
 

 
ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 

 

 

 

  Αζήλα, 06-08-2015 

 Αξηζ. Πξση.: Γ/ΔΞ/1279-1/06-08-2015      

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ  4 /2015 

 

 

Η Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα ζπλήιζε, κεηά από 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ έδξα ηεο ηελ 21/7/2015, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ ππόζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθό ηεο παξνύζαο. 

Παξέζηεζαλ νη Πέηξνο Υξηζηόθνξνο, Πξόεδξνο ηεο Αξρήο, ηα ηαθηηθά κέιε ηεο 

Αξρήο Λεσλίδαο Κνηζαιήο, Γεκήηξηνο Μπξηόιαο, Αληώληνο πκβώλεο, θαη ηα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Αξρήο ππξίδσλ Βιαρόπνπινο θαη Γξεγόξηνο Λαδαξάθνο, 

σο εηζεγεηέο. ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ, επίζεο, κε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, ε 

Καιιηόπε Καξβέιε, Δ.Δ.Π.-Γηθεγόξνο σο βνεζόο εηζεγήηξηα, ε νπνία απνρώξεζε 

κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο θαη πξηλ από ηε δηάζθεςε θαη ηε ιήςε απόθαζεο θαη 

ε Γεσξγία Παιαηνιόγνπ, ππάιιεινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ηεο 

Αξρήο, σο γξακκαηέαο. 

 

Η Αξρή έιαβε ππόςε ηεο ηα αθόινπζα:  

 

Η Έλσζε Αζέσλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ/ΔΙ/1279/26.02.2015 αλαθνξά ηεο 

δεηά ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί ε ππ’ αξηζκ. 

12773/Γ2/23.01.2015 εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή 

από ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ, θαηά ηξόπν πνπ λα 

ζέβεηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ γνλέσλ, πνπ γηα ζπλεηδεζηαθνύο ιόγνπο επηζπκνύλ λα 

απαιιαγνύλ ηα ηέθλα ηνπο από ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνύλ ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ, ιόγσ ηνπ όηη κε ηελ εγθύθιην απηή παξαβηάδεηαη ην δηθαίσκα ησλ 
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πνιηηώλ γηα πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ, όπσο ην 

ζξήζθεπκα. 

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο ππνζέζεσο ζην Σκήκα ηεο Αξρήο ηελ 20.05.2015, αλέθπςε 

ην δήηεκα ηεο ειιείςεσο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο θαη δεκνζίεπζεο ηόζν ηεο 

ηειεπηαίαο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ 12773/Γ2/23.1.2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε 

νπνία πξνβιέπεη ηελ απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ όζν θαη ησλ 

πξνγελεζηέξσλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ αθνξνύλ ην ίδην ζέκα 

(Δγθύθιηνη ππ’ αξηζκ. πξση. 91109/Γ2/10.07.08, 105071/Γ2/04.08.08, 

Φ12/977/109744/Γ1/26.08.08 θαη  133099/Γ2/19.09.13). Καηά ηελ σο άλσ  

ζπλεδξίαζε ηνπ Σκήκαηνο εμεηάζζεθε επίζεο ε ζπκβαηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ππό θξίζε Δγθπθιίνπ –αιιά θαη ησλ πξνγελεζηέξσλ- κε ην ζθεπηηθό θαη ην 

δηαηαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 77
Α
/2002 απνθάζεσο ηεο Οινκειείαο Αξρήο, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία νη γνλείο ή θεδεκόλεο πνπ επηζπκνύλ ηα παηδηά ηνπο λα απαιιαγνύλ από ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα αζθνύλ ην δηθαίσκά ηνπο απηό, 

θαη’ επίθιεζε ησλ πεπνηζήζεώλ ηνπο θαη ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε θακία πεξαηηέξσ 

δηεπθξίληζε αλ είλαη άζξεζθνη, εηεξόδνμνη ή εηεξόζξεζθνη.    

Καηόπηλ απηνύ θαη δεδνκέλνπ όηη ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο από ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 5
α
 

παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, ην Σκήκα ηεο Αξρήο θαηόπηλ 

δηαινγηθήο ζπδήηεζεο έθξηλε όηη ε εμεηαδόκελε ππόζεζε πξέπεη λα παξαπεκθζεί 

ζηελ Οινκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί επί ηνπ αλσηέξσ δεηήκαηνο ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ απαιιαγήο ελόο καζεηνύ από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ, θαη σο 

εθ ηνύηνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 69/2015 απόθαζή ηνπ παξέπεκςε ηελ ππόζεζε ζηελ 

Οινκέιεηα ηεο Αξρήο. 

Η Αξρή, κεηά από εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη αθνύ άθνπζε ηνπο 

εηζεγεηέο θαη ηε βνεζό εηζεγήηξηα, ε νπνία παξείρε δηεπθξηλίζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνρώξεζε, κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε 

ΚΕΦΣΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΝΟΜΟ 

 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη 9Α ηνπ . θαζέλαο έρεη 

δηθαίσκα λα αλαπηύζζεη ειεύζεξα ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαζώο θαη δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο από ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ . θαηνρπξώλεηαη ε ειεπζεξία ηεο 
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ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ελώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ . ε παηδεία 

απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη σο ζθνπό κεηαμύ άιισλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε 

ειεύζεξνπο θαη ππεύζπλνπο πνιίηεο. 

Δπίζεο ην άξζξν 9 ηεο ΔΓΑ θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα γηα ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία, ελώ ην άξζξν 2 ηνπ Πξώηνπ Πξσηνθόιινπ ΔΓΑ, θαηνρπξώλεη ην 

εηδηθόηεξν δηθαίσκα ησλ γνλέσλ «όπσο εμαζθαιίδσζη ηελ κόξθσζηλ θαη εθπαίδεπζηλ 

(ησλ παηδηώλ ηνπο), ζπκθώλσο πξνο ηαο ηδίαο ζξεζθεπηηθάο θαη θηινζνθηθάο 

πεπνηζήζεηο», ζύκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 4186/2013, 

ζθνπόο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ είλαη κεηαμύ άιισλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο θιεξνλνκηάο, ελώ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ απνηειεί έλα από ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα γεληθήο παηδείαο πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ.  

Αθόκε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 πεξ. α’ θαη β’ ηνπ λ. 2472/1997, 

ην ζξήζθεπκα απνηειεί επαίζζεην δεδνκέλν πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Καηά ζπλέπεηα, 

ε θαηαρώξεζή ηνπ ζε αξρείν θαη ε ελ γέλεη επεμεξγαζία ηνπ ππόθεηληαη ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2472/1997 θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Αξρήο. 

 ύκθσλα πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ζηνηρ. α΄ θαη β΄ ηνπ λ. 

2472/1997, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα λα ηύρνπλ λόκηκεο επεμεξγαζίαο 

πξέπεη λα «…να σςλλέγονται κατά τπόπο θεμιτό και νόμιμο για καθοπισμένοςρ, σαυείρ 

και νόμιμοςρ σκοπούρ και να ςυίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεπγασία ενότει τυν 

σκοπών αςτών», θαζώο θαη «να είναι σςναυή, ππόσυοπα, και όσι πεπισσότεπα από όσα 

κάθε υοπά απαιτείται ενότει τυν σκοπών τηρ επεξεπγασίαρ» . ύκθσλα κε ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθόηεηαο πνπ ζεζπίδεηαη κε ηε δηάηαμε απηή, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα 

λα ηύρνπλ λόκηκεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πξόζθνξα θαη αλαγθαία γηα ηνλ 

επηδησθόκελν ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο επίζεο πξέπεη λα είλαη λόκηκνο, 

δειαδή λα εξείδεηαη επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/97. πλεπώο, δεδνκέλα ηα νπνία 

δελ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο δελ ηπγράλνπλ λόκηκεο 

επεμεξγαζίαο. Με άιια ιόγηα, αλ ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνύο 

ηεο επεμεξγαζίαο, παξαβηάδεηαη ηόζν ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, όζν θαη ε αξρή ηεο 

πνζνηηθήο ηζνξξνπίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο (βι. 

Απόθαζε Αξρήο 142/2014 δηαζέζηκε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηζηνρώξν www.dpa.gr). 

ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο ησλ καζεηώλ από ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εμέηαζε ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ, ε ηζρύνπζα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο 2014-2015 εξκελεπηηθή εγθύθιηνο 133099/Γ2/19.09.13 ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο, πξνβιέπεη όηη ε απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ρνξεγείηαη 

ύζηεξα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή (αλ είλαη ελήιηθνο) ή θαη ησλ 

δύν γνλέσλ ηνπ (αλ είλαη αλήιηθνο), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ν καζεηήο δελ 

είλαη Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο ή επηθαιείηαη ιόγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαθνξά ηνπ ζξεζθεύκαηνο ζην νπνίν αλήθεη.  

 

2. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθύθιην 133099/Γ2/19.09.13 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ρνξεγείηαη 

ύζηεξα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ ηνπ καζεηή (αλ είλαη ελήιηθνο), ή θαη ησλ 

δύν γνλέσλ ηνπ (αλ είλαη αλήιηθνο), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη ν καζεηήο δελ 

είλαη Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο ή επηθαιείηαη ιόγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαθνξά ηνπ ζξεζθεύκαηνο ζην νπνίν αλήθεη. Γειαδή 

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο γνλείο πνπ δελ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζεί ην παηδί 

ηνπο ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ή λα ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε όηη δελ είλαη 

Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο ή ελαιιαθηηθά λα δεηνύλ ηελ απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε 

παξαθνινύζεζεο κε επίθιεζε ιόγσλ ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, νη νπνίνη 

επηβάιινπλ ηελ κε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ 

απαηηείηαη άλεπ εηέξνπ δήισζε όηη ν καζεηήο δελ είλαη Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο. Οη 

ζξεζθεπηηθέο δε αληηιήςεηο ηνπ ελήιηθνπ καζεηή ή ησλ γνλέσλ ηνπ αλήιηθνπ καζεηή 

ρσξίο λα αλαθέξνληαη εηδηθώο πξέπεη λα επηβάιινπλ - πξνθαλώο ιόγσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο- ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ, 

ιόγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηελ ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία θαηά ην 

νξζόδνμν δόγκα ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο˙ ζπλεπώο δελ αξθεί απιή 

δήισζε αλεμάξηεηε από ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ απαιιαγή 

από ην ππνρξεσηηθό κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ. Σνύην γηαηί ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ είλαη ππνρξεσηηθό θαη δηδάζθεηαη ζηελ Α’ Λπθείνπ επί δύν ώξεο 

εβδνκαδηαίσο (άξζξν 2 παξ. 1 ζηνηρ. ζη’ ηνπ λ. 4186/2013),  ε δε απαιιαγή ηνπ θαηά 

ηνλ αλσηέξσ ηξόπν επξίζθεη έξεηζκα  ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3, 4, 5, 9
Α
 θαη 13 

ηνπ πληάγκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 9 ηεο ΔΓΑ θαη ην άξζξν 2 ηνπ Πξώηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΓΑ. 

Όκνηα ιύζε πξέπεη λα δνζεί θαη όηαλ νη απνθξπζηαιισκέλεο θηινζνθηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ ελήιηθνπ καζεηή ή ησλ γνλέσλ ηνπ αλήιηθνπ καζεηή, επέρνπζεο ζέζε 

ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ επηβάιινπλ, ιόγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηελ κε 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ. 
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Δπεηδή ππό ηελ αλσηέξσ έλλνηα κηα δήισζε κε ην αλσηέξσ εθηεζέλ πεξηερόκελν 

είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 θαη 2 ηνπ ., νη νπνίεο 

θαηνρπξώλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ ζξεζθεπηηθή 

ειεπζεξία, σο ζπληαγκαηηθή αξρή θαη σο αηνκηθό δηθαίσκα. Δηδηθόηεξα δε, ε 

ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα εθείλνπ πνπ 

έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλήιηθνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

ηέθλνπ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο απνηειεί έθθαλζε θαη κνξθή ηεο 

πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ . ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο.  

Πάλησο ην δήηεκα ηεο λνκηκόηεηαο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Γ/ληή 

Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ηελ απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ, θξίλεηαη 

ηειηθώο κόλνλ από ηα αξκόδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ζηα νπνία νη δηνηθνύκελνη 

δύλαληαη λα πξνζθύγνπλ θαη εθθεύγεη ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Αξρήο. 

εκεησηένλ όηη ηελ 23.1.2015 εμεδόζε ε ππ’ αξηζκ. 12773/Γ2 εγθύθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ ρνξεγείηαη ύζηεξα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή (αλ 

είλαη ελήιηθνο) ή θαη ησλ δύν γνλέσλ ηνπ (αλ είλαη αλήιηθνο), ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη όηη ν καζεηήο δελ είλαη Υξηζηηαλόο Οξζόδνμνο θαη εμ απηνύ επηθαιείηαη 

ιόγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο. Πιελ όκσο ε εγθύθιηνο απηή πξέπεη λα 

εξκελεπζεί ππό ηελ αλσηέξσ δνζείζα έλλνηα γηα λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο αλσηέξσ 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο απαιιαγήο από ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ, εθόζνλ σο εγθύθιηνο αλαθέξεηαη ζην ζπλήζσο ζπκβαίλνλ θαη δελ 

δύλαηαη λα ζέζεη δεπηεξεύνληεο δεζκεπηηθνύο θαλόλεο δηθαίνπ, γηα ηελ ζέζπηζε ησλ 

νπνίσλ ζα έπξεπε άιισζηε λα ππάξρεη εηδηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε, ε νπνία 

δελ απνδεηθλύεηαη όηη ππάξρεη ελ πξνθεηκέλσ.   

Καηά ηε γλώκε όκσο δύν κειώλ ηεο Οινκέιεηαο όια ηα αλσηέξσ δεηήκαηα ζα 

έπξεπε λα ξπζκίδνληαη κε δηαηάμεηο ηππηθνύ λόκνπ ή κε θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο θαηόπηλ εηδηθήο θαη νξηζκέλεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο θαη΄ άξζξν 43 

παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο θαη όρη, όπσο ζπκβαίλεη ελ πξνθεηκέλσ, κε ππνπξγηθέο 

εγθπθιίνπο πνπ εθδόζεθαλ άλεπ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο θαη δελ 

δεκνζηεύζεθαλ κάιηζηα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σνύην επηβάιιεηαη από 

ηελ δεκνθξαηηθή αξρή. Καη ηνύην δηόηη ζε κία δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε θνηλσλία νη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο, όπσο είλαη πξνερόλησο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε 

αηνκηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηζζνηέξσλ ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηνλ δεκνθξαηηθά λνκηκνπνηεκέλν λνκνζέηε ή από ηελ 
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θαλνληζηηθώο δξώζα δηνίθεζε, ύζηεξα όκσο από εηδηθή θαη νξηζκέλε εμνπζηνδόηεζε 

ηνπ ηππηθνύ λνκνζέηε. Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο, όινη νη θαλόλεο δηθαίνπ ζα πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη πξνζεθόλησο, θάηη 

πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηηο ππνπξγηθέο εγθπθιίνπο.  

 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

 

Η Αξρή γλσκνδνηεί όηη ε δήισζε όηη ν καζεηήο (αλ είλαη ελήιηθνο) ή νη γνλείο 

ηνπ (αλ είλαη αλήιηθνο), επηζπκνύλ ηελ απαιιαγή ηνπ καζεηή από ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ γηα ιόγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ππό ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ 

όξνπ, δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ζηνηρ. α’ θαη β’ ηνπ λ.  

2472/1997. 

  

 

  Ο  Πρόεδρος                                    Η Γραμμαηέας  
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