ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΣΑ ΥΟΛΕΙΑ
Αξ.Πξση.100553/Γ2/04-09-2012/ΤΠΑΙΘΠΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Π/ΘΜΙΑ & ΔΙΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
Δ/ΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΣΜΗΜΑ Α
Πιεξνθνξίεο: Αλ . Παζραιίδνπ, Ρ . Γεσξγαθόπνπινο
Σειέθσλν : 210-3442238, 210-3442243

ΘΕΜΑ: «Υρήση ηλεκτρονικών συσκευών»
Η κε αξ. πξση.132328/Γ2/07-12-2006 (ζ.ζ. αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο πνπ αθνξά ζηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζπκπιεξώλεηαη σο εμήο:
1. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο εθηόο από θηλεηά ηειέθσλα θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ή θαη παηρλίδη πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηθόλαο θαη
ήρνπ (π.ρ. ξνιόη ή ζηπιό κε θξπθή θάκεξα) εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ .
2. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ θαηά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο λα έρνπλ ζέζεη εθηόο ιεηηνπξγίαο
εθηόο από ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εηθόλαο θαη ήρνπ
Παξάιεηςε ηνπ αλσηέξσ θαζήθνληνο απνηειεί πεηζαξρηθό αδίθεκα, πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο
πεξηπηώζεσο ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α').
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ

Αξ.Πξση.132328/Γ2/07-12-2006/ΤΠΕΠΘ
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΩΝ
Δ/ΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
ΣΜΗΜΑ Α
Πιεξνθνξίεο:
Αλ. Παζραιίδνπ, Ρ. Γεσξγαθόπνπινο
Σειέθσλν: 210-3235722, 210-3238523
Fax: 210-3233062
ΘΕΜΑ: «Υρήση κινητών τηλευώνων»
Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ από καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνύο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ
Απουασίζουμε
1. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα εληόο ηνπ ζρνιηθνύ
ρώξνπ.
ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θηλεηό ηειέθσλν ππνρξενύηαη,
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, λα ην έρεη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη
κέζα ζηελ ηζάληα ηνπ.

Κάζε παξέθθιηζε
αληηκεησπίδεηαη:

από

ηα

αλσηέξσ

απνηειεί

αληηθείκελν

παηδαγσγηθνύ

ειέγρνπ

θαη

α) γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 8
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Δ.201/1998 (ΦΕΚ 161 Α) γηα ηελ θαιύηεξε παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε ηνπ
ζέκαηνο
β) γηα ηνπο καζεηέο ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο κε ηηο πξνβιεπόκελεο ζην Π.Δ.104/1979
(ΦΕΚ 23 Α) ζρνιηθέο θπξώζεηο.
2. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ θαηά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο λα έρνπλ ζέζεη εθηόο ιεηηνπξγίαο ηα
θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Παξάιεηςε ηνπ αλσηέξσ θαζήθνληνο απνηειεί πεηζαξρηθό αδίθεκα, πνπ
εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο πεξηπηώζεσο ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.2683/1999 (ΦΕΚ
19Α)
Η ΤΠΟΤΡΓΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΜΑΡΙΕΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ

