
ΠΔ 104 /79 'Αρθρα 26-28 (ΦΕΚ 23 α) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' 'Αρθρον 26 Διαγωγή μαθητών 

Γενικαί διατάξεις 1. Η συμπεριφορά μαθητών, η καθ' οιονδήποτε τρόπον εκδηλουμένη 

εντός και εκτός του σχολείου δια πράξεων ή παραλείψεων, συνιστά την διαγωγήν αυτών.  

 

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 

Π.Δ/τος.  

 

3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς 

τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε 

παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλούμενη δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί 

αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών 

κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος.  

 

4. Η διαγωγή εκάστου μαθητού χαρακτηρίζεται "κοσμιωτάτη", "κοσμία", "επίμεμπτη", 

αναλόγως των συνιστώντων αυτήν χαρακτηριστικών στοιχείων κατά τας κατωτέρω 

διακρίσεις:  

α)"κοσμιωτάτη" χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινός όταν ούτος τηρή απολύτως την 

κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσας διαγωγήν.  

 

β) " κοσμία" χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινος όταν ούτος τηρή μεν κατά κανόνα 

την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν, ουχί 

όμως άνευ παρεκκλίσεων.  

 

γ) "επίμεμπτη" χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητού τινός, όταν ούτο¦ παρεκκλίνη από 

την προσήκουσαν, κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις 

βαθμόν ανεπίτρεπτον, αλλ' η παρέκκλησις αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής 

επανορθώσεως εντός του αυτού σχολικού περιβάλλοντος.  

 

'Οταν ο μαθητής παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά την έννοιαν της παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις βαθμόν ώστε η παρέκκλησις αύτη να δημιουργή 

παιδαγωγικόν πρόβλημα υπερβαίνον τας επανορθωτικάς δυνατότητας του εις ό φοιτά 

σχολείου, ο μαθητής ούτος υποχρεούται εις αλλαγήν σχολικού περιβάλλοντος, ίνα εν τω 

πλαισίω νέων σχολικών συνθηκών τω παρασχεθή η ευχέρεια βελτιώσεως της διαγωγής 

του.  

 

5. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών εκάστου Γυμνασίου ή Λυκείου 

ενεργείται κατά την λήξιν του διδακτικού έτους δι' ειδικής πράξεως του Συλλόγου των 

Διδασκόντων αποφαινομένου κατά πλειοψηφίαν επί τη βάσει της εν γένει εν τε τω 

σχολείω και εκτός αυτού συμπεριφοράς τούτων και των τυχόν εις τα οικεία βιβλία 

κατακεχωρισμένων στοιχείων κυρώσεων ή ηθικών αμοιβών, προσηκόντως 

συνεκτιμωμένων κατά την κρίσιν του Συλλόγου των Διδασκόντων.  



 

Προκειμένου περί χαρακτηρισμού της διαγωγής μαθητού τινος ως "κοσμίας" ή 

"επίμεμπτης"η κατά τα ανωτέρω πράξις του Συλλόγου των Διδασκόντων δέον να είναι 

ητιολογημένη.  

 

6. Διά της αυτής πράξεως χαρακτηρίζεται και η μέχρι της η, ημέρας του χαρακτηρισμού 

διαγωγής των κατά το άρθρ. 24 ελλιπώς ή ανεπαρκώς φοιτησάντων.  

 

[Σσ Η πάρα κάτω φράση μέσα σε εισαγωγικά προστέθηκε από την παρ.5 του άρθρου 1 

του Π.Δ 294/80 (ΦΕΚ 81 Α').] 7. Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών, ως καθαρώς 

παιδαγωγικού χαρακτήρος δεδομένον, αποτελεί στοιχείον σχολικής αποκλειστικής 

χρήσεως "και αναγράφεται επί του τίτλου".  

 

8. Ουδεμία τροποποίησις διαγωγής μαθητού υπό του Συλλόγου των Διδασκόντων χωρεί 

μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπον οριστικήν έξοδον τούτου εκ του σχολείου.  

 

'Αρθρον 27.  

 

Είδη κυρώσεων 1. Διά πάσαν υπαίτιον περέκκλισιν εκ της προσηκούσης κατά την έννοιαν 

της παρ. 3 του άρθρ. 26 του παρόντος Π.Δ/τος διαγωγής και αναλόγως του βαθμού της 

παρεκκλίσεως ταύτης επιβάλλονται εις τους μαθητάς αι κάτωθι κυρώσεις: α) 

Παρατήρησις, β) Επίπληξις, γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένου μαθήματος, 

δ)αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 

ημερών και ζ)αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.  

 

'Αρθρον 28.  

 

Αρμοδιότης επιβολής κυρώσεων 1. τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπόμενας 

κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν: α) 'Εκαστος 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 Δ/ντού 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.ζ' κύρωσιν δύναται να επιβάλλη μόνον η ολομέλια του Συλλόγου των 

Διδασκόντων του Σχολείου.  

 

2.α) Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρα αυτού 

παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως η ελαφροτέρα των 

κυρώσεων μη καταχωριζόμενη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου.  

 

β) Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου, εφ' όσον 

κρίνει τούτον επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον.  

 



γ) Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθρ. 27 του παρόντος επιβαλλόμενα, καταχωρίζονται 

εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου κατόπιν ενυπόγραφου σημειώματος 

προς τον Δ/ντήν του επιβάλλοντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναι επίσης εις το 

Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού.  

 

3. οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύναται να παραμένουν εις το σχολείον κατά τας ώρας 

διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Δ/ντού του Σχολείου. 


