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1. Γονείς µαθητών ιδιωτικού σχολείου υπέβαλαν αναφορά στον
Συνήγορο του Πολίτη για το περιεχόµενο του κανονισµού λειτουργίας
του. Οι γονείς διαµαρτύρονταν για διατάξεις του κανονισµού που
διέπονταν από υπέρµετρη αυστηρότητα υπερβαίνοντας το πλαίσιο του
νόµου.
2. Κατά τον νόµο υπεύθυνοι για την έγκριση του κανονισµού (άρ. 11 του
ν. 682/77) είναι το γραφείο ή η διεύθυνση εκπαίδευσης της περιοχής
του σχολείου.
3. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την υπόθεση µε την ιδιότητά του ως
Συνήγορος του Παιδιού και υπό το πρίσµα της προάσπισης των
δικαιωµάτων του παιδιού, για την οποία ο νόµος δίνει αρµοδιότητες
παρέµβασης στην Αρχή και για θέµατα που ανάγονται σε ιδιώτες,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που προσβάλλουν δικαιώµατα του παιδιού
(ν.3094/02 αρ.3 παρ.1). Ύστερα από µελέτη της υπόθεσης, η
ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε ότι οι διατάξεις του κανονισµού
διέπονταν πράγµατι από υπέρµετρη αυστηρότητα και αοριστία, ως
προς τις ποινές και τον πειθαρχικό έλεγχο, ο οποίος εκτός των άλλων
εκτείνονταν και στην εξωσχολική ζωή των µαθητών. Κυρίως όµως ο
Συνήγορος εντόπισε διάταξη, σύµφωνα µε την οποία για την πρόληψη
ή και την αντιµετώπιση χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ο µαθητής
που φέρεται να έχει κάνει χρήση, υποβάλλεται αυθηµερόν - µαζί µε
τους γονείς του και µε την παρουσία εκπροσώπου του σχολείου - σε
ιατρικές εξετάσεις που πρέπει µετά να παραδώσει στη διεύθυνση του
σχολείου. Σε περίπτωση άρνησης ο µαθητής µπορούσε να διαγραφεί
από

το

σχολείο.
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καταχρηστικό, επικοινώνησε εγγράφως µε το Γραφείο Εκπαίδευσης,
και διαπίστωσε ότι ο κανονισµός δεν είχε υποβληθεί ούτε είχε λάβει
έγκριση. Επίσης έστειλε έγγραφο µε τις παρατηρήσεις του στο σχολείο.
4. Το Γραφείο Εκπαίδευσης απηύθυνε έγγραφο προς το σχολείο µε τις
παρατηρήσεις του εφ’ όλης της ύλης και επί της συγκεκριµένης
διάταξης του κανονισµού, βασιζόµενο στις επισηµάνσεις της Αρχής και
τονίζοντας το ρόλο της. Επίσης ενέκρινε τον κανονισµό υπό τη
διαλυτική προθεσµία της τροποποίησης των αναφεροµένων σηµείων

εντός τριµήνου. Επιπλέον ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τη
γνωµοδότηση

της

Αρχής

Προστασίας

∆εδοµένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα ως προς την επίµαχη διάταξη, τονίζοντας τη διαφορά
µεταξύ της νέας διάταξης και της συνήθους άδειας για τήρηση αρχείου
για τον σχολίατρο.
5. Η ΑΠ∆ΠΧ µε απόφασή της (30/2010), αφενός ανανέωσε την αρχική
άδεια λειτουργίας αρχείου µε συγκατάθεση υποκειµένου για τις
συνήθεις ιατρικές εξετάσεις (σχολίατρος), αφετέρου αρνήθηκε τη
χορήγηση άδειας για τήρηση αρχείου µε δεδοµένα υγείας µαθητών για
το σκοπό της πρόληψης και καταστολής από τη λήψη εξαρτησιογόνων
ουσιών. Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι «η συλλογή των δεδοµένων
αυτών δεν γίνεται µε την ελεύθερη, ρητή και ειδική συγκατάθεση των
υποκειµένων, µαθητών ή των γονέων αυτών» και ότι «δεν συντρέχει
άλλη περίπτωση από τις προβλεπόµενες στο άρ. 7 παρ. 2 του ν.
2472/97 που επιτρέπει για το σκοπό του πειθαρχικού ελέγχου τη
δηµιουργία αρχείου χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου των
δεδοµένων».
6. Μετά τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη ο κανονισµός
λειτουργίας τροποποιήθηκε σε όλα τα σηµεία, για τα οποία
υποβλήθηκαν παρατηρήσεις, και εγκρίθηκε εκ νέου από το γραφείο
εκπαίδευσης.
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