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Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, στο κατάστηµά της σε τακτική συνεδρίαση την Πέµπτη 13.05.2010 και ώρα 10:00
που συνεχίσθηκε τη ∆ευτέρα 17.05.2010 και ώρα 10:00, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Χρίστος Γεραρής, Προέδρος της Αρχής και
Λεωνίδας Κοτσαλής, Αγάπιος Παπανεοφύτου, Αναστάσιος Πράσσος και Αντώνιος Ρουπακιώτης
τακτικά µέλη της Αρχής. Επίσης, παρέστη η Γραµµατή Πάντζιου και Γρηγόρης Λαζαράκος,
αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής, σε αντικατάσταση των τακτικών µελών Ανδρέα Ποµπόρτση και
Αναστάσιου-Ιωάννη Μεταξά, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω
κωλύµατος. Παρούσα χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Χαρίκλεια Λάτσιου, ελέγκτρια νοµικός δικηγόρος, ως εισηγήτρια και η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και
οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.
Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 13570/2007/4 από 07.10.2009 (ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/6019/09.10.2009)
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έγγραφό του ο Συνήγορος του Πολίτη (εφεξής: ΣτΠ) υποβάλλει το ερώτηµα εάν η τροποποιηµένη,
σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, διάταξη του Κανονισµού Λειτουργίας του Ελληνοαµερικανικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (εφεξής: ΕΕΙ) για το σχολικό έτος 2009-2010 υπό τον τίτλο «Κάπνισµα,
κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών» συνάδει µε τις διατάξεις του
ν.2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Η
διάταξη αυτή του Κανονισµού Λειτουργία του ΕΕΙ για το σχολικό έτος 2009-2010 προβλέπει
συγκεκριµένα: «Για την πρόληψη και/ή την αντιµετώπιση τυχόν περιστατικών χρήσης (εντός ή εκτός
του σχολείου) εξαρτησιογόνων ουσιών από µαθητή οι ∆ιευθύνσεις των Σχολικών µονάδων έχουν
δικαίωµα να ζητούν πάραυτα από τους γονείς του µαθητή ή από τον ασκούντα αντ’ αυτών την γονική
µέριµνά του την άµεση (αυθηµερόν και µε την παρουσία εκπροσώπου του σχολείου) υποβολή του
µαθητή που φέρεται να έχει κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στις ενδεδειγµένες ιατρικές εξετάσεις
– αναλύσεις σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκοµείο για την διαπίστωση της χρήσης. Τα αποτελέσµατα των
εξετάσεων – αναλύσεων αυτών θα υποβάλλονται αµέσως από τους γονείς του µαθητή ή από τον
ασκούντα αντ’ αυτών την γονική µέριµνα στις ∆ιευθύνσεις των Σχολείων που ζήτησαν την διεξαγωγή
τους. Τυχόν άρνηση του µαθητή ή των γονέων αυτού ή του ασκούντος αντ’ αυτών την γονική µέριµνά
του να συµµορφωθούν στο άνω αίτηµα των ∆ιευθύνσεων των Σχολικών µονάδων είναι δυνατόν να
οδηγήσει στην αποµάκρυνση του εν λόγω µαθητή από το Σχολείο µετά από απόφαση της Ολοµέλειας
του Συλλόγου των διδασκόντων Καθηγητών. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την εκπαιδευτική
νοµοθεσία η συµπεριφορά των µαθητών ελέγχεται πειθαρχικά, όχι µόνον εντός, αλλά και εκτός
του σχολείου». Η Αρχή µε το υπ’ αρ.πρωτ. Γ/ΕΞ/6019-1/19.10.2009 έγγραφό της κάλεσε την
∆ιεύθυνση του Κολλεγίου Αθηνών να υποβάλει τις απόψεις σχετικά µε την τροποποιηµένη διάταξη
του Κολλεγίου Αθηνών. Σε απάντηση του εγγράφου αυτού το ΕΕΙ µε την υπ’ αρ. πρωτ.
136/18.11.2009 (ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/7026/23.11.2009 και Γ/ΕΙΣ/7044/24.11.2009) αίτησή του
επισηµαίνει ιδίως: «(...) Οι λόγοι που µας οδήγησαν στη διατύπωση κάποιων αυστηρών κανόνων
συµπεριφοράς είναι καθαρά παιδαγωγικοί και προληπτικοί. Θεωρούµε ότι η κατηγορηµατική και
αυστηρή διατύπωση κανόνων κάνει τους µαθητές να συνειδητοποιούν τις σοβαρότατες συνέπειες
ακραίων και επικίνδυνων για τους ίδιους και τους συµµαθητές τους συµπεριφορών. Επιπλέον η σαφής
γνώση του προβλήµατος, που αντιµετωπίζει ένας µαθητής, επιτρέπει τον ορθότερο χειρισµό εκ µέρους
της ∆ιεύθυνσης και του Ψυχοπαιδαγωγικού Τµήµατος. Τέλος, είναι προφανές ότι οι αυστηροί κανόνες
λειτουργούν αποτρεπτικά για τη Μαθητική Κοινότητα στο σύνολό της (...)». Επιπλέον, το ΕΕΙ µε την
υπ’ αρ. πρωτ. 145/08.02.2010 (ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/904/10.02.2010) αίτησή του προς την Αρχή
σηµειώνει µεταξύ άλλων: «(...) Πρωταρχικός στόχος του Ε.Ε.Ι. (Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδετικό
Ίδρυµα) είναι η προαγωγή και η διατήρηση της υγείας των µαθητών των Σχολείων µας. Με την υπό
συζήτηση διάταξη του Κανονισµού Λειτουργίας των Σχολείων µας (άρθρο 11, ν.682/1977) και στο
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πλαίσιο πραγµάτωσης του άνω στόχου µας, επιδιώκουµε να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να
αποκτήσουν ισχυρές αντιστάσεις στις κάθε είδους επιβλαβείς για την υγεία τους – έως θανατηφόρες –
συµπεριφορές, ιδιαίτερα δε, στην χρήση προϊόντων καπνού, αλκοολούχων ποτών και εξαρτησιογόνων
ουσιών. Ανοχή των ως άνω, άκρως επικίνδυνων, συµπεριφορών / συνηθειών από τα Σχολεία µας, θα
οδηγούσε αναπόφευκτα σε «νοµιµοποίησή» τους στον χώρο των Σχολείων µας. Αναφορικά µε την
διάταξη του Κανονισµού Λειτουργίας των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2009-2010, στην
οποία αναφέρεστε στην επιστολή σας (...) σηµειώνουµε ότι, το Ε.Ε.Ι. έχει λάβει από την ΑΠ∆ΠΧ την
υπ’ αρ. πρωτ. 3583/2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Αρχείου µε Ευαίσθητα ∆εδοµένα που αφορούν
την υγεία (άρθρο 7 του ν.2472/1997). Συνεπώς, η ως άνω αναφεροµένη διάταξη του Κανονισµού
Λειτουργίας των Σχολείων του Ε.Ε.Ι. βρίσκεται σε αρµονία µε τον ν.2472/1997 (...)». Είχε προηγηθεί
η υπ’ αρ. πρωτ. 138/09.12.2009 (ΑΠ∆ΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/1448/16.12.2009) αίτηση του ΕΕΙ ανανέωσης της
µε α/α 821 και αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/3585/29.09.2005 άδειας λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα
δεδοµένα που είχε λάβει από την Αρχή. Ακολούθως, η Αρχή µε το υπ’ αρ. πρωτ.
Γ/ΕΞ/2004/26.03.2010 έγγραφό της ενηµέρωσε το ΕΕΙ ότι η αίτηση ανανέωσης άδειας και το
διαβιβασθέν από το ΣτΠ αίτηµα για γνωµοδότηση της Αρχής συσχετίστηκαν και συνεξετάζονται για
λόγους συνάφειας και ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά µε το αν υπάρχει στο σχολείο ιατρός που
είναι υπεύθυνος της τήρησης αρχείου µε τα δεδοµένα υγείας των µαθητών, καθώς και αν η απόφαση
για την τροποποιηµένη διάταξη του Κανονισµού Λειτουργίας ελήφθη κατόπιν προηγούµενης
ενηµέρωσης ή και διαβούλευσης µε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων των Μαθητών. Στο
έγγραφο αυτό της Αρχής το ΕΕΙ απάντησε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 155/23.04.2010 (ΑΠ∆ΠΧ
Γ/ΕΙΣ/2691/27.04.2010) αίτησή του καταλήγοντας: « (...) Κατόπιν αυτών, ζητούµε από την Αρχή
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 1. Να εγκρίνει την διατήρηση της επίµαχης
διάταξης στον “Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας” των σχολείων του Ε.Ε.Ι. και 2. Να ανανεώσει την
άδεια τήρησης στο Κολλέγιο αρχείου µε δεδοµένα υγείας σύµφωνα µε την από 29.09.2005 και αριθ.
πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΞ/3585/29.09.2005 αίτηση που έχουµε υποβάλει». Τέλος, διαβιβάστηκε στην Αρχή
από το ΣτΠ το υπ’ αρ. πρωτ. 5452/13.10.2009 (ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/6645/05.11.2000) έγγραφο του 4ου
Γραφείου της ∆ιεύθυνσης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων σχετικά µε την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΕΙ.
Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφεροµένων στοιχείων, αφού άκουσε την εισηγήτρια
και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,
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1. Επειδή, το άρθρο 2 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997 ορίζει ότι για τους σκοπούς του νόµου αυτού
νοούνται ως «ευαίσθητα δεδοµένα», τα δεδοµένα που αφορούν, µεταξύ άλλων, στην υγεία.
Περαιτέρω, το άρθρο 2 στοιχ. ια΄ του νόµου αυτού ορίζει ως «συγκατάθεση» του υποκειµένου των
δεδοµένων κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και
εν πλήρη επιγνώσει, και µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως
ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν.
2. Επειδή το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.2472/1997, καθορίζοντας το πεδίο εφαρµογής του νόµου,
προβλέπει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο».
3. Επειδή, το άρθρο 4 παρ.1 του ν.2472/1997 ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι: «Τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο
θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και
νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα
από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας (...)». Με τις διατάξεις αυτές
καθιερώνονται ως θεµελιώδεις προϋποθέσεις για τη νοµιµότητα κάθε επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη νοµιµότητα της σύστασης και λειτουργίας κάθε αρχείου,
οι αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας των δεδοµένων σε σχέση πάντα µε
το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, που γίνεται πέραν του
επιδιωκόµενου σκοπού και που δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι
νόµιµη.
4. Επειδή, το άρθρο 7 του ν.2472/1997 ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι: «1. Απαγορεύεται η συλλογή
και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η
επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από
άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το
υποκείµενο των δεδοµένων έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση έχει
αποσπασθεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη ή νόµος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν
αίρει την απαγόρευση (...) γ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα που δηµοσιοποιεί το ίδιο το υποκείµενο ή
είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού
οργάνου (...)».
5. Επειδή, από το συνδυασµό των προαναφεροµένων διατάξεων προκύπτει ότι η συλλογή και
κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και των ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα επιτρέπεται, καταρχήν, εφόσον το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη
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συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η συλλογή και κάθε περαιτέρω επεξεργασία τόσο των απλών όσο και
των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, και χωρίς τη συγκατάθεση του
υποκειµένου των δεδοµένων στις περιπτώσεις που περιοριστικά προβλέπει ο νόµος. Επιπλέον, τόσο
για τα απλά όσο και για τα ευαίσθητα δεδοµένα πρέπει ο σκοπός επεξεργασίας να είναι νόµιµος,
σαφής και καθορισµένος, και τα δεδοµένα να µην υπερβαίνουν το σκοπό της επεξεργασίας.
6. Επειδή, το άρθρο 53 του Α.Ν.2545/1940 (ΦΕΚ Α΄287) προβλέπει ότι: «1. Έκαστον
ιδιωτικόν σχολείον οφείλει να συντάσση εσωτερικόν κανονισµό εις ον θα περιέχωνται, πλην των
άλλων λαµβανοµένων υπό του σχολείου νοµίµων µέτρων προς πληρεστέραν µόρφωσιν των µαθητών
των, οι όροι εργασίας του διδακτικού προσωπικού και αι υποχρεώσεις αυτού, ο κατά ανώτατον όριον
δια εκάστην τάξιν αριθµός εγγραπτέων µαθητών, οι όροι υφ’ ους γίνονται δεκτοί ούτοι, αι σχετικαί
έναντι του σχολείου και του δηµοσίου υποχρεώσεις οικονοµικής φύσεως, το ποσόν των διδάκτρων ή
και τροφείων, κατώτερον όριον των οποίων δύναται να ορίζηται δι’ Υπουργικής Αποφάσεως
αναλόγως του είδους των σχολείων και της πόλεως εν η ταύτα λειτουργούν, ο τρόπος της καταβολής
αυτών και αι συνέπειαι καθυστερήσεως της καταβολής. 2. Οι κατά τας διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου συντασσόµενοι κανονισµοί υποβάλλονται προς επεξεργασία εις του αρµοδίους
επιθεωρητάς, οίτινες οφείλουν εντός εικοσαηµέρου να υποβάλουν αυτούς µετά των παρατηρήσεών των
εις το Υπουργείον Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας προς έγκρισιν. Η εγκριτική υπουργική
απόφασις εκτυπούται ολόκληρος εν τη πρώτη σελίδι του κανονισµού, µεθ’ ο επακολουθούν τα περί
ιδρύσεως και λειτουργίας του σχολείου έγγραφο και ακολούθως ο εγκριθείς κανονισµός. 3. Τα
ιδιωτικά σχολεία δεν δύνανται να εγγράψουν µαθητάς, αν µη οι γονείς ή κηδεµόνες αυτών υπογράψουν
έκαστος κάτωθεν εκάστου αντιτύπου του οικείου κανονισµού δήλωσιν αποδοχής των όρων αυτού
(...)». Επιπλέον, το άρθρο 11 του ν.682/1977 (ΦΕΚ Α΄ 244) ορίζει ότι: «1. Έκαστον ιδιωτικόν
σχολείον από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1978-1979, οφείλει να έχη εγκεκριµένον Εσωτερικόν
Κανονισµόν Λειοτυργίας, εις τον οποίον αναφέρονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας αυτού , οι
όροι υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί οι µαθηταί, ως και οι οικονοµικαί και άλλαι υποχρέωσεις των
γονέων και κηδεµόνων. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας εγκρίνεται υπό του οικείου
Επιθεωρητού. 2. Αντίτυπον του Εσωτερικού κανονισµού Λειτουργίας παραλαµβάνει ενυπογράφως ο
κηδεµών του µαθητού κατά την εγγραφήν τούτο εις το σχολείον. Η παραλαβή αποτελεί δήλωσιν
αποδοχής αυτού. 3. ∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δύνανται να
καθορίζωνται γενικαί αρχαί συντάξεως των εσωτερικών κανονισµών των ιδιωτικών σχολείων».
Περαιτέρω, το άρθρο 2 παρ. 1 και 3 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ Α΄ 244) προβλέπει ότι η διοίκηση και ο
έλεγχος λειτουργίας των σχολείων ασκείται από τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων ή Γραφείων
Εκπαίδευσης και ότι τα καθήκονται και οι αρµοδιότητες των Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων ή
Γραφείων Εκπαίδευσης ορίζονται λεπτοµερέστερα µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα που εκδίδονται
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ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 2 παρ. 3 του ν.1304/1982 οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 11 και 2 παρ. 2 του Π.∆/τος
340/1983 (ΦΕΚ Α΄120) προβλέπουν ότι οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων και των Γραφείων
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά την άσκηση της της διοίκησης και της λειτουργίας του σχολείων
της περιφέρειάς τους παρακολουθούν και ελέγχουν την εφαρµογή των διατάξεων, που ισχύουν για
τη διοικητική λειτουργία των σχολείων των δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ιδιαίτερα σε θέµατα
που αναφέρονται στις εγγραφές, µετεγγραφές, ποινές, απουσίες και εξετάσεις των µαθητών, στην
οργάνωση των γραφείων των σχολείων και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων, και ενεργούν τα
νόµιµα για την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβάσεων ή παραλείψεων. Τέλος, τα άρθρα 7
και 8 του ν. 1304/1982 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 1 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ
Α΄167) προβλέπουν ότι στην έδρα κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος ιδρύεται διεύθυνση
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των γυµνασίων, των
γενικών, κλασικών και τεχνικών – επαγγελµατικών σχολείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και
των τεχνικών – επαγγελµατικών σχολών, δηµοσίων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους
και ότι οι έδρες και οι περιοχές αρµοδιότητας των γραφείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από τον συνδυασµό των
παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει εγκεκριµένο, από τον
αρµόδιο Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας, συντασσόµενο σύµφωνα µε γενικές αρχές υπουργικής αποφάσεως, η οποία όµως δεν
έχει ακόµη εκδοθεί.
7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι ο Προϊστάµενος του 4ου
Γραφείου της ∆ιεύθυνσης ∆/θµιας Εκπαίδευσης ενέκρινε καταρχήν τον Κανονισµό Λειτουργίας του
ΕΕΙ, αλλά ζήτησε την εντός ευλόγου χρόνου τροποποίηση – διόρθωση συγκεκριµένων διατάξεων
του Κανονισµού, µεταξύ των οποίων και των αναφεροµένων στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
Συγκεκριµένα, ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης σηµειώνει για την επίµαχη διάταξη:
«Το αναγραφόµενο στη σελ. 17 για την όλη διαδικασία περί εξαρτησιογόνων ουσιών πρέπει να
διατυπωθεί µε άλλο τρόπο. Η υπάρχουσα διατύπωση αφήνει να εννοηθεί, πως κάθε καθηγητής που
έχει πρόβληµα µε µαθητή, µπορεί να ισχυρίζεται ότι κάνει χρήση ουσιών. Το ρήµα «φέρεται» που
χρησιµοποιείται είναι ασαφές. Ποιός µπορεί να καθορίσει ποιός «φέρεται να έχει κάνει χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών»; Επιπλέον, δεν είναι εύκολο αντιληπτό γιατί και πότε πρέπει στην
πραγµατοποίηση των «ενδεδειγµένων ιατρικών εξετάσεων» να παρίστανται εκπρόσωπος του σχολείου.
Στην όλη διατύπωση υπάρχει πρόβληµα διότι στην αµέσως επόµενη παράγραφο οι γονείς υποχρεούνται
να υποβάλλουν τα αποτελέσµατα «αµέσως» στο σχολείο το οποίο ζήτησε τη διεξαγωγή τους. Είναι
σαφές, ότι µε τα παραπάνω το σχολείο χάνει τον καθαρά παιδαγωγικό του ρόλο, µετατρέπεται σε
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µηχανισµό ελέγχου και οι καθηγητής καλούνται σε «κυνήγι µαγισσών» ή σε αήθη στοχοποίηση
µαθητών που τους δηµιουργούν πρόβληµα. Κατά συνέπεια η διατύπωση του κανονισµού πρέπει να
επαναδιατυπωθεί, να περιγραφεί µε σαφήνεια, να τεθούν ασφαλείς δικλείδες προστασίας των µαθητών
(είτε των θεωρουµένων ως χρηστών είτε των συµµαθητών τους) και των γονέων, ώστε να µη βρεθεί
στο σχολείο σε αδιέξοδα. Επιπροσθέτως, θεωρώ σκόπιµο να υπάρξει επικοινωνία και µε τις
ανεξάρτητες αρχές «Συνήγορος του Πολίτη» και «Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα», ώστε να καθοριστούν τα όρια του σχολικού ελέγχου για τις υπό συζήτηση
περιπτώσεις. Για τα θέµατα αυτά το Γραφείο δεν µπορεί να δώσει τεκµηριωµένη απάντηση. (...)».
8. Η επίµαχη διάταξη του Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΕΙ, όπως είναι διατυπωµένη, ορίζει
ότι τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων – αναλύσεων των µαθητών που φέρονται να κάνουν
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών θα υποβάλλονται αµέσως από τους γονείς του µαθητή ή από τον
ασκούντα αντ’ αυτών τη γονική µέριµνα στις ∆ιευθύνσεις των Σχολείων που ζήτησαν την διεξαγωγή
τους. Στο µέτρο που η συγκεκριµένη διάταξη προβλέπει ότι προσωπικά δεδοµένα των µαθητών, και
µάλιστα ευαίσθητα (δεδοµένα υγείας), πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο τηρούµενο από τις
∆ιευθύνσεις των Σχολείων του ΕΕΙ, η Αρχή έχει αρµοδιότητα να επιληφθεί του θέµατος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.2472/1997.
9. Η συλλογή δεδοµένων υγείας των µαθητών δυνάµει της επίµαχης διάταξης του
Κανονισµού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι γίνεται καταρχήν για νόµιµο σκοπό επεξεργασίας, που
συνίσταται, γενικώς, στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και ειδικότερα στην θέσπιση κανόνων
για την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου µαθητών εκ µέρους
του σχολείου (πρβλ. και άρθρο 33 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, που
κυρώθηκε µε το ν.2101/1992). Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η συλλογή των δεδοµένων αυτών δεν
γίνεται µε την ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεση των υποκειµένων, µαθητών ή των γονέων
αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. ια΄ και 7 παρ. 2 στοιχ. α΄ του
ν.2472/1997, καθόσον από τη διατύπωση της επίµαχης διάταξης προκύπτει ότι ο µαθητής που
φέρεται να κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις
αυθηµερόν µε την παρουσία εκπροσώπου του σχολείου, τυχόν δε άρνηση του µαθητή ή των γονέων
του για την υποβολή στις ιατρικές εξετάσεις, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του σχολείου, µπορεί να
οδηγήσει στην αποµάκρυνση του µαθητή από το σχολείο, ύστερα από απόφαση της Ολοµέλειας του
Συλλόγου των διδασκόντων Καθηγητών. Συναφώς επισηµαίνεται ότι δεν συντρέχει άλλη περίπτωση
από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2472/1997 που επιτρέπει για το σκοπό του
πειθαρχικού ελέγχου τη δηµιουργία αρχείου χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου των
δεδοµένων. Συνεπώς, η συλλογή των δεδοµένων υγείας µε τον τρόπο που περιγράφεται στην
επίµαχη διάταξη του κανονισµού αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 7 παρ.
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2 του ν.2472/1997. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή δεν χορηγεί την προβλεπόµενη από το άρθρο 7 του
ν.2472/1997 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου µε δεδοµένα υγείας των µαθητών για το σκοπό
της πρόληψης και της καταστολής από την λήψη εξαρτησιογόνων ουσιών. Περαιτέρω ανήκει στο
ΕΕΙ και το αρµόδιο για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του δηµόσιο όργανο να θεσπίσουν
τα κατάλληλα µέτρα για την απαγόρευση χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στους χώρους των
εκπαιδευτηρίων και τον πειθαρχικό έλεγχο των παραβατών.
10. Από τα µητρώα αδειών που τηρεί η Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του
άρθρου 19 παρ. 4 στοιχ. β΄ του ν.2472/1997 προκύπτει ότι το ΕΕΙ έχει λάβει την υπ’ αρ. πρωτ.
ΓΝ/ΕΞ/3585/29.09.2005 και µε α/α 821 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα
δεδοµένα (δεδοµένα υγείας). Τα δεδοµένα συλλέγονται µε την ελεύθερη συγκατάθεση των
υποκειµένων για λόγους υγείας αυτών, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής του ΕΕΙ, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. α΄ και δ΄ του ν.2472/1997, κατ’
εφαρµογήν των οποίων εκδόθηκε η άδεια. Η ισχύς της άδειας αυτής έληξε στις 22.09.2008. Από τα
στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι το ΕΕΙ υπέβαλε µεταγενεστέρως αίτηση
ανανέωσης της άδειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του
ν.2472/1997, προκαταβάλοντας το ποσό του παραβόλου. Η Αρχή ανανεώνει την προαναφερόµενη
άδεια από 23.09.2008 έως 22.09.2013 µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως η αρχική άδεια.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι το ΕΕΙ εάν επιθυµεί την εκ νέου ανανέωση της άδειας, θα πρέπει να
υποβάλει σχετική αίτηση, τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της παρούσας. Τέλος, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 10 του ν.2472/1997 η πολιτική ασφαλείας και τα
αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας πρέπει να αναθεωρούνται ετησίως ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια
αυτών. Επίσης, πρέπει να εφαρµόζεται διαδικασία διενέργειας εσωτερικών ελέγχων στους τόπους
επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή,
1) Αποφαίνεται ότι η συλλογή, η αποθήκευση και η περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων υγείας
των µαθητών για τους σκοπούς της πρόληψης ή/και καταστολής χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών, όπως διατυπώνεται στην υπό κρίση διάταξη του Κανονισµού Λειτουργίας του
Ελληνοµερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, αντίκειται στο νόµο 2472/1997, και συνεπώς
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δεν χορηγεί άδεια στο Ελληνοαµερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα για τη σύσταση και τη
λειτουργία του αρχείου αυτού.
2) Αποφασίζει την ανανέωση της άδειας λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις, όπως η αρχική άδεια, µε ηµεροµηνία λήξεως τις 22.09.2013.

Ο Πρόεδρος της Αρχής

Η γραµµατέας

Χρίστος Γεραρής

Γεωργία Παλαιολόγου
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