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        ΠΡΟΣ: 

- την Υπουργό Εθν. 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
κα Μ. Γιαννάκου 

- Υφυπουργό Εθν. 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
κ. Γ. Καλό 

- Υφυπουργό Εθν. 
Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

 κ. Σπ. Ταλιαδούρο 
- τον Γεν. Γραµµατέα του 

ΥΠΕΠΘ 
 κ. Ανδρ. Καραµάνο 
- την Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

 ΚΟΙΝ: 
- ΕΛΜΕ Καρδίτσας 
- Νοµάρχη Καρδίτσας 
- ∆ήµαρχο Σοφάδων  
- Ένωση Γονέων 

Καρδίτσας 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Θέµα: Να αποµακρυνθούν οι κάµερες από τα Σχολεία 

 
 
Κυρία Υπουργέ,  
Κύριοι Υφυπουργοί, 
Κύριε Γεν. Γραµµατέα,  
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το γεγονός της εγκατάστασης καµερών παρακολούθησης στον αύλειο χώρο 
και στους διαδρόµους ισογείου και 1ου ορόφου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας 
ως επίσης και στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Σοφάδων, 
2. Ότι η λειτουργία κάµερας σε οποιονδήποτε χώρο του σχολείου είναι µέτρο 
αντιπαιδαγωγικό, αντιδηµοκρατικό και αυταρχικό και περιορίζει την ελευθερία 



έκφρασης του συνόλου των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας σε λόγο και 
κίνηση, που αποτελεί την ουσία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής ελευθερίας.  
3. Ότι η λειτουργία τέτοιων συστηµάτων παρακολούθησης στο χώρο του 
σχολείου προσβάλλει βάναυσα την προσωπική αξιοπρέπεια των µαθητών και 
µαθητριών, ενώ παράλληλα τους εξοικειώνει µε την ιδέα της ηλεκτρονικής 
παρακολούθησής τους µε κάµερες και του ελέγχου της φυσικής παρουσίας και 
δράσης τους σαν να είναι ύποπτοι..  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: 
 

Α) Να ζητήσει από τους ∆ιευθυντές των εν λόγω σχολείων να αποµακρύνουν τις 
κάµερες ηλεκτρονικής παρακολούθησης, 
 
Β) Να ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας: α) να λάβει τα 
αναγκαία µέτρα ώστε να αποµακρυνθούν οι κάµερες παρακολούθησης από τα όσα 
σχολεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί και να αποφευχθούν στο µέλλον παρόµοια 
περιστατικά, β) την πρόσληψη φυλάκων – νυχτοφυλάκων και την τοποθέτηση 
συναγερµού για τη φύλαξη όλων των σχολείων της χώρας. 
 
Γ) Να ζητήσει από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
να πάρει τα αναγκαία µέτρα, ώστε να αποµακρυνθούν οι κάµερες ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης από τον ευαίσθητο χώρο των σχολείων και να µη δοθεί άδεια, εάν 
ζητηθεί, έστω και εκ των υστέρων, στα εν λόγω σχολεία.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
     


