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Διευθυντές/Διευθύντριες/Διευθύνουσες
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Φωτογραφίσεις/μαγνητοσκοπήσεις σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε αντικατάσταση της ταυτάριθμης εγκυκλίου με
ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2019, (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp9831) πληροφορείστε
ότι, σύμφωνα με την μέχρι τώρα ισχύουσα πολιτική, η φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση,
στον σχολικό χώρο ή σε άλλο χώρο για σχολικές δραστηριότητες, οργανώνεται από
τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου, σε συνεργασία και συνεννόηση με τον οικείο
Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων ο οποίος αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τη διαδικασία
προσφορών, κατακύρωσης κ.λπ.
2. Υπενθυμίζεται το περιεχόμενο της εγκυκλίου, με αρ. φακ. 18.4.67, ημερ. 24.04.2014
(αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde4206), αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών
φωτογράφισης στα σχολεία επ’ αμοιβή και καλείστε να ενημερώσετε σχετικά με
τις οδηγίες της εγκυκλίου και τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων/Κηδεμόνων, για αποφυγή
λαθών ή παρεξηγήσεων. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση
των μαθητών/ριών, μόνο αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
3. Επιπλέον, κάθε ένας/μία που δημοσιοποιεί φωτογραφίες ή και βίντεο μαθητών/ριών
σε έντυπο υλικό, ιστότοπους, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή και Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, απαιτείται να έχει εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων/
κηδεμόνων των μαθητών/ριών.
4.
Η παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης/μαγνητοσκοπήσεων έναντι αντιτίμου
σε εκδηλώσεις, λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών κ.ά. στα σχολεία πρέπει να
γίνεται μόνον από φωτογράφους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των
Επαγγελματιών
Φωτογράφων
του
Παγκύπριου
Συνδέσμου
Φωτογράφων,
δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμου του 2012 της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Σημειώνεται πως η ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών σε μη επαγγελματίες φωτογράφους έχει
οικονομικές συνέπειες προς το Κράτος και επιπλέον ενέχει κοινωνικούς κινδύνους λόγω
διαχείρισης ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων, π.χ. φωτογραφίες παιδιών και
εφήβων από τρίτους.
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