
Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά 

Δεδομένα (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
 

Νομική Βάση Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι 

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο εποπτεύεται και επιχορηγείται από 

το κράτος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενεργώντας σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 

(ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), τον Οργανισμό των διοικητικών Υπηρεσιών του (ΦΕΚ 

160/Α/16-07-1996), τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του (ΦΕΚ 671/Β/30-05-

2002) και τον τροποποιημένο κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του (ΦΕΚ 2093/Β/19-06-2017), έχει την 

ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). 

Στο πλαίσιο αυτό και για λόγους εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το 

δημόσιο συμφέρον και άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στα ΑΕΙ, το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Σκοπός της Επεξεργασίας 

Σκοπός της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η 

εξυπηρέτηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στα Π.Μ.Σ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τρέχουσα νομοθεσία.  

Στην περίπτωση της εισαγωγής στα Π.Μ.Σ., τα δεδομένα των υποκειμένων θα 

τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, με σκοπό την τήρηση του σχετικού μητρώου του 

ΠΜΣ, για λόγους που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία. 

Επισημαίνεται ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χρησιμοποιήσει τα 

δεδομένα των φοιτητών προκειμένου να παρέχει στους ενεργούς φοιτητές και 

στους αποφοίτους, υπηρεσίες πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας 

καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας παρακολουθώντας 

ταυτόχρονα την περαιτέρω επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του, 

όπως ο νόμος ορίζει. 
Σημειώνεται ότι κατά το αρ. 5, εδάφιο β. του ΕΕ 2016/679 η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς 

αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή 

στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 

89 παρ.1 του ίδιου Κανονισμού. 

 

Διάρκεια επεξεργασίας 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την διαδικασία 

υποβολής αίτησης εισαγωγής στα Π.Μ.Σ., διατηρούνται για όσο διάστημα οι 

φοιτητές φέρουν την ιδιότητα αυτή και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την 

αποφοίτησή τους ώστε να καλυφθεί η ανάγκη της έκδοσης πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων, της επικύρωσης αντιγράφων και του γνησίου της υπογραφής και η 

εν γένει διεκπεραίωση αιτημάτων φοιτητών και πολιτών. 



Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται για τους σκοπούς 

πληροφόρησης σταδιοδρομίας και επαγγελματικής αποκατάστασης 

διατηρούνται για 5 έτη. 

 

Διαβίβαση Δεδομένων και Αποδέκτες 

Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό, δεν 

υπάρχει ανάγκη διαβίβασης άλλη, παρά μόνο αυτή για την κάλυψη ανάγκης 

επαλήθευσης τίτλων σπουδών, έκδοσης και αποστολής πιστοποιητικών ή /και 

πτυχίων. Στην περίπτωση αυτή αποδέκτες είναι άλλα Ιδρύματα, Οργανισμοί, 

Επιμελητήρια ή άλλοι φορείς στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό. 

Επίσης αποδέκτες δεδομένων μπορεί να είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της κ.α. για τις οποίες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να 

εκδίδει και να αποστέλλει στατιστικά στοιχεία. 
Οι Δημόσιες Αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται αποδέκτες κατά τα οριζόμενα στο αρ. 4 παρ. 9 του ΕΕ 

2016/679. 

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Επισημαίνεται ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που έχετε καταχωρίσει και διατηρείτε το δικαίωμα διόρθωσης των 

στοιχείων αυτών κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, υποβάλλοντας τα διορθωμένα στοιχεία στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή. Περαιτέρω σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα 

υποβολής αιτήματος προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και 

διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Εποπτική Αρχή 

Στην Ελλάδα η Αρμόδια Εποπτική Αρχή με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για 

την υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών αναφορικά με ζητήματα επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες με τις διατάξεις του 

ΓΚΠΔ αρμοδιότητες της, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων: 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Πατησίων 76, 10434 Αθήνα 

 

Αρμόδια Διεύθυνση: 

Ο.Π.Α., Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ., 

Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, Γραφείο 705, 

Μεντζελόπουλος Γεράσιμος,  

Τηλ.: 2108203627,  

Email: gradedpro@aueb.gr 

 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: 

Μαρία Αντωνοπούλου 

Τηλ. : 210 8203135 

Email: dpo@aueb.gr 

http://www.dpa.gr/

