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ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
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εκπαιδευτικών

Επιστημονική και 
παιδαγωγική 
καθοδήγηση

Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός

Οργάνωση της 
Επιμόρφωσης 

Προγραμματισμός και  
Αποτίμηση εκπ/κού

έργου 
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Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 ζ) Επισκέπτονται, τις Σ.Μ., συνεργάζονται με τους Διευθυντές και τους ΣΔ, σε

επίπεδο περιοχής ή Ομάδας Σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, και τους

παρέχουν την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξή τους σε θέματα

εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής.εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής.

 Δύνανται να παρίστανται, είτε μετά από πρόσκληση των Σ.Μ. είτε με δική

τους πρωτοβουλία, σε συνεδριάσεις των Σ.Δ. της περιοχής αρμοδιότητάς

τους, προκειμένου να τους παράσχουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και

συμβουλευτική υποστήριξή τους για ποικίλα θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων ο

προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η εφαρμογή

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διαχείριση κρίσεων, η διενέργεια ερευνητικών

δραστηριοτήτων και η επιλογή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.
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ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

• Μια Οργανωτική δομή στελεχώνεται από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι 

εργάζονται για ένα κοινό σκοπό σύμφωνα με κάποιες καθιερωμένες σχέσεις.

• Το σύνολο αυτό (δομή και ανθρώπινο δυναμικό) αποτελούν έναν 

Οργανισμό.  

• Στην περίπτωση της εκπαίδευσης έχουμε  μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται 

για την παροχή εκπαίδευσης οι οποίοι αποτελούν έναν Εκπαιδευτικό 

Οργανισμό.
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ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 Η ύπαρξη ανθρώπων

 Η ύπαρξη κοινού ή κοινών αντικειμενικών σκοπών

 Η ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:
Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Η παροχή γνώσεων

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων

• Η μετάδοση ηθικών αξιών• Η μετάδοση ηθικών αξιών

• Η εξασφάλιση της πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευομένων

• Η μετάδοση ηθικών αξιών

• Η κοινωνικοποίηση

• Η παραγωγή κατάλληλου δυναμικού για τις ανάγκες της κοινωνίας
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων

Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ & ΔΕ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΔΕ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

. ΟΜΑΔΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
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Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι 

διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.

β) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί 

παράδειγμα.
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γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης  

των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα 

και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, 

αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει 

θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους 

στόχους της αξιολόγησης.
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο 
των Διδασκόντων (ΣΔ)

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του ΣΔ στις 

συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 

εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.

2. Σε συνεδρίαση του ΣΔ εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. 

Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών 

ρόλων και αρμοδιοτήτων του.

3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου 

προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

4. Ενημερώνει τον ΣΔ για το έργο της σχολικής επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το ΣΔ για τη 

συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των 

απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
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5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και 

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών.

6. Ενημερώνει τον ΣΔ για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που 

αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των 

μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της 

πειθαρχίας.

8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, 

τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό.

9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον 

Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.
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10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων, 

το οποίο κοινοποιεί στο σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

11. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, ορίζει τους 

επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων.

12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά 

τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής 

αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και 

τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το 

ΣΔ, τον διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. 

Εφόσον, παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή 

Εκπαίδευσης.
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των 

Διδασκόντων

14. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο 

και από τις συνεδριάσεις του ΣΔ και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν 

συντρέχει λόγος.συντρέχει λόγος.

15. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας 

διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη 

συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον 
πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους 
σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
με την καθοδήγηση των Σ.Ε.Ε. και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

 2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο 
προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες 
του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ι.Ε.Π. και των Σ.Ε.Ε.

 3. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας κατάλληλες 
μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

 4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και 
εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

 5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του ΣΔ, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα 
σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.

 6.Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις 
αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες 
του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
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 8. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για 
την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. 

 9. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και  

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους  

ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

 10. Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την 
τάξη και το σχολείο.

 11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων 
τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης 
των μαθημάτων.

 12. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του 
σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο ΣΔ απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο ΣΔ απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον 
τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.

 13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές 
ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

 14. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, 
τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του ΣΔ.

 15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές 
και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
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 16. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σ.Ε.Ε. για την καλύτερη 
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την 
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους 

μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν 

απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο 

σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

 17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας 
τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό 
έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε 
εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου.

 18. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της 
προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ότι 
άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

 19. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην 
αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών.

 20. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές των σχολικών 
μονάδων, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ή τους Σ.Ε.Ε., όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

 21. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, 
ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
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 23. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά    

αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών   

επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται 

θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την 
αυτοεπιμόρφωση. 

 24. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν 
έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

 25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή  25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή 
καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Διευθυντή.

 26. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό 
αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τρόπους 
εξοικείωσης με τη χρήση τους.

 27. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην Ενισχυτική 
Διδασκαλία, στα προγράμματα Τάξεων Υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια 
όργανα.
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ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (π.χ. 

ΨΥΧΟΛΟΓΟ)

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

 ΑΜΕΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ) 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
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Δ/ΘΜΙΑ
Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού

χαρακτήρα

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να

εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την

υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι,

ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησηςώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης

των κανόνων.

 Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ.

συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία

διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
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Δ/ΘΜΙΑ
Παιδαγωγικά Μέτρα

 Στις περιπτώσεις των μαθητών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο 

Σ.Δ. προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: 

 α) προφορική παρατήρηση, 

 β) επίπληξη, 

 γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, 

 δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, 

 ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
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Δ/ΘΜΙΑ
Παιδαγωγικά Μέτρα

 Τα παιδαγωγικά μέτρα γ' και δ' επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα

που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο σχολείο δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του

μαθητή ή εφόσον πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη.

 Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον

κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού

περιβάλλοντος.
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