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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ένα σοβαρό
ζήτημα που αφορά την χρήση του κινητού τηλεφώνου των μαθητών στο χώρου του
σχολείου μας καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης .
Όπως ήδη γνωρίζετε, είναι συχνό φαινόμενο οι μαθητές να χρησιμοποιούν
τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να αποτυπώσουν, υπό µορφή φωτογραφίας
ή βίντεο, σκηνές µε συμμαθητές ή εκπαιδευτικούς. Ενίοτε οι αποτυπώσεις αυτές
διακινούνται στη συνέχεια και ηλεκτρονικά. Είναι βέβαιο ότι η χρήση των κινητών
τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου
παιδαγωγικού κλίματος, διαλύει την τάξη, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά
τη διάρκεια του μαθήματος. Επομένως η μεταφορά και η χρήση των κινητών
τηλεφώνων στο χώρου του σχολείου πρέπει να αποφεύγεται, καθόσον η ανάγκη για
επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το
σχολείο.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό ζήτηµα θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για την ισχύουσα νομοθεσία.

Μαρούσι, 22-6-2018
Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.25/103373/Δ1
ΘΕΜΑ : «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες»

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και
ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου και
λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ.
14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζουμε τα εξής:

ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ.
14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζουμε τα
εξής:
1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός
του σχολικού χώρου.
2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά
τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει
σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος
εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά
τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα
και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού
Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία μαζί σας για να αντιμετωπισθεί το
σοβαρό αυτό ζήτημα που καθημερινά να μας δημιουργεί προβλήματα και
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου μας. Επίσης δεν θα θέλαμε να
εφαρμόσουμε « γράμμα του νόμου» που θα δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση
μας με τους μαθητές μας τους οποίους ιδιαίτερα θέλουμε να προστατεύσουμε.

Για το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Διευθυντής
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