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18 Ιανουαρίου 2021 

Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες, 

 

Θέμα: Κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύγχρονης 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το 

ΥΠΠΑΝ μας έχει  αποστέλλει τις  κυρώσεις παιδαγωγικής φύσης μαθητών/ριών, 

με σκοπό την προαγωγή του σχολικού έργου και της ενδεδειγμένη 

συμπεριφοράς των παιδιών κατά την υλοποίηση δράσεων σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι κυρώσεις αυτές απορρέουν από τον Γενικό Κώδικα 

Καλής Συμπεριφοράς ο οποίος αποτελεί μέρος των περί Λειτουργίας των 

Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2008 έως 2020 και 

η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική. 

 

2. Η οποιαδήποτε οπτικογράφηση ή ηχογράφηση των εκπαιδευτικών από 

μαθητές/μαθήτριες κατά την υλοποίηση δράσεων σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης αποτελεί σαφή παραβίαση του Γενικού Κώδικα Καλής 

Συμπεριφοράς, εφόσον η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί συνέχιση της 

παρεχόμενης διά ζώσης και με φυσική παρουσία εκπαίδευσης. Για τις 

περιπτώσεις, επομένως, οπτικογράφησης ή/και ηχογράφησης εκπαιδευτικών 

από μαθητές/μαθήτριες, επιβάλλονται οι πιο κάτω κυρώσεις, παιδαγωγικής 

φύσης: 

 

2.1 Γίνεται επίπληξη στον/στη μαθητή/μαθήτρια. 

 

2.2 Ενημερώνεται άμεσα ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας. 

 

2.3 Ενημερώνεται η διεύθυνση του σχολείου. 

 

2.4 Σε περίπτωση δημοσίευσης του οπτικογραφημένου/ηχογραφημένου υλικού, 

όταν και εφόσον ο/η μαθητής/μαθήτρια επιστρέψει στη διά ζώσης φοίτηση στο 

σχολείο:  

 

2.4.1 Επιβάλλεται ποινή στέρησης συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις και 

αθλοπαιδιές εντός του σχολείου καθώς και άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες 

για μία περίοδο από μία μέχρι τριάντα συνεχόμενες ημέρες μέσα στο ίδιο 

σχολικό έτος. 

 

 



 

 

 

2.4.2 Υποχρεώνεται για προσφορά κοινωνικής εργασίας μέσα στο σχολείο, στο 

πλαίσιο των συνηθισμένων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα παιδιά. 

 

2.5 Γνωστοποιείται στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι οι δράσεις σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιούνται σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα 

που ορίζεται από το σχολείο τους και μέσω του λογισμικού Microsoft Teams και 

μόνο. Η χρήση άλλων λογισμικών για επικοινωνία ή κοινωνικοποίηση στο 

πλαίσιο των δράσεων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.Α.Ν. εκ 

μέρους των μαθητών/ριών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. 

 

 

3. Παρακαλώ, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις μαθητές/μαθήτριες με στόχο 

τον σεβασμό και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου μας. 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια  

 

                                                                                                                Μαρία Λοή  


