
 

 
   

  

 

 

 

 

    

         

 

 

         

 

 

         

            

           

           

         

         

           

         

               

        

   

 

        

 

             

         

          

            

          

            

       

ΑΡΧΗ ΠΡΟ ΤΑ ΙΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 06-08-2015 
ΠΡΟ ΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της την 21/7/2015, 

προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. 

Παρέστησαν οι Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής, τα τακτικά µέλη της 

Αρχής Λεωνίδας Κοτσαλής, ∆ηµήτριος Μπριόλας, Αντώνιος  υµβώνης, και τα 

αναπληρωµατικά µέλη της Αρχής  πυρίδων Βλαχόπουλος και Γρηγόριος Λαζαράκος, 

ως εισηγητές.  τη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, µε εντολή του Προέδρου, η 

Καλλιόπη Καρβέλη, Ε.Ε.Π.-∆ικηγόρος ως βοηθός εισηγήτρια, η οποία αποχώρησε 

µετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη απόφασης και 

η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Τµήµατος της 

Αρχής, ως γραµµατέας. 

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα: 

Η Α µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙ / 953/12.02.2015 καταγγελία της προς την 

Αρχή και τα υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙ /1759/19.3.2015 και Γ/ΕΙ /1767/19.3.2015 

συµπληρωµατικά έγγραφα, κατήγγειλε ότι ο ∆/ντής του Γενικού Λυκείου (εφεξής 

ΓΕΛ) [περιοχής] Χ αρνείται παράνοµα και αυθαίρετα να χορηγήσει στον υιό της, 

µαθητή του Λυκείου, απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών, επικαλούµενος 

ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδοµένο όπως το θρήσκευµα, το οποίο δεν δικαιούται να 

γνωρίζει και να επικαλείται στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
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Κατά την εξέταση της υποθέσεως στο Τµήµα της Αρχής την 20.05.2015, ανέκυψε 

το ζήτηµα της ελλείψεως νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως και δηµοσίευσης τόσο της 

τελευταίας ερµηνευτικής εγκυκλίου 12773/∆2/23.1.2015 του Υπουργείου Παιδείας, η 

οποία προβλέπει την απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών όσο και των 

προγενεστέρων εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν το ίδιο θέµα 

(Εγκύκλιοι υπ’ αριθµ. πρωτ. 91109/Γ2/10.07.08, 105071/Γ2/04.08.08, 

Φ12/977/109744/Γ1/26.08.08 και 133099/Γ2/19.09.13). Κατά την ως άνω 

συνεδρίαση του Τµήµατος εξετάσθηκε επίσης η συµβατότητα του περιεχοµένου της 

υπό κρίση Εγκυκλίου –αλλά και των προγενεστέρων– µε το σκεπτικό και το 

διατακτικό της υπ’ αριθµ. 77Α/2002 αποφάσεως της Ολοµελείας Αρχής, σύµφωνα µε 

την οποία οι γονείς ή κηδεµόνες που επιθυµούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από το 

µάθηµα των θρησκευτικών θα πρέπει να µπορούν να ασκούν το δικαίωµά τους αυτό, 

κατ’ επίκληση των πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καµία περαιτέρω 

διευκρίνιση αν είναι άθρησκοι, ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι. 

Κατόπιν αυτού και δεδοµένου ότι το ζήτηµα της απαλλαγής από το µάθηµα των 

θρησκευτικών είναι µείζονος σηµασίας, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 5α 

παρ. 1 του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής, το Τµήµα της Αρχής κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης έκρινε ότι η εξεταζόµενη υπόθεση πρέπει να παραπεµφθεί 

στην Ολοµέλεια, προκειµένου να αποφανθεί επί του ανωτέρω ζητήµατος των 

προϋποθέσεων απαλλαγής ενός µαθητού από το µάθηµα των θρησκευτικών, και ως 

εκ τούτου µε την υπ’ αριθµ. 69/2015 απόφασή του παρέπεµψε την υπόθεση στην 

Ολοµέλεια της Αρχής. 

Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου και αφού άκουσε τους 

εισηγητές και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία παρείχε διευκρινίσεις και στη συνέχεια 

αποχώρησε, µετά από διεξοδική συζήτηση 

Σ ΕΦΤΗ Ε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

1.  ύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 9Α του  . καθένας έχει 

δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του καθώς και δικαίωµα 

προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του 

δεδοµένων. Επίσης στο άρθρο 13 παρ. 1 του  . κατοχυρώνεται η ελευθερία της 

θρησκευτικής συνείδησης, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 του  . η παιδεία 

αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπό µεταξύ άλλων την 

https://133099/�2/19.09.13
https://�12/977/109744/�1/26.08.08
https://105071/�2/04.08.08
https://91109/�2/10.07.08
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ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων και τη διάπλασή τους σε 

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 

Επίσης το άρθρο 9 της Ε ∆Α κατοχυρώνει το δικαίωµα για θρησκευτική 

ελευθερία, ενώ το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου Ε ∆Α κατοχυρώνει το 

ειδικότερο δικαίωµα των γονέων «όπως εξασφαλίζωσι την µόρφωσιν και εκπαίδευσιν 

(των παιδιών τους), συµφώνως προς τας ιδίας θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς 

πεποιθήσεις», σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4186/2013, 

σκοπός του Γενικού Λυκείου είναι µεταξύ άλλων και η καλλιέργεια της 

θρησκευτικής κληρονοµιάς, ενώ το µάθηµα των θρησκευτικών αποτελεί ένα από τα 

υποχρεωτικά µαθήµατα γενικής παιδείας που διδάσκονται οι µαθητές του Λυκείου. 

Ακόµη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. α’ και β’ του ν. 2472/1997, 

το θρήσκευµα αποτελεί ευαίσθητο δεδοµένο προσωπικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, 

η καταχώρησή του σε αρχείο και η εν γένει επεξεργασία του υπόκεινται στις 

ρυθµίσεις του ν. 2472/1997 και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αρχής. 

 ύµφωνα περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. α΄ και β΄ του ν. 

2472/1997, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας 

πρέπει να «…να συλλέ ονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο  ια καθορισµένους, σαφείς 

και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξερ ασία ενόψει των 

σκοπών αυτών», καθώς και «να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα 

κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξερ ασίας».  ύµφωνα µε την αρχή 

της αναλογικότητας που θεσπίζεται µε τη διάταξη αυτή, τα προσωπικά δεδοµένα για 

να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει να είναι πρόσφορα και αναγκαία για τον 

επιδιωκόµενο σκοπό της επεξεργασίας, ο οποίος επίσης πρέπει να είναι νόµιµος, 

δηλαδή να ερείδεται επί των διατάξεων του ν. 2472/97.  υνεπώς, δεδοµένα τα οποία 

δεν είναι αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας δεν τυγχάνουν νόµιµης 

επεξεργασίας. Με άλλα λόγια, αν τα δεδοµένα δεν είναι συναφή προς τους σκοπούς 

της επεξεργασίας, παραβιάζεται τόσο η αρχή της αναλογικότητας, όσο και η αρχή της 

ποσοτικής ισορροπίας των δεδοµένων προς τους σκοπούς της επεξεργασίας (βλ. 

Απόφαση Αρχής 142/2014 διαθέσιµη στον διαδικτυακό ιστοχώρο www.dpa.gr). 

 χετικά µε το ζήτηµα της απαλλαγής των µαθητών από τη διδασκαλία και την 

εξέταση στο µάθηµα των θρησκευτικών, η ερµηνευτική εγκύκλιος 

133099/Γ2/19.09.13 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ήταν εφαρµοστέα κατά τον 

κρίσιµο χρόνο υποβολής της αίτησης της καταγγέλλουσας προς τη ∆/νση του ΓΕΛ 

[περιοχής] Χ για την απαλλαγή του υιού της από την παρακολούθηση του µαθήµατος 

https://133099/�2/19.09.13
www.dpa.gr
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των θρησκευτικών προβλέπει ότι η απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών 

χορηγείται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του µαθητή (αν είναι ενήλικος) ή 

και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο µαθητής 

δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, 

χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύµατος στο οποίο ανήκει. 

2. Επειδή στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της 

καταγγελίας πρόεκυψαν τα εξής: 

 τις 15.9.2014 η καταγγέλλουσα Α υπέβαλε από κοινού µε τον σύζυγό της Β, ως 

ασκούντες τη γονική µέριµνα του υιού τους Γ, την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1446 υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986 στον ∆/ντή του ΓΕΛ [περιοχής] Χ, ∆, ζητώντας την 

απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης 

του υιού τους µαθητή της Α’ Τάξης του Λυκείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ 

αριθµ. 133099/Γ2/19.09.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Πλην όµως, το 

αίτηµα απορρίφθηκε αρχικώς µε προφορική δήλωση του ∆/ντή και στη συνέχεια 

κατόπιν του υπ’ αριθµ. πρωτ. 1536/07.10.2014 εγγράφου αιτήµατός τους, 

απορρίφθηκε και εγγράφως από τον ∆/ντή µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1561/17.10.2014 

απάντησή του, στην οποία ανέφερε ότι δεν γίνεται δεκτό το αίτηµά τους λόγω της υπ’ 

αριθµ. 133099/Γ2/19.09.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Κατόπιν αυτού, η 

καταγγέλλουσα κατέθεσε την υπ’ αριθµ. πρωτ. …/..-..-2014 ιεραρχική προσφυγή 

προς τη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας κατά της απορριπτικής 

αποφάσεως, ζητώντας να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και 

να γίνει δεκτό το αίτηµα της απαλλαγής του ανήλικου υιού της από το µάθηµα των 

θρησκευτικών. Η ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας µε την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. …/..-..-2014 πράξη έκανε δεκτή την υποβληθείσα προσφυγή, ακύρωσε την υπ’ 

αριθµ. …/..-..-2014 απόφαση-έγγραφη απάντηση του ∆/ντή ΓΕΛ [περιοχής] Χ λόγω 

έλλειψης της κατά νόµο προβλεπόµενης αιτιολογίας και ανέπεµψε την υπόθεση στον 

∆/ντή για νέα νόµιµη κρίση, ο οποίος µε τη δεύτερη υπ’ αριθµ. πρωτ. …/..-..-2015 

απόφασή του απέρριψε εκ νέου το αίτηµα, µε την αιτιολογία ότι ο συγκεκριµένος 

µαθητής δεν µπορούσε να υπαχθεί στους µαθητές που δικαιούνται απαλλαγής, λόγω 

του ότι στο απολυτήριο του Γυµνασίου αναγραφόταν ως θρήσκευµα του µαθητή 

«Χριστιανός Ορθόδοξος». Κατόπιν αυτού, η καταγγέλλουσα υπέβαλε την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. …/..-..-2015 νέα ιεραρχική προσφυγή στη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Β’ Αθήνας, η οποία µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. …/..-..-2015 απάντησή της έκανε εν 
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µέρει δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την προσβαλλοµένη απόφαση κατά το µέρος 

που συνάγει την ιδιότητα του µαθητή ως ορθόδοξου χριστιανού από τη δήλωση του 

Απολυτηρίου, παρά την περί του αντιθέτου υπεύθυνη νεότερη δήλωση των 

ασκούντων τη γονική µέριµνα γονέων του µαθητή. Με την απόφαση δε αυτή 

παρέχεται η δυνατότητα στην καταγγέλλουσα να συµπληρώσει την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

…/..-..-2014 αίτησή της µε τη ρητή αναφορά ότι ο υιός της δεν είναι ορθόδοξος 

χριστιανός, ώστε στη συνέχεια να του χορηγηθεί από τη ∆/νση του σχολείου η 

απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών. 

3. Επειδή, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 133099/Γ2/19.09.13 του Υπουργείου 

Παιδείας, η οποία είναι εφαρµοστέα κατά τον κρίσιµο χρόνο υποβολής της αίτησης 

της καταγγέλλουσας προς τη ∆/νση του ΓΕΛ [περιοχής] Χ για την απαλλαγή του υιού 

της από την παρακολούθηση του µαθήµατος των θρησκευτικών, η απαλλαγή από το 

µάθηµα των θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου του 

µαθητή (αν είναι ενήλικος), ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην 

οποία θα αναφέρεται ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται 

λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του 

θρησκεύµατος στο οποίο ανήκει. ∆ηλαδή παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς που 

δεν επιθυµούν να παρακολουθεί το παιδί τους το µάθηµα των θρησκευτικών ή να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή εναλλακτικά 

να ζητούν την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης µε επίκληση λόγων 

θρησκευτικής συνείδησης, οι οποίοι επιβάλλουν τη µη συµµετοχή στο µάθηµα των 

θρησκευτικών. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται άνευ ετέρου δήλωση ότι ο µαθητής δεν 

είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. Οι θρησκευτικές δε αντιλήψεις του ενήλικου µαθητή ή 

των γονέων του ανήλικου µαθητή χωρίς να αναφέρονται ειδικώς πρέπει να 

επιβάλλουν −προφανώς λόγω του περιεχοµένου τους− τη µη συµµετοχή του µαθητή 

στο µάθηµα των θρησκευτικών, λόγω του περιεχοµένου του, το οποίο περιέχει τη 

θρησκευτική διδασκαλία κατά το ορθόδοξο δόγµα της Ανατολικής Ορθοδόξου 

Εκκλησίας, συνεπώς δεν αρκεί απλή δήλωση ανεξάρτητη από τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις των γονέων για την απαλλαγή από το υποχρεωτικό µάθηµα των 

θρησκευτικών. Τούτο γιατί το µάθηµα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και 

διδάσκεται στην Α’ Λυκείου επί δύο ώρες εβδοµαδιαίως (άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. στ’ 

του ν. 4186/2013), η δε απαλλαγή του κατά τον ανωτέρω τρόπο ευρίσκει έρεισµα 

https://133099/�2/19.09.13
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στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 9Α 
και 13 του  υντάγµατος σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 9 της Ε ∆Α και το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ε ∆Α. 

Όµοια λύση πρέπει να δοθεί και όταν οι αποκρυσταλλωµένες φιλοσοφικές 

αντιλήψεις του ενήλικου µαθητή ή των γονέων του ανήλικου µαθητή, επέχουσες θέση 

θρησκευτικών πεποιθήσεων επιβάλλουν, λόγω του περιεχοµένου τους, τη µη 

συµµετοχή του µαθητή στο µάθηµα των θρησκευτικών. 

Επειδή υπό την ανωτέρω έννοια µια δήλωση µε το ανωτέρω εκτεθέν περιεχόµενο 

είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του  ., οι οποίες 

κατοχυρώνουν την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και τη θρησκευτική 

ελευθερία, ως συνταγµατική αρχή και ως ατοµικό δικαίωµα. Ειδικότερα δε, η 

ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης που συνίσταται στο δικαίωµα εκείνου που 

έχει την επιµέλεια του ανήλικου να προσδιορίζει τη θρησκευτική εκπαίδευση του 

τέκνου του σύµφωνα µε τις δικές του πεποιθήσεις αποτελεί έκφανση και µορφή της 

προβλεπόµενης στο άρθρο 13 παρ. 2 του  . θρησκευτικής ελευθερίας. 

Πάντως το ζήτηµα εάν η ∆/νση του Γενικού Λυκείου [περιοχής] Χ αρνήθηκε 

νοµίµως ή όχι να χορηγήσει στον υιό της καταγγέλλουσας Α απαλλαγή από το 

µάθηµα των θρησκευτικών, κρίνεται τελικώς µόνον από τα αρµόδια διοικητικά 

δικαστήρια στα οποία η καταγγέλλουσα είχε δικαίωµα να προσφύγει και εκφεύγει της 

αρµοδιότητας της Αρχής. 

 ηµειωτέον ότι την 23.1.2015 εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 12773/∆2 εγκύκλιος του 

Υπουργείου Παιδείας, σύµφωνα µε την οποία η απαλλαγή από το µάθηµα των 

θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του µαθητή (αν 

είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα 

αναφέρεται ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται 

λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Πλην όµως η εγκύκλιος αυτή πρέπει να 

ερµηνευθεί υπό την ανωτέρω δοθείσα έννοια για να είναι σύµφωνη µε τις ανωτέρω 

συνταγµατικές διατάξεις σχετικά µε το θέµα της απαλλαγής από το µάθηµα των 

θρησκευτικών, εφόσον ως εγκύκλιος αναφέρεται στο συνήθως συµβαίνον και δεν 

δύναται να θέσει δευτερεύοντες δεσµευτικούς κανόνες δικαίου, για τη θέσπιση των 

οποίων θα έπρεπε άλλωστε να υπάρχει ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση, η οποία 

δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει, εν προκειµένω. 

Κατά τη γνώµη όµως δύο µελών της Ολοµέλειας όλα τα ανωτέρω ζητήµατα θα 

έπρεπε να ρυθµίζονται µε διατάξεις τυπικού νόµου ή µε κανονιστικές διοικητικές 

πράξεις κατόπιν ειδικής και ορισµένης νοµοθετικής εξουσιοδότησης κατ΄ άρθρο 43 
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παρ. 2 του  υντάγµατος και όχι, όπως συµβαίνει εν προκειµένω, µε υπουργικές 

εγκυκλίους που εκδόθηκαν άνευ νοµοθετικής εξουσιοδότησης και δεν 

δηµοσιεύθηκαν µάλιστα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τούτο επιβάλλεται από 

τη δηµοκρατική αρχή. Και τούτο διότι σε µια δηµοκρατικά οργανωµένη κοινωνία οι 

σηµαντικές αποφάσεις, όπως είναι προεχόντως αυτές που σχετίζονται µε την άσκηση 

ατοµικών δικαιωµάτων και την εφαρµογή περισσοτέρων συνταγµατικών διατάξεων, 

πρέπει να λαµβάνονται από τον δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένο νοµοθέτη ή από την 

κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, ύστερα όµως από ειδική και ορισµένη εξουσιοδότηση 

του τυπικού νοµοθέτη. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη συνταγµατική αρχή της διαφάνειας, 

όλοι οι κανόνες δικαίου θα πρέπει να δηµοσιεύονται προσηκόντως, κάτι που δεν 

συµβαίνει µε τις υπουργικές εγκυκλίους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Αρχή κρίνει ότι η δήλωση ότι ο µαθητής (αν είναι ενήλικος) ή οι γονείς του (αν 

είναι ανήλικος) επιθυµούν την απαλλαγή του µαθητή από το µάθηµα των 

θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, υπό την ουσιαστική έννοια του 

όρου, δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. α’ και β’ του ν. 

2472/1997. 

Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας 

Πέτρος Χριστόφορος Γεωργία Παλαιολόγο 


