
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με την υπ’ αριθμ. 119847 Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέφθηκε η υπαγωγή των 

διδασκόντων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις διατάξεις της ΚΥΑ 55570 για 

τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης σε υπαλλήλους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων 

και η τήρηση λιστών υποχρέων σε έλεγχο και εξαιρουμένων. Με την από 29-9-2021 

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αποφασίστηκε όπως η κατάρτιση και τήρηση 

των λιστών αυτών γίνεται αποκεντρωμένα, σε επίπεδο Τμήματος, ΠΜΣ και 

ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, ανάλογα με τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του διδάσκοντος. 

Η κατάρτιση και τήρηση αυτή συνιστά συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, για την οποία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει την υποχρέωση 

όπως σας ενημερώσει αναλυτικά ως προς τα χαρακτηριστικά της. 

Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο διανέμεται 

σε όλους τους διδάσκοντες, κατά τη στιγμή της πρώτης επίδειξης των 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεών τους, ώστε να είστε απολύτως ενήμεροι για την 

επεξεργασία αυτή. 

 

● Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με έδρα στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ.76, 

εκπροσωπούμενο για τους σκοπούς του παρόντος από τον Διευθυντή του ΠΜΣ 

Καθηγητή Βασίλη Βασσάλο, τηλ. γραμματείας  2108203860, email επικοινωνίας: 

datascience@aueb.gr  

Οποιοδήποτε όργανο ή υπάλληλος εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή ενεργεί εξ 

ονόματος του ΟΠΑ και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν τεθεί από τον 

νομοθέτη ή τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. 

 

● Ποιος είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: 

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΟΠΑ είναι η Μαρία Αντωνοπούλου, τηλ.: 

2108203135, email: dpo@aueb.gr, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για 

οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 

 

● Πώς διενεργείται η συλλογή των δεδομένων σας και ποιες πληροφορίες 

συλλέγονται: 

mailto:dpo@aueb.gr


Με την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσής σας, ο αρμόδιος εντεταλμένος 

υπάλληλος της Γραμματείας καταχωρεί ορισμένες πληροφορίες στην ειδική λίστα 

που τηρεί.  

Οι πληροφορίες αυτές είναι:  

α) το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας,  

β) η ιδιότητά σας (πχ. Μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ κοκ),  

γ) ο λόγος εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (ήτοι 

το εάν έχετε προσκομίσει πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση νόσησης ή 

βεβαίωση νόσησης με μια δόση εμβολίου) ή ο τύπος διαγνωστικού ελέγχου που 

διενεργήθηκε (PCR ή rapid test) και  

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου ή η ημερομηνία λήξης ισχύος 

του πιστοποιητικού νόσησης. 

Πέραν των πληροφοριών αυτών, καμία άλλη πληροφορία δεν τηρείται. 

 

● Για ποιο λόγο συλλέγονται τα δεδομένα σας. Ποιος είναι ο σκοπός της 

επεξεργασίας: 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται προς τον 

σκοπό της συμμόρφωσης του ΟΠΑ με τις ρυθμίσεις του νομοθέτη, αλλά και για τη 

δική σας διευκόλυνση. 

Σύμφωνα με την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ΟΠΑ, «σκοπός της τήρησης 

των λιστών αυτών είναι: α) η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των απαιτήσεων του 

νόμου, η οποία καθίσταται εμφανώς δυσχερέστερη στην περίπτωση της διαρκούς 

αναζήτησης του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων σε επίδειξη και 

όχλησης αυτών, β) η αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας και έκθεσης των 

φοιτητών/τριων της δεύτερης κατηγορίας, δια της συνεχούς επίδειξης των 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αυτοί έχουν εκδώσει άπαξ, β) η αποφυγή της 

άσκοπης έκθεσης των φοιτητών/τριων της πρώτης κατηγορίας, δια της δημόσιας 

επίδειξης των βεβαιώσεων που αυτοί πρέπει να εκδίδουν εβδομαδιαίως». 

Όπως προκύπτει από τη διάταξη αυτή, η οποία εφαρμόζεται αναλογικώς και στους 

διδάσκοντες του Ιδρύματος, η συλλογή των δεδομένων αυτών γίνεται προκειμένου 

να μπορείτε να αφοσιωθείτε στις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες, χωρίς να 

αντιμετωπίζετε τη διαρκή απαίτηση της επίδειξης – και δη δημοσίως – των 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεών σας.  

Εάν ανήκετε στην κατηγορία των κατόχων πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 

βεβαίωσης νόσησης, η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει το ότι, μετά την πρώτη επίδειξη, 

δεν θα σας ξαναζητηθεί να προσκομίσετε ή να επιδείξετε εκ νέου το έγγραφό σας. 

Θα μπορείτε να συμμετέχετε ελεύθερα σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του 

ΠΜΣ. 

Εάν ανήκετε στην κατηγορία των κατόχων βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου (test), 

η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι δεν θα σας ζητείται η επίδειξη του εγγράφου σας, 



σε αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια, παρουσία τρίτων, αλλά μόνο στους 

χώρους της Γραμματείας και ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου.  

 

● Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας: 

Η νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συμμόρφωση του ΟΠΑ με έννομη 

υποχρέωση, ήτοι με τις απαιτήσεις του νομοθέτη για τη συμμετοχή των 

διδασκόντων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (άρθρο 6 παρ.1γ Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) και η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται 

προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ.1ε ΓΚΠΔ).  

Δεδομένου ότι μεταξύ των πληροφοριών που συλλέγονται περιλαμβάνονται και 

δεδομένα υγείας (οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που καταχωρούνται), η 

επεξεργασία ως προς τα δεδομένα αυτά γίνεται υπό την προϋπόθεση του άρθρου 9 

παρ.2ζ ΓΚΠΔ, ήτοι για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος. 

 

● Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτών. 

Πρόσβαση στις λίστες και τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτές έχουν ο 

Διευθυντής του ΠΜΣ και ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει αναλάβει τη σχετική 

υποχρέωση. Περαιτέρω, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε κανέναν αποδέκτη, 

εντός ή εκτός του Ιδρύματος, παρά μόνο στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Προσωπικού και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο άσκησης 

των αρμοδιοτήτων του. 

 

● Για πόσο καιρό θα τηρούνται τα δεδομένα σας: 

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα τηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

έτους 2021-2022 και υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει σε ισχύ σχετική νομοθετική 

υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Μετά τη λήξη του 

ακαδημαϊκού έτους ή σε κάθε περίπτωση μετά την άρση της υποχρέωσης εκ του 

νόμου, τα δεδομένα θα διαγράφονται στο σύνολό τους. 

 

●  Ποια είναι τα δικαιώματά σας: 

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει ο Γενικός 

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα πρόσβασης, 

διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης 

στην επεξεργασία, καθώς το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ανάλογα με 



τον τρόπο που μπορούν αυτά να ικανοποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης επεξεργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd  

Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi  

https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd
https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi

