
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

  

Θέμα: «Ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα στο Δήμο Καλλιθέας» 

 

 

Ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα, αλλά και καταγγελίες που έφθασαν στα γραφεία μας 

πως εργαζόμενοι στο δήμο Καλλιθέας κλήθηκαν να απαντήσουν σε αυστηρά προσωπικές 

ερωτήσεις, που αφορούν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, μέσω ενός ερωτηματολογίου που 

τους δόθηκε προκειμένου να λάβουν βεβαίωσης καταλληλότητας από ιατρό εργασίας του 

Δήμου. 

Ειδικότερα, η δημοτική παράταξη  “Μια Πόλη στο Δρόμο” δηλώνει σε ανακοίνωσή της 

«Εδώ και λίγες μέρες, στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του δήμου μας μοιράστηκε 

ένα ερωτηματολόγιο, με το οποίο καλούνται να απαντήσουν αναλυτικά σε ό,τι αφορά στην 

υγεία τους και το ιατρικό τους ιστορικό. Ακόμα παραπέρα, οι εργαζόμενοι/ες ερωτώνται και 

για απολύτως προσωπικά ζητήματα όπως για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τον 

τρόπο που πηγαινοέρχονται στην δουλειά τους, αν καπνίζουν ή κάνουν χρήση 

ναρκωτικών, αν “ακούνε φωνές” κλπ. Οι δε γυναίκες, ερωτώνται επιπλέον σχετικά με την 

έμμηνο ρύση τους, τυχόν αποβολές ή εκτρώσεις, αν κάνουν αντισύλληψη κλπ. 

Οι εργαζόμενοι/ες δέχονται ασφυκτικές πιέσεις να το συμπληρώσουν, ενώ όποιος/α δεν το 

πράξει απειλείται ότι “ο Ιατρός Εργασίας δε δύναται να εκδώσει βεβαίωση 

καταλληλότητας, να δώσει ιατρικές οδηγίες ή να διαγνώσει τυχόν προβλήματα υγείας που 

ενδεχομένως να προκύψουν στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας του”.» 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της καταγγελίας καθώς ένα 

τέτοιο ερωτηματολόγιο συνιστά παραβίαση εθνικών και διεθνών διατάξεων περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων,   

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Είναι ενήμερος για την καταγγελία;  

2. Για ποιο λόγο απαιτείται έκδοση καταλληλότητας εργασίας στο Δήμο Καλλιθέας; 

3. Και αν δεχθούμε πως αφορά στην υγειονομική κρίση που βιώνουμε, ποια η 

χρησιμότητα ερωτήσεων αναφορικά με θρησκευτικές πεποιθήσεις; 

4. Όπως περιγράφεται το ερωτηματολόγιο θεωρείτε πως είναι σύννομο με τις εθνικές 

και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων; 

5. Τέτοια ερωτηματολόγια συνιστούν συνήθη πρακτική και σε άλλους Δήμους; 

6. Για ποιο λόγο κλήθηκε το προσωπικό να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο 

αναφορικά με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; 

7. Με βάση ποιο νόμο ή κανονισμό επιβάλλεται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου με 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για την έκδοση καταλληλότητας εργασίας; 

8. Ενημερώθηκε εγγράφως και λεπτομερώς για τη χρήση του ερωτηματολογίου και 

ρωτήθηκε το προσωπικό πριν την προσκόμισή του και ο Δήμος έχει την έγγραφη 

συναίνεσή όλων των εργαζομένων; 

9. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου και ποιος για την 

περισυλλογή και επεξεργασία των δεδομένων; Πού θα αποθηκεύονταν αυτά; 

10. Ποιος είναι ο γιατρός εργασίας του Δήμου Καλλιθέας, κάθε πότε απασχολείται στο 

Δήμο και ποιες οι αρμοδιότητές του; 



11. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τη διερεύνηση της καταγγελίας και την 

προάσπιση των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




