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ΘΕΜΑ : Προσωπικά Δεδομένα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
ΣΧΕΤ

: α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 190/2019 έγγραφό μας
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 413/2019 έγγραφό μας
γ. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 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 νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»)
δ. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ΓΚΠΔ (GDPR)
Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Επανερχόμενοι στα (α) και (β) σχετικά έγγραφά μας, καθόσον μέχρι και
σήμερα δεν έχουν απαντηθεί ή τουλάχιστον δεν μας έχει γνωσθεί κάτι σχετικώς,
αναγκαζόμαστε να ανακινήσουμε ένα μείζον για το προσωπικό θέμα, αυτό που
αφορά στα προσωπικά του δεδομένα.
Με τον (δ) σχετικό νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, καθιερώθηκε ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ και για όλους τους φορείς – οργανισμούς – ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ που τηρούν και επεξεργάζονται ΔΠΧ.
Μεταξύ των άλλων ο κανονισμός (ΓΚΠΔ - GDPR), καθόρισε τις υποχρεώσεις
των υπευθύνων επεξεργασίας, θέσπισε κανόνες αφορώσες την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(ΔΠΧ) και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να προστατεύσει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες
των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο ανωτέρω Κανονισμός επέβαλλε μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους
υπευθύνους επεξεργασίας, απορρέουσες από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις
αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει
να διορίσει Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(DPO) και (ενδεχομένως) Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων, να ενημερώσει
όλο το προσωπικό του για τη νέα νομοθεσία (τις υποχρεώσεις του και των υποκειμένων, ως και τα δικαιώματα των υποκειμένων) και να γνωστοποιήσει/αναρτήσει σε
εμφανές σημείο σε όλες τις ηλεκτρονικές σελίδες του τα στοιχεία των ως άνω προσώπων, ώστε το υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (οι εν
ενεργεία στρατιωτικοί) να μπορούν, οποτεδήποτε χρειαστεί να επικοινωνούν, μαζί
τους.
Ωστόσο, από την 25η Μαΐου 2018, μέχρι και σήμερα, εξ όσων γνωρίζουμε,
δεν έχουν γνωστοποιηθεί στα υποκείμενα (τους εν ενεργεία στρατιωτικούς) ούτε κάτι
ενημερωτικό με τη νέα νομοθεσία [ως (γ) και (δ) σχετικά], αλλά ούτε και τα στοιχεία
των ως άνω υπευθύνων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως και οι ίδιοι (υπό την έννοια των εκπροσώπων των
εν ενεργεία στρατιωτικών – μελών μας) καθιστάμενα υποκείμενα επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:
- ενέργειές σας, για την ενημέρωση του προσωπικού (εν συνόλω) του
ΥΠ.ΕΘ.Α., περί της νέας νομοθεσίας (νομικό πλαίσιο, υποχρεώσεις και δικαιώματα)
που αφορά στα προσωπικά δεδομένα του,
- τα αρχεία στα οποία τηρούνται προσωπικά δεδομένα προσωπικού και
- τα πλήρη, απαιτούμενα εκ του νόμου, στοιχεία των υπευθύνων επεξεργασίας και προστασίας) προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε των εκτελούντων την αυτή
επεξεργασία, ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη Μονάδα των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, οι οποίοι τυγχάνουν (οι εκτελούντες, ειδικώς κατά την ετήσια υποβολή των
δηλώσεων φρουρών προτίμησης εκάστου στελέχους) γνώστες και επεξεργαστές
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που πολλάκις «διαρρέουν» υπό τη μορφή
κουτσομπολιού.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προς την οποία
αποστέλλεται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες,
γνωρίζοντάς μας, εάν αυτό είναι εφικτό, τα στοιχεία των ως άνω υπευθύνων, που
τυχόν της έχουν γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του
αιτήματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσουκαράκης Ανέστης
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800

Κατσανεβάκης Ιωάννης
Επισμηναγός (ΥΑΔ)
6983503514

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
κ.Υ.ΕΘ.Α.
Αποδέκτες για Πληροφορία
κ. ΥΦ.ΕΘ.Α.
κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ
κ. ΓΓ ΥΠ.ΕΘ.Α.
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/Δντής - ΔΑΔΠ
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
Π.Ο.Ε.Σ.
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

