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Όροι  Χρήσης Μητρώου ΑμΕΑ και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 
 σχετικά με την πρόσβαση και την επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων των 

μαθητών ΑμΕΑ 

 
 
 

 Με την Είσοδό μου στο Μητρώο ΑμΕΑ, συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης του 
Μητρώου ΑμΕΑ και τον Κώδικα Δεοντολογίας χρήσης των Ιστοσελίδων και των 
Υπηρεσιών του. Διαβεβαιώνω ότι γνωρίζω ότι το Μητρώο ΑμΕΑ περιλαμβάνει 
στοιχεία που προστατεύονται από το νόμο και αυστηρώς απαγορεύεται η 
πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Αποδέχομαι να έχω πρόσβαση σε αυτά 
μόνο στα πλαίσια του επαγγελματικού ρόλου μου στην εκπαίδευση και να τα 
χρησιμοποιώ μόνο προς το συμφέρον του μαθητή ΑμΕΑ για τον οποίο έχω 
αρμοδιότητα και για τις ανάγκες εκπαίδευσης του. 
 
 

 
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας  για την προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων και όροι νόμιμης πρόσβασης και επεξεργασίας των Δεδομένων του 
Μητρώου ΑμΕΑ 

 
Εισαγωγή:  
 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών αποτελεί υποχρέωση και 
πρωταρχικό μέλημα κάθε στελέχους της εκπαίδευσης.   
Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων όλοι 
κατανοούν τους επιπρόσθετους κινδύνους που δημιουργούνται. Ιδιαιτέρως η 
διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των  ΑμΕΑ  μπορεί να αυξήσει 
τις δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν για να  βλάψουν ή να φέρουν σε δύσκολη 
θέση το υποκείμενο των δεδομένων.  
Για αυτό, για τα ηλεκτρονικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν από τα 
τεχνικά μέτρα ασφαλείας, χρειάζονται επί πλέον ειδικά μέτρα που ρυθμίζουν 
ζητήματα  όσον αφορά  την ακρίβεια, την εμπιστευτικότητα, την προσβασιμότητα 
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των δεδομένων και ενισχύουν την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων και της ιδιωτικής ζωής τους  
  
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας   
 
1.1 Ο Κώδικας έχει σκοπό να βοηθά το Χρήστη του Μητρώου ΑμΕΑ στην εφαρμογή 
των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.  
1.2 Ο Κώδικας επιδιώκει την κατοχύρωση ενός υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της χρήσης του 
Μητρώου ΑμΕΑ, την ενίσχυσή της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την προστασία από κινδύνους που ελλοχεύουν στην ηλεκτρονική φύση 
τους και τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, την μείωση των κινδύνων που 
εξαρτώνται από τις συνθήκες χρήσης ή/και την συμπεριφορά και την πρακτική των 
χρηστών. 
1.3 Οι διατάξεις του Κώδικα θέτουν τις βασικές αρχές και τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες Δεδομένων Προσωπικού 
χαρακτήρα των μαθητών του Μητρώου ΑμΕΑ.    
 
Άρθρο 2. Η πρόσβαση στο Μητρώο ΑμΕΑ  
 
2.1 Η πρόσβαση και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
Μητρώο ΑμΕΑ  επιτρέπονται μόνον όταν απαιτείται για την εκπαίδευση και την 
ειδική εκπαίδευση όπως ορίζεται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας. 
2.2 Η πρόσβαση στο Μητρώο ΑμΕΑ γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και 
μόνο ως εργαλείο υποστήριξής της εκπαίδευσης και άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους.  
2.3 Η πρόσβαση στο Μητρώο ΑμΕΑ δεν αντικαθιστά την ανάγκη προσωπικής 
διεπιστημονικής συνεργασίας όλων όσων έχουν αρμοδιότητα στην διαπίστωση των 
ειδικών αναγκών στην εκπαίδευση και υποστήριξη συγκεκριμένου μαθητή ΑμΕΑ . 
2.4  Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός 
από αυτούς που προωθούν το συμφέρον του μαθητή και έχουν στόχο τον σεβασμό 
του δικαιώματος του ατόμου ΑμΕΑ στην εκπαίδευση. 
 
Άρθρο 3: Αρχές ως προς την Ποιότητα Δεδομένων στο Μητρώο ΑμΕΑ 
 
3.1 Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι κατάλληλα και συναφή και 
αναγκαία προς το σκοπό της εκπαίδευσης και την προστασία των δικαιωμάτων του 
ατόμου ΑμΕΑ και σε κάθε περίπτωση να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, 
σαφείς και νόμιμους σκοπούς και η επεξεργασία τους να συμβιβάζεται για τους 
σκοπούς αυτούς (αρχή οικονομίας και μετρημένης χρήσης δεδομένων).  
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3.2 Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται να είναι ακριβή, αξιόπιστα και, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο, να επικαιροποιούνται. 
 
 
Άρθρο 4: Υπευθυνότητα και Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη 
 
4.1 Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης μεριμνά να έχει πρόσβαση μόνο στο επίπεδο 
πρόσβασης και σε ομάδες πληροφοριών για τους μαθητές ΑμΕΑ, αποκλειστικά της 
δικής του υπηρεσιακής ευθύνης και για θέματα που χρειάζονται στην άσκηση του 
έργου του, στο πλαίσιο των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων του. 
4.2 Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης τηρεί την επαγγελματική δεοντολογία του 
κλάδου του, μεριμνά για την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων που παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων για την τήρηση του απορρήτου, 
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και την προστασία 
τους από την ανεξέλεγκτη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.  
4.3 Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης δεσμεύεται να τηρεί απαρεγκλίτως τα μέτρα 
ασφαλείας και ιδίως να διαφυλάσσει το απόρρητο του ατομικού του κώδικα 
πρόσβασης στο Μητρώο ΑμΕΑ. 
4.4 Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος απαγορεύεται, εκτός 
εάν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση υποχρεώσεων προς το συμφέρον του 
ατόμου ΑμΕΑ ή προβλέπεται από την νομοθεσία.  
4.5 Οι χρήστες ή αποδέκτες πληροφοριών για μαθητές για τους οποίους δεν έχουν 
νομοθετημένη αρμοδιότητα και δικαιώματα πρόσβασης και τρίτοι πέραν από τους 
εξουσιοδοτημένους δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 
παρά μόνο σε στατιστικά ή συγκεντρωτικά στοιχεία. 
 4.6 Η μεταβίβαση σε τρίτους ή δημοσίευση δεδομένων του Μητρώου ΑμΕΑ 
επιτρέπεται να γίνεται με τρόπο που δεν είναι δυνατός ο άμεσος ή έμμεσος 
προσδιορισμός της ταυτότητας του υποκειμένου και διασφαλίζει την ανωνυμία του. 
4.7 Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μεριμνά να λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια 
των δεδομένων κατά την χρήση τους και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και 
κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  
4.8 Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης όταν παύει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 
συγκεκριμένο επίπεδο του Μητρώου ή όταν υπάρχει  λύση της σχέσης εργασίας του 
στην εκπαίδευση ενημερώνει τον αρμόδιο διαχειριστή του Μητρώου και ζητά την 
ακύρωση του ατομικού κώδικα πρόσβασης στο Μητρώο ΑμΕΑ. 
 
 
Άρθρο 5 Ευθύνη προστασίας τω προσωπικών Δεδομένων στο Μητρώο ΑμΕΑ 
 
5.1  Έχει ευθύνη και υπόκειται σε ανάλογες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις  
όποιος, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, λαμβάνει γνώση των 
δεδομένων που διατηρούνται στο Μητρώο ΑμΕΑ, τα συλλέγει, αποθηκεύει, 
αντιγράφει, αφαιρεί, μεταφέρει, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, μεταδίδει, 
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διαθέτει, ανακοινώνει ή με άλλο τρόπο τα επεξεργάζεται, τα καθιστά προσιτά σε μη 
δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν 
λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε πέραν από τον 
προβλεπόμενο τρόπο.  
5. 2 Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, όταν εντοπίζει τυχόν κινδύνους προστασίας της ασφάλειας του 
μητρώου ΑμΕΑ από απειλές όπως επιθέσεις, κακόβουλο λογισμικό και ιούς.  
5. 3 Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, για κάθε παραβίαση (συμπεριλαμβανομένης υποψίας παραβίασης) 
της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου καθώς 
και του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.  
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