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ΘΕΜΑ: Σν 1011005401/21-10-2010 έγγξαθό ζαο  

             
 
 
Δπαλεξρόκελνη ζην Φ.120.62/33/Β2/107578/2-9-2010 έγγξαθό καο, 

παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε απνζηνιή ησλ αηηνύκελσλ κε απηό εγγξάθσλ ζηνηρείσλ 

θαη πάλησο ότι αργότερα από τις 19 Νοεμβρίοσ 2010. 

ρεηηθά κε ηελ επηθύιαμε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ, πνπ δηαηππώζεθε ζην κε  

αξηζκ. 1011005401/21-10-2010 έγγξαθν ηνπ Πξύηαλε, γηα ην αλ επηηξέπεηαη ε 

ρνξήγεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ελόςεη ηνπ λόκνπ 2472/1997 πεξί πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:  

 Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3549/2009 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 

2690/1999 πξνθύπηεη ζαθώο όηη, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 

επνπηείαο ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο επί ησλ Α.Δ.Η., γηα ηελ νξζή άζθεζε ηνπ ειέγρνπ 

λνκηκόηεηαο  ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ απηώλ θαη πξνο εμαζθάιηζε ηεο βαζηθήο 

θαη ζεκειηώδνπο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο ηεο δξάζεο ηεο Γηνίθεζεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε απνζηνιή ησλ αηηνύκελσλ κε ην αλσηέξσ έγγξαθν καο ζηνηρείσλ.  

 Δμάιινπ, όπσο πξνθύπηεη από ην άξζξν 133 ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Βνπιήο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 5 παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ν.2472/1997 πεξί πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ ν Τπνπξγόο ππνρξενύηαη  λα 

θαηαζέηεη ζηε Βνπιή ηα αηηνύκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πιελ εθείλσλ πνπ αθνξνύλ 

δηπισκαηηθό ή ζηξαηησηηθό ή ζρεηηθό κε ηελ αζθάιεηα ηνπ Κξάηνπο κπζηηθό.  

 Δλ πξνθεηκέλσ, ηα αηηνύκελα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθν καο ζηνηρεία, 

πνπ αθνξνύλ ηα ηέθλα ησλ δηδαζθόλησλ ζηα Παλεπηζηήκηα ηα νπνία έρνπλ 
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θαηαιάβεη ζέζεηο κειώλ Γ.Δ.Π. ζην ίδην ή άιια Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο, απνηεινύλ 

απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα απνζηαινύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, 

εθόζνλ δελ απνηεινύλ δηπισκαηηθά ή ζηξαηησηηθά κπζηηθά ή ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ Κξάηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ησλ λόκσλ επηβαιινκέλσλ ππνρξεώζεσλ καο.  
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