
ΣΗΡΗΗ  ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ (των 
προςωπικών δεδομζνων των μακθτών με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και αναπθρία )  

φμφωνα με το Νόμο 3418/28-11-2005 άρκρα 13 &14  κάκε 
γνωμάτευςθ διζπεται από το ιατρικό απόρρθτο ςφμφωνα με 

τον κώδικα ιατρικισ δεοντολογίασ 

ΟΙ ΔΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΕΝΝOIΕ  ΣΗ ΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 

Α) Η ΑΤΣΗΡΗ ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ  : για οποιαδιποτε ςτοιχείο
υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ του ιατροφ /εκπ/κοφ

ι του αποκαλφπτει ο αςκενισ/μακθτισ  ι τρίτοσ ςτο πλαίςιο 
τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων του. 

Β) Η ΛΗΨΗ ΜΕΣΡΩΝ : για να μθ γνωςτοποιθκεί θ ταυτότθτα 
του αςκενι /μακθτι ςτον οποίο αφοροφν τα δεδομζνα τθσ 

γνωμάτευςθσ 
(κατϋεξαίρεςθ ςτισ ειςαγγελικζσ αρχζσ αυτεπάγγελτα ).



ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
& 3471/2006 

ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2472/1997   ( ΣΤΟ ΑΘΟ 2 ) ΟΙΖΟΝΤΑΙ

α) ΤΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ  : κάκε πλθροφορία που 
αναφζρεται ςτο υποκείμενο των δεδομζνων (όνομα, επϊνυμο ,  
διεφκυνςθ, θλικία , τθλ., κ.ο.κ. ) .

(εκτόσ από ςυγκεντρωτικά - ςτατιςτικά ςτοιχεία που δεν προςφζρουν 
πλθροφορίεσ για να εντοπιςτοφν  τα υποκείμενα).

β) ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ : ότι αφορά  ςτθ φυλετικι ι 
εκνικι προζλευςθ, τθν κατάςταςθ υγείασ , κοινωνικι κατάςταςθ  ςτα 
πολιτικά φρονιματα, ςτισ κρθςκευτικζσ /φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ, ςτθ 
ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςμό/οργανϊςεισ , ςεξουαλικι ηωι  ,ποινικζσ 
διϊξεισ /καταδίκεσ, ψυχομετρικό -νοθτικό δυναμικό  κ.α.    



ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α.Π.Π.Δ : Ν. 2472/1997 & Ν. 3471/2006 

ΠΩ ΑΙΡΕΣΑΙ  ΣΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 

ΒΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ : για να χρθςιμοποιιςει κάποιοσ τα προςωπικά 
δεδομζνα  άλλου  για οποιοδιποτε  ςκοπό πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει 
τθ ςυναίνεςθ  του . Πταν  πρόκειται για  ανιλικο  χρειάηεται τθ 
ςυναίνεςθ των γονζων .

ΤΝΑΙΝΕΗ :   Το υποκείμενο, αφοφ ζχει ενθμερωκεί ακριβϊσ για το 
ποιοσ είναι αυτόσ που κα  χρθςιμοποιιςει δεδομζνα, για ποιο λόγο, 
ποια ακριβϊσ ςτοιχεία κα χρθςιμοποιιςει , με ποιον/ ποιουσ κα τα 
μοιραςτεί, με ποιο τρόπο κα τα χρθςιμοποιιςει , ζχει δεχκεί και ζχει 
δϊςει τθ ςυναίνεςθ του με ΣΑΦΗ ΤΟΡΟ.

( Δεν λαμβάνεται υπόψθ θ άρςθ εάν είναι προϊόν πλάνθσ , απάτθσ, 
εκβιαςμοφ ι προςβάλλει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια). 



Η ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ ΣΟΤ Κ.Ε.Τ Η ΣΟΤ 
ΙΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ

Ρϊσ ζχει διαςφαλιςτεί  θ ςυναίνεςθ των μακθτϊν/τριϊν  πρόςβαςθσ 
ςτθ γνωμάτευςθ με ςαφι τρόπο;

α) Βάςει του Ν. 4547/2018 
Η γνωμάτευςθ  του μακθτι /τριασ δεν αποςτζλλεται από το ΚΕΣΥ  ςτο 
ςχολείο . Τθν προςκομίηει ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ.

β) Βάςει τθσ εγκυκλίου (Φ.251/69037/Α5/5-6-2020{5 })
Οι μακθτζσ/τριεσ , προκειμζνου να  εξεταςτοφν  προφορικά ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ που διζπουν τθν εξζταςθ των μακθτϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι με αναπθρία , πρζπει απαραίτθτα να  
προςκομίςουν :
ςχετικι αίτθςθ και  τθ γνωμάτευςθ  από ΚΕΣΥ ι από  Ι.Ρ.Κ  ι από Κ. Κ. Ψ.Υ 
παιδιϊν και εφιβων   ςτθν οποία  κα αναγράφεται ο προφορικόσ τρόποσ 
εξζταςθσ.



ΤΝΕΠΩ Ω ΠΡΟ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ  : ζχει δοκεί με ςαφινεια θ 
ςυναίνεςθ ςτθν πρόςβαςθ των προςωπικϊν δεδομζνων  των 
μακθτϊν/τριων (αντίγραφο  γνωμάτευςθσ δίδεται μόνο ςτουσ 
προζδρουσ). 

ΡΟΣΟΧΗ  

ΓΙΑ ΡΙΟ ΣΚΟΡΟ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ: ΑΥΣΤΗΑ   ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ /ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΙΑΣ  ΣΤΙΣ 
ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ι και για τθν διδαςκαλία & τθν ενδοςχολικι
εξζταςθ).

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΝΘΗΚΗ .

Η  διαρροι , ο αναίτιοσ ςχολιαςμόσ  των προςωπικϊν δεδομζνων των 
μακθτϊν εκτόσ τθσ διαδικαςίασ των εξετάςεων  επιςφρει ςοβαρζσ ποινικζσ 
κυρϊςεισ .



ΠΩ  ΔΙΑΦΑΛΙΖΟΝΣΑΙ ΣΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΣΗ ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ. 

Θεςπίηονται  ΜΕΣΡΑ κατά τθ διαδικαςία βάςει τθσ  ςχετικισ  εγκυκλίου του 
ΤΠΑΙΘ.

Οι γνωματεφςεισ  των υποψθφίων προςκομίηονται ςτουσ  Ρροζδρουσ των 
Επιτροπϊν Εξζταςθσ , οι οποίοι ζχουν αφοφ  τισ μελετιςουν  προςεκτικά  ζχουν 
ευκφνθ:

α) Να ενθμερϊςουν όλα τα μζλθ των επιτροπϊν αυτϊν για τθν πιςτι εφαρμογι 
τθσ.   

β) Να εξαςφαλίςουν τθν αςφαλι πορεία  και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ εξζταςθσ που 
χρειάηεται να αναπτφξουν οι εξεταςτζσ για κάκε μακθτι βάςει τθσ ειδικισ 
εκπ/κισ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει ( πχ δυςλεξία, αυτιςμόσ,  προβλιματα 
όραςθσ, δυςαρικμθςία  κοκ).   

γ) Να εξαςφαλίςουν  τθν αρχι των  ίςων ευκαιριϊν . Μετά τον ζλεγχο τθσ 
ταυτοπροςωπίασ, τα ςτοιχεία των μακθτϊν/τριϊν  καλφπτονται με διαφανζσ 
αυτοκόλλθτο, ϊςτε να κακίςταται ανϊνυμο το κάκε τετράδιο.



Σι νομιμοποιείται  να κοινοποιιςει ο πρόεδροσ τθσ 
επιτροπισ ςτουσ εξεταςτζσ από τθ γνωμάτευςθ ; 

Στθ   ςχετικι εγκφκλιο  αφενόσ : α) τονίηεται θ   αποφυγι επίταςθσ του 
άγχουσ , θ διαςφάλιςθ τθσ καλισ ψυχολογικισ κατάςταςθσ των  
υποψθφίων , προκειμζνου , να αποδϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ και  
ςυνιςτάται θ εξζταςθ να διαφοροποιθκεί βάςει των αναγκϊν που 
απορρζουν από τθν ειδικι εκπαιδευτικι κατθγορία ςτθν οποία ανικουν 
και δίνει ςχετικζσ πρακτικζσ  για κάκε μια κατθγορία .
β) αφετζρου: Επιςθμαίνεται  ςτουσ εμπλεκόμενουσ θ διαςφάλιςθ Του 
Απορριτου.

ΣΥΝΕΡΩΣ :ΚΟΙΝΟΡΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΑΥΣΤΗΑ ΜΟΝΟ  Η  ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ ( αυτιςμόσ , δυςλεξία , κοκ) .

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΡΟ ΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝ 
ΚΟΙΝΟΡΟΙΕΙΤΑΙ  (πχ  κοινωνικο-οικογενειακό ιςτορικό ,  νοθτικό δυναμικό, 
ιατρικό ιςτορικό , εκπ/κι αξιολόγθςθ , παιδοψυχιατρικι  εκτίμθςθ  κοκ). 



ΠΟΙΝΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ

Ν. 2472/1997& 3471/2006

ΑΘΟ 22

ΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 

ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΜΗ ΤΗΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΟΗΤΟΥ ΕΡΙΣΥΕΙ 

ΣΟΒΑΕΣ ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΩΣΕΙΣ 



Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ .

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΓΟ ΣΑΣ. 
Ρροϊςταμζνθ ΚΕΣΥ Καρδίτςασ, 

Αικατερίνθ Λάλλθ

Καρδίτςα, 12-6-2020


