
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
(Π.Ο.Ε.Σ.) 

 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :   Αρ. πρωτ. 993 

  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020 
 

ΚΟΙΝ :  
   
ΘΕΜΑ : Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και Στελέχη Ειδικών Καταστάσεων 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργα-

σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα») 
   β. Ν.3418/2005 (ΦΕΚ Α΄ 287, «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας») 
   γ. Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων») 
  δ. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-

κού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.») 

  ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 413/22.10.2019 έγγραφό μας 
  στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1561/30.10.2019 Ερώτηση της ΒτΕ 
  ζ. Φ.900α/2223/16734/19.11.2019 Απάντηση της ΒτΕ 
 
 Αξιότιμε κε Υπουργέ. 
 
 Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε στο (ε) όμοιο, με το οποίο αναδεί-
ξαμε μια άδικη και αναχρονιστική πρακτική που εφαρμόζεται μόνο στον Στρατό Ξηράς, 
αφορώσα στην αναγραφή και προσφώνηση των χαρακτηριστικών «ΕΥ» και «ΥΓ» 
όπισθεν του βαθμού και Ο/Σ εκάστου στελέχους ειδικής κατάστασης, επισημαίνοντας 
ότι η ενέργεια αυτή, κατά την άποψή μας, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις απαγο-
ρεύσεις περί «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρήτου, ζητώ-
ντας να αναλάβετε τις κατάλληλες κατά την κρίση σας ενέργειες για την κατάργησή της. 
 
 Με τη (ζ) απάντησή σας επί της (στ) όμοιας ερώτησης, από το Νοέμβριο του 
2019, γνωρίσατε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο 
της επιβαλλόμενης διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, θα συνεργασθεί με το ΓΕΣ 
προκειμένου να μελετηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να αναληφθούν οι ανάλογες 
ενέργειες για τη διευθέτηση του θέματος. 
 
 Επειδή ήδη έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, τείνει στο έτος και ουδε-
μία ενημέρωση υπάρχει επί του θέματος, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εξελίξεις, 
προκειμένου στη συνέχεια ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα στελέχη – μέλη μας. 

http://www.poes.gr/
mailto:info@poes.gr


 

 

 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
 Ο Συνήγορος του Πολίτη, προς τον οποίο αποστέλλεται το παρόν έγγραφό 
μας, μετά του συνημμένου (στ) σχετικού, παρακαλείται όπως εξετάσει τη δυνατότητα 
παρέμβασής του, καθόσον θεωρούμε ότι η υγεία των πολιτών (επομένως και των εν 
ενεργεία στρατιωτικών) και τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία αυτών (υποκειμέ-
νων/φυσικών προσώπων) είναι «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζο-
νται με ένα ιδιαίτερο νομικό πλέγμα των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 2 του 
(α) σχετικού, 13 του (β) σχετικού, 18 και 25 του (γ) σχετικού και 44, 62 και 84 του (δ) 
ομοίου, εκ των οποίων καθίσταται προφανές ότι οι ενδείξεις «ΕΥ» (για τους ελαφράς 
υπηρεσίας) και «ΥΓ» (για τους υπηρεσίας γραφείου), αξιωματικούς και υπαξιωματι-
κούς του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, αν και δεν αποκαλύπτουν με 
λεπτομέρεια την ακριβή κατάσταση της υγείας ενός εκάστου στελέχους, εν τούτοις 
επιτυγχάνουν να στοχοποιήσουν πανηγυρικά ευθέως όσους συναδέλφους μας αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα υγείας, αφού τους αναγκάζουν να δηλώνουν με τον πλέον 
επίσημο τρόπο προς άπαντες, μη έχοντες λόγο να λαμβάνουν τέτοια γνώση, ότι 
αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, από τη στιγμή που οι κατά το νόμο αρμόδιοι 
ούτως ή άλλως έχουν γνώση. 
 
 Ο κ. Α/ΓΕΣ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως μας 
γνωρίσει εξελίξεις και τυχόν πρόθεση του Επιτελείου περί κατάργησης των χαρακτηρι-
στικών. 
 
 ΟΙ ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ και ΓΕΕΘΑ/Β1, προς τις οποίες κοινοποιείται ωσαύτως το 
παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάληψη τυχόν ενεργειών τους προς 
εξέταση και επίλυση του θέματος. 
 
 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο-
ποιείται επίσης το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση 
του αιτήματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΕΘΑ 
Συνήγορος του Πολίτη 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΦΕΘΑ 
ΓΓ ΥΠΕΘΑ 
Βουλευτές της ΒτΕ 
ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ 
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ 
ΓΕΕΘΑ/Β1 
Π.Ο.Ε.Σ. 



Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 
 


