
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές, πρακτική και Κινητικότητα Προσωπικού για 

επιμόρφωση και διδασκαλία. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του προγράμματος που 

επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό δημιούργησε το παρόν σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης.  

Νομική Βάση και Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Το Ο.Π.Α. μέσω του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων ενεργεί σύμφωνα με την αποστολή του για την προώθηση της συνεργασίας με 

άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, την 

αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των 

αποφοίτων του, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα 

(ν.4485/2017 αρ. 4 παρ.1 στοιχείο ε) και την με αριθμό 6962 απόφαση της Συγκλήτου 

(συνεδρίαση 5/10.12.2020) «Κανονισμός Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΦΕΚ 6098/Β’/31.12.2020). Στο πλαίσιο αυτό , με την παρούσα αίτηση 

σας ζητά την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να 

ενταχθείτε στο παραπάνω πρόγραμμα κινητικότητας. Η συλλογή ή όποια άλλη επεξεργασία 

αυτών των δεδομένων καθιστά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπεύθυνο Επεξεργασίας. 

Πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 

και του συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα 

και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ και 

δευτερευόντως με τον Κανονισμό (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 (ΓΚΠΔ) και την εθνική νομοθεσία 

ν.4624/2019. 

Οι πράξεις επεξεργασίας αυτές εκτελούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για λόγους 

εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και άσκησης δημόσιας 

εξουσίας (ΓΚΠΔ αρ.6 παρ.1 στοιχείο ε).  

Σκοπός της Επεξεργασίας 

Ο Σκοπός της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η δημιουργία 

αιτήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας, η αξιολόγηση του αιτήματος και η 

διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών, διοικητικών και στατιστικών 

διαδικασιών. Επίσης τα δεδομένα επεξεργάζονται ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις 

του φορέα προς το υποκείμενο των δεδομένων, και τρίτους στο πλαίσιο του προγράμματος. 
(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 αυτά, διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα της Κινητικότητας 

και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

Οδηγούς του Προγράμματος. 

Αποδέκτες των δεδομένων 

Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι φορείς και Ιδρύματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα της 

Κινητικότητας.  

Επίσης αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, κ.α., για τις οποίες το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εκδίδει και να αποστέλλει 

στατιστικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις όμως αυτές τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται. 
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 του υποκειμένου των δεδομένων 

Ως υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα της ενημέρωσης κατά 

το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 σύμφωνα με το οποίο έχει συνταχθεί το παρόν.  

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν και έχετε καταχωρίσει, το οποίο 

μπορείτε να ασκήσετε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679, μέσω 

της υποβολής σχετικού αιτήματος.  

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ασκήσετε και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών στοιχείων ή 

συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν η 

ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή είναι παράνομη ή το Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται 

πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.  

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και μπορείτε να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή για λόγους που 

σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένα μέσα και 

να ζητήσετε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από 

υπολογιστές. 

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). 
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