να μεταφέρει τα λεγάμενα 

του παιδιού στους γονείς και θα πρέπει ενημερώνει 

άμεσα τον Διευθυντή του Σχολείου και το Σύλλογο 
Διδασκόντων σε κλίμα απόλυτης εμπιστευτικότητας, 

ώστε σε συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

(όπου είναι διαθέσιμοι) και την Εισαγγελία, να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα με γνώμονα το υπέρτερο 
συμφέρον του παιδιού.

Επιμέλεια: Αικατερίνη Μόρου, Εκπαιδευτικός ΠΕ/8, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου
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Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Μαγνησίας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
Μαγνησίας

Αντιμετωπίζοντας τη Βία στο Σχολείο 
και στην Οικογένεια

Εισηγητές: Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Μαρία - Σοφία Βαΐτση, Εισαγγελέας Ανηλίκων
ί

Γεώργιος Ντιζές, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 

Συμμετέχουν: Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Πρόταση Ζωής, ΚΕΘΕΑ -  Πιλότος 

Με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού 

8 Μαρτίου 2019,11:00, Αμφιθέατρο Τεχνικού Επιμελητηρίου



Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Ν.3500/2006(δΕΚ 232, τ. Α') άρθρο 23 
«Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών»: Εκπαιδευτικός 
της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του 
εκπαιδευτικού του έργου, με οποιονδήποτε 
τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει 

διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς 

καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας ανακοινώνει, αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή 

στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι 
διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως 
Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία (δηλαδή 
συμπεριΛαμβάνονται και οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί) οφείλουν να 
ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφορούνται 
με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Η ανακοίνωση της πράξης είναι υποχρεωτική και αποτελεί υπαλληλικό καθήκον κατά 
τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 107 παρ.1 β). Μπορεί να οδηγήσει σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν.3500/2006 σε αυτεπάγγελτες ενέργειες της Εισαγγελίας για την 
προστασία του ανήλικου θύματος, όπως την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της 

επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 1532 ΑΚ ή τη λήψη άλλων πρόσφορων μέτρων με τη 
μορφή του κατεπείγοντος.

Ενδοσχολική βία άρθρα 312 και 360 ΠΚ: Ο
σχολικός εκφοβισμός (5υΙΙγίπ9) δεν αποτελεί 

θεσμοθετημένο αυτοτελές έγκλημα.

Κάποιες δράσεις από αυτές που συνθέτουν το 
αδίκημα του σχολικού εκφοβισμού, έχουν 
ενταχθεί στο άρθρο 312 Π.Κ. (ως ισχύει και 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4322/2015), ενώ, κατά κανόνα, πληροί την 
υπόσταση και πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων της ελληνικής έννομης τάξης. Έτσι,
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από πλευράς ποινικής αξιολόγησης, το «ΙουΙΙγίηιρ εκδηλώνεται συχνά ως ένα σύνθετο 
και εμφανώς περίπλοκο φαινόμενο ποικίλων αξιόποινων συμπεριφορών, που κατά 
κανόνα διαπράττεται από ανηλίκους ή άτομα νεαρής ηλικίας.

Οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του σχολείου, όπου φοιτά ο μαθητής που διαπράττει 
αδίκημα στο πλαίσιο συμπεριφοράς σχολικού εκφοβισμού, είναι δυνατόν, αν δεν 
αντιληφθούν ή αδιαφορήσουν σε περιστατικά βίας που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, να 
διωχθούν ποινικά για το πλημμεληματικό αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου 
(άρθρο 360 Π.Κ.).

Αν η βία (λεκτική ή σωματική) προέρχεται από εκπαιδευτικό ττρος μαθητή, ο 
Διευθυντής του σχολείου δε θα πρέπει να διστάσει να παραπέμψει το περιστατικό στην 
προϊστάμενη αρχή για πειθαρχικό έλεγχο. Αν δεν το πράξει, ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει ακόμη και πειθαρχικές συνέπειες για πλημμελή εκτέλεση του 

καθήκοντος (άρθρο 107 Υπαλληλικού Κώδικα).

Κηδεμονία μαθητή άρθρο 13 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (§?ΕΚ 120, τ.Β'):
«Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε 
περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του ανήλικου 
μαθητή είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα».

Βάσει λοιπόν της ως άνω Υπουργικής Απόφασης σε περίπτωση διαζυγίου αν έχει 
ρυθμισθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση, τότε αυτή ισχύει μέχρι την ανατροπή της 

με νεότερη απόφαση και κηδεμόνας του παιδιού είναι ο έχων την επιμέλεια του.

Η γονική μέριμνα αποτελεί καθήκον και λειτουργικό δικαίωμα των γονέων. Επιπλέον, η 

από κοινού άσκησή της και από τους δύο γονείς βασίζεται σε κανόνα αναγκαστικού 

δικαίου. ί7ς εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια 
από την φροντίδα του παιδιού και την επικοινωνία του με το σχολείο. Αποφάσεις που 
αφορούν την σχολική του καθημερινότητα και έγκειται στο πεδίο της γονικής μέριμνας 

είναι για παράδειγμα η ενημέρωση από το σχολείο για την επίδοση του παιδιού και τη 
συμπεριφορά του, η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Ο ασκών την 

επιμέλεια γονέας νομιμοποιείται να αποφασίζει μόνο για απλά πράγματα της 
καθημερινότητας του τέκνου, ενώ για σοβαρότερα ζητήματα απαιτείται συναπόφαση. 
Εντούτοις, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση (10645/ΓΔ4/22-1-2018) 
υπεύθυνος αποκλειστικά για την υποβολή αίτησης εγγραφής ή μετεγγραφής του μαθητή 

είναι ο ασκών την επιμέλεια γονέας.
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