
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Π/ΘΜΙΑΣ & ΔΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Πληροφορίες: Αν . Πασχαλίδου, Ρ . Γεωργακόπουλος 

Τηλέφωνο : 210-3442238, 210-3442243 

ΘΕΜΑ: «Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών» 

Η με αρ. πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια) 

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων 

συμπληρώνεται ως εξής: 

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά 

τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα 

επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή 

κάμερα) εντός του σχολικού χώρου . 

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει 

εκτός λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη 

συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου 

Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που 

εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 

του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

Αρ.Πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006/ΥΠΕΠΘ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Πληροφορίες: 

Αν. Πασχαλίδου, Ρ. Γεωργακόπουλος 

Τηλέφωνο: 210-3235722, 210-3238523 

Fax: 210-3233062 

ΘΕΜΑ: «Χρήση κινητών τηλεφώνων» 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου 

Αποφασίζουμε 

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 

εντός του σχολικού χώρου. 



Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό 

τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του 

σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. 

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού 

ελέγχου και αντιμετωπίζεται: 

α) για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.Δ.201/1998 (ΦΕΚ 161 

Α) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος 

β) για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις 

προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ 23 Α) σχολικές κυρώσεις. 

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει 

εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω 

καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της 

περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 

19Α) 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
 


