
 

 

Θέμα: Πρόταςη προςθήκησ διατάξεων ςτον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα 

Ποινικήσ Δικονομίασ για τη θωράκιςη των ςχολικών μονάδων και τη 

διαςφάλιςη τησ εύρυθμησ λειτουργίασ τουσ 

 

Κυρύα Υπουργϋ, κυρύα Υφυπουργϋ 

 ϋνα από τα μεγϊλα προβλόματα που αντιμετωπύζουν οι ςχολικϋσ 

μονϊδεσ και ϋχουν δυςμενϋςτατεσ επιπτώςεισ ςτην ομαλό λειτουργύα τουσ 

εύναι η αναςτϊτωςη που δημιουργούν εξωθεςμικϋσ παρεμβϊςεισ προςώπων 

πϋραν τησ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.    

 Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ εύτε επειςόδια που 

δημιουργούνται ςτο χώρο των ςχολεύων εύτε απομϊκρυνςη  εκπαιδευτικών 

από το χώρο του ςχολεύου ςε ώρα λειτουργύασ του κατόπιν υποβολόσ 

προςχηματικών και αναύτιων εγκλόςεων ςε βϊροσ τουσ, όταν ςτα πλαύςια των 

υπηρεςιακών τουσ καθηκόντων αναγκϊζονται να επιβϊλλουν τη νομιμότητα 

ςτη λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων.  

 Στην κατεύθυνςη τησ διαςφάλιςησ τησ εύρυθμησ λειτουργίασ των 

ςχολείων και τησ αςφάλειασ των μαθητών η νομικό ςύμβουλοσ τησ Δ.Ο.Ε. 
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Προσ 

1. την Υπουργό Παιδεύασ 

κ. Κεραμϋωσ Νύκη  

2. την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Ζαχαρϊκη Σοφύα  

Κοιν: 

Υπουργό Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων  

 κ. Τςιϊρα Κωνςταντύνο 



ςυνϋταξε, για λογαριαςμό τησ Ομοςπονδύασ, το παρακϊτω ςχϋδιο πρόταςησ 

προςθόκησ διατϊξεων ςτον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικόσ 

Δικονομύασ το οπούο και ςασ υποβϊλουμε.  

 

Προτάςεισ προςθήκησ διατάξεων ςτον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικήσ 

Δικονομίασ 

 

Στο άρθρο 334 Π.Κ. προςτίθεται παράγραφοσ 4 ωσ εξήσ: 

«Όποιοσ ειςϋρχεται παρϊνομα ςε χώρο ςχολικόσ μονϊδασ, πρωτοβϊθμιασ 

εκπαύδευςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ λειτουργύασ τησ ό παραμϋνει ςτον χώρο 

αυτό, κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ που διϋπει την οργϊνωςη και λειτουργύα 

τησ ςχολικόσ ζωόσ και προκαλεύ ϋτςι διακοπό ό διατϊραξη τησ ομαλόσ τησ 

λειτουργύασ, τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ. Για την ϊςκηςη 

ποινικόσ διώξεωσ δεν απαιτεύται ϋγκληςη».  

Στο άρθρο 417  του Κώδικα Ποινικήσ Δικονομίασ προςτίθεται παράγραφοσ ωσ 

εξήσ: 

«Στην περύπτωςη αδικημϊτων, που φϋρονται να ϋχουν τελεςτεύ κατϊ τον 

χρόνο ϊςκηςησ των διδακτικών και εργαςιακών καθηκόντων εκπαιδευτικών 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και εξ αφορμόσ αυτόσ, δεν ακολουθεύται η 

διαδικαςύα των επόμενων ϊρθρων, εκτόσ εϊν ςυντρϋχουν ιδιαύτερα ςοβαρού 

λόγοι» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Οι προτεινόμενεσ διατϊξεισ επιδιώκουν τη διαςφϊλιςη τησ ομαλόσ οργϊνωςησ 

και λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων, που πολλϋσ φορϋσ βρύςκονται 

αντιμϋτωπεσ με φαινόμενα παρϊνομησ ειςόδου και παραμονόσ ςτον χώρο 

ευθύνησ των εκπαιδευτικών λειτουργών, τα οπούα θϋτουν ςε κύνδυνο την 

αςφϊλεια των μαθητών και παρϊλληλα παρεμποδύζουν την ομαλότητα τησ 

ςχολικόσ ζωόσ. Το πρόβλημα επιτϊθηκε ιδιαιτϋρωσ μετϊ την κατϊργηςη τησ 

παρ. 4 του ϊρθρου 334 Π.Κ., με αποτϋλεςμα οι ςχολικϋσ μονϊδεσ να ςτερούνται 

ουςιαςτικόσ προςταςύασ ϋναντι τϋτοιου εύδουσ φαινομϋνων. Επιπροςθϋτωσ, με 

τη δεύτερη προτεινόμενη διϊταξη θωρακύζεται η λειτουργύα των 

εκπαιδευτικών κατϊ την ϊςκηςη του διδακτικού τουσ ϋργου, καθώσ πολλϋσ 



φορϋσ βρύςκονται αντιμϋτωποι με προςχηματικϋσ και ανυπόςτατεσ μηνύςεισ 

εισ βϊροσ τουσ, όταν προςπαθούν να  εφαρμόςουν το επιβαλλόμενο από το 

υπηρεςιακό τουσ καθόκον, νομικό πλαύςιο λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων 

και να προςτατεύςουν τουσ μαθητϋσ που βρύςκονται ςτη ςφαύρα ευθύνησ τουσ 

ϋναντι παραγόντων τρύτων προσ την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Επύςησ, ϋχουν 

υπϊρξει περιπτώςεισ οι ανόλικοι μαθητϋσ να βιώνουν καταςτϊςεισ αναύτιασ 

απομϊκρυνςησ εκπαιδευτικών, ακόμα και μϋςα από τη ςχολικό τϊξη, με 

ανυπολόγιςτεσ ςυνϋπειεσ, για το κύροσ του εκπαιδευτικού αλλϊ και τον ψυχικό 

κόςμο τουσ. 

 

 

 

 

 


