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ΑΠΟΦΑΗ

ΑΡ. 56 / 2003

Η ζπλεδξίαζε έγηλε ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο, ηελ Πέκπηε 13/11/2003 ώξα
10:30 π.κ., κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. Παξέζηεζαλ νη Υ.
Παιενθώζηαο, αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο, ζε αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ
Δ.Γνπξγνπξάθε ν νπνίνο απνπζίαδε ιόγσ θσιύκαηνο, Αζ.Παπαρξίζηνπ,
Ι.Σζνπθαιάο, Ν.Φξαγθάθεο, .Λύηξαο θαη .αξεβαιάζεο, ηαθηηθά κέιε. ηε
ζπλεδξίαζε παξέζηε επίζεο ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο Α.Παπαλενθύηνπ εηο
αλαπιήξσζηλ ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Ν.Παπαγεσξγίνπ ν νπνίνο εθιήζε αιιά
απνπζίαδε ιόγσ θσιύκαηνο. Η Αξρή, ελόςεη ηνπ όηη ππήξρε απαξηία,
ζπλήιζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ ππόζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθό
ηεο παξνύζαο.
Καζήθνληα γξακκαηέα εμεηέιεζε ε Μ. Γηαλλάθε, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο
Δηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ, κεηά από εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ. Παξνύζα ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ ήηαλ ε Κ. Λσζηαξάθνπ, ειέγθηξηα, σο εηζεγήηξηα.
Ο ***, κε ην ππ΄αξηζκ. *** έγγξαθό ηνπ, δεηά από ηελ Αξρή λα γλσκνδνηήζεη
ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί λα ιάβεη γλώζε αληηγξάθνπ ηνπ θαθέινπ
ππνςεθηόηεηαο εθιεγέληνο ζπλππνςεθίνπ ηνπ από ην ΣΕΙ ***, θαζόζνλ ην

αλσηέξσ ίδξπκα αξλήζεθε λα ηθαλνπνηήζεη ζρεηηθό αίηεκά ηνπ επηθαινύκελν
απαληεηηθό έγγξαθν ηνπ ΤΠΕΔΔΑ πξνο ην Τπνπξγείν Εζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. ην έγγξαθό απηό, κεηαμύ άιισλ, αλαθέξεηαη όηη, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.2690/99, δελ κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ αληίγξαθα ησλ
ηίηισλ ζπνπδώλ, ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη ησλ βεβαηώζεσλ
πξνϋπεξεζίαο πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν ππνςεθηόηεηαο, θαζόζνλ
πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηδησηηθή δσή ηξίησλ.
ΚΕΦΣΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ππνςεθίσλ
γηα ζέζεηο ΔΕΠ απνηεινύλ πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη’ άξζξν 2 α θαη γ ηνπ Ν.
2472/97. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ ζε ηξίηνπο αλ ππάξρεη
ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ (άξζξν 5 παξ.1) ή αλ πθίζηαληαη νη
πξνϋπνζέζεηο εμαίξεζεο ηεο παξ. 2 ε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
Εθόζνλ ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία είλαη

αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ αηηνύληνο, όπσο απηό θαηαγξάθεηαη από ηελ
αίηεζή ηνπ, ππεξέρεη δε πξνθαλώο ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ηνπ
ζπλππνςεθίνπ ηνπ, ε αλαθνίλσζε ησλ αηηνύκελσλ ζηνηρείσλ δελ πξνζθξνύεη
ζε θαλέλα θώιπκα ηνπ λ.2472/97 (άξζξν 5 παξ.2 εδ.ε ), ππό ηνλ όξν όηη ν
ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ζα ελεκεξώζεη πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ην ππνθείκελν
γηα ηελ αλαθνίλσζε απηή (άξζξν 11 παξ.3).
Πξέπεη σζηόζν λα επηζεκαλζεί όηη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο αθνξά
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ππνςεθηόηεηαο γηα θαηάιεςε ζέζεο, όπσο
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, βηνγξαθηθό ζεκείσκα επηζηεκνληθήο δηαδξνκήο θιπ.
θαη όρη δηθαηνινγεηηθά

πνπ πηζαλώο λα πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά

δεδνκέλα, γηα ηα νπνία ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο εκπίπηεη ζε απζηεξόηεξεο
πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ.
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