
         
 

 

 
 

 
 

 

 

        Μαροφςι, 28-3-2011 

        Αρ. πρωτ. Βακμ. Προτ. 

        Φ.120.62/36/1216/Β2 

 

 ΠΡΟ :  

Σουσ Πρυτάνεισ :  

1) του Εκνικοφ Μετςόβιου 

Πολυτεχνείου,  

2) του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων,  

3) του Πανεπιςτθμίου Πειραιώσ 

 

ΘΕΜΑ : Χορήγηςη ςτοιχείων μελών ΔΕΠ ςτο πλαίςιο 

άςκηςησ του κοινοβουλευτικοφ ελέγχου  

 

χετικά :  

1) Σο αρ. πρ. Φ.120.62/33/Β2/107578/2-9-2010 

ζγγραφο του Τφυπουργοφ Παιδείασ και θ 

ςυνθμμζνθ αρικμ. 1766/26-8-2010 ερώτθςθ 

που κατατζκθκε ςτθ Βουλι των Ελλινων,  

2) Η αρικμ. 1766/26-8-2010 ερώτθςθ που 

κατατζκθκε ςτθ Βουλι των Ελλινων από τον 

Βουλευτι κ. Αϊβαλιώτθ, 

3) Σο αρ. πρ. Γ/ΕΞ/7078-1/23-12-2010 ζγγραφο 

τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων 

Προςωπικοφ Χαρακτιρα προσ το ΕΚΠΑ.  

 

 

 τα πλαίςια τθσ υποχρζωςθσ τθσ υπθρεςίασ μασ για ενθμζρωςθ τθσ Βουλισ των 

Ελλινων επί ερωτιςεων που τίκενται από τουσ Βουλευτζσ, ςασ διαβιβάςαμε το αρ. πρ. 

Φ.120.62/33/Β2/107578/2-9-2010 ζγγραφο του Τφυπουργοφ Παιδείασ με τθν ςυνθμμζνθ 

ερώτθςθ Βουλευτι, ςχετικά με τθν αποςτολι ονομαςτικών καταςτάςεων τζκνων 

διδαςκόντων ςτα ΑΕΙ που ζχουν καταλάβει κζςεισ ΔΕΠ ςε πανεπιςτθμιακζσ χολζσ τθν 

τελευταία δεκαπενταετία.  

ασ γνωςτοποιοφμε ότι ςτο αρ. πρ. Γ/ΕΞ/7078-1/23-12-2010 ζγγραφο τθσ Αρχισ 

Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα που απευκφνεται προσ το Εκνικό και 

Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών, το οποίο κοινοποιικθκε ςτο Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και αφορά 

ςτθ χοριγθςθ ςτοιχείων ςτο πλαίςιο άςκθςθσ κοινοβουλευτικοφ ελζγχου, επιςθμαίνεται 

ότι <<θ επεξεργαςία των εν λόγω δεδομζνων με τθ μορφι τθσ γνωςτοποίθςισ τουσ 

ςυνδζεται με τθν υποβολι ςχετικισ ερώτθςθσ βουλευτι, θ οποία υπεβλικθ ςφμφωνα με 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ 
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τισ διατάξεισ του υντάγματοσ και του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ που κατοχυρώνουν τον 

κοινοβουλευτικό ζλεγχο>>. Ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με το ίδιο ζγγραφο <<θ ςυγκεκριμζνθ 

επεξεργαςία δεδομζνων είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ δεδομζνων>> και 

τα Πανεπιςτιμια υπζχουν τθν υποχρζωςθ να αποςτζλλουν όλα τα αιτθκζντα ςτοιχεία και 

να απαντοφν επακριβώσ ςτισ υποβλθκείςεσ ερωτιςεισ των βουλευτών.  

 

Με τθν υπ αρικμ. 27890/15-11-2010 ςχετικι απάντθςθ του Εκνικοφ Μετςόβιου 

Πολυτεχνείου απεςτάλθ γενικόσ κατάλογοσ των υπθρετοφντων ςτο Κδρυμα και ςυνεπώσ δεν 

παρατζκθκαν τα ηθτοφμενα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία.  

Επίςθσ το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων δεν ζχει αποςτείλει ζωσ ςιμερα ςτοιχεία όλων 

των Σμθμάτων ι χολών του.  

Σζλοσ, ςτο απαντθτικό ζγγραφο του Πανεπιςτθμίου Πειραιώσ, δεν παρατίκενται τα 

ςυγκεκριμζνα ονόματα, παρά μόνο ο ςυνολικόσ αρικμόσ των τζκνων διδαςκόντων ςτο εν 

λόγω ΑΕΙ.  

Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε τα αιτοφμενα ςτοιχεία 

μζχρι 15-4-2011, προκειμζνου να ενθμερωκεί θ Βουλι των Ελλινων.  
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