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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

Α. ΗΜ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Β. ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ 
ΒΑΘΜΟ ΑΝΘΛΓΟΥ 

 

Γ. ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  
Δ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ σήμερα 

 

Ε. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (μήνας – 
έτος) 

 

ΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

 



Οδηγίες για το τμήμα «Απαραίτητα υπηρεσιακά στοιχεία για την παρούσα διεκδίκηση»: 

Συμπληρώνεται με βάση στοιχεία που υπάρχουν στο φύλλο μητρώου και τα μηνιαία ενημερωτικά 
σημειώματα. Συγκεκριμένα: 

Α) Συμπληρώνετε την ημερομηνία κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

Β) Συμπληρώνετε την ημερομηνία προαγωγής στον βαθμό του Ανθλγού (και αντίστοιχων) δυνάμει του 
Ν.4609/2019.  

Γ) Συμπληρώνετε τον αριθμό και την ημερομηνία του ΦΕΚ προαγωγής σας στο βαθμό του Ανθλγού ή/και 
Υπλγου.  

Δ) Συμπληρώνετε το μισθολογικό κλιμάκιο της Γ Κατηγορίας στο οποίο είστε σήμερα. 

Ε) Συμπληρώνετε το μήνα και το έτος κατά το οποίο έγινε η πλέον πρόσφατη αλλαγή μισθολογικού 
κλιμακίου. 

ΣΤ) Απαντάτε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» αναλόγως αν έχετε συμμετάσχει δικαστικά σε προηγούμενη διεκδίκηση για 
τις διαφορές αποδοχών μεταξύ Β΄και Γ’ μισθολογικής κατηγορίας.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΔΣΑ 31688, Tηλ. 6977765666 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 48  & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ 
E-mail: evangelatos.alkis@gmail.com 
 
 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
 Με την ανάθεση της υποθέσεώς σας σε εµάς συλλέγουµε τις εξής πληροφορίες: 

- Ονοµατεπώνυµο 
- Διεύθυνση 
- Διεύθυνση e-mail 
- Αριθµό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) 
- ΑΦΜ  
- Πληροφορίες για τη θεµελίωση αξιώσεώς σας ή/και για την υπεράσπιση της υπόθεσής σας 

 Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), 
όπου ορίζεται ότι δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό 
πρόσωπο («υποκείµενο των δεδοµένων»). 
 Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειµένου να εξακριβώσουµε την ταυτότητα του εντολέα µας, 
για να επικοινωνούµε µαζί σας, να εκδίδουµε τα αντίστοιχα παραστατικά, να σας εκπροσωπούµε ενώπιον των Δικαστηρίων. 
 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη διεξαγωγή της υπόθεσης 
που µας έχετε αναθέσει, στηρίζεται δε, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση εντολής/αυτεπάγγελτου διορισµού. 
 Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων είναι πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε το άρθρο 37 στοιχ. θ΄ του 
Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Επαγγέλµατος, αλλά µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ή µέχρι την 
παραγραφή ενδεχοµένων αξιώσεων. 
 
 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 



 Δεν διαβιβάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους, παρά µόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της 
εντολής. Συγκεκριµένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον 
πληρεξούσιο δικηγόρο του/ς, όπως και σε δικαστήρια και σε άλλες δηµόσιες αρχές, µε σκοπό την υπεράσπιση της υπόθεσής σας. 
Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδοµένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για 
άλλους σκοπούς. 
 Παράλληλα µε την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων ισχύει και το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τηρούµε, 
όχι µόνο κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την περαίωση της υποθέσεως ή την ανάκληση της εντολής από τον εντολέα µας. 
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 Έχετε τα παρακάτω δικαιώµατα, σύµφωνα µε τον ΓΚΠΔ: 
 Δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα: Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωµα πρόσβασης στα 
προσωπικά σας δεδοµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης µπορείτε να πληροφορηθείτε για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή 
πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδοµένα, το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώµατος για 
διόρθωση ή διαγραφή δεδοµένων ή περιορισµό της επεξεργασίας τους ή δικαιώµατος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες 
για την προέλευση των δεδοµένων και την ύπαρξη αυτοµατοποιηµένης λήψης αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης 
προφίλ και πληροφορίες σχετικά µε τη λογική που ακολουθείται. 

- Δικαίωµα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωµα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδοµένων καθώς και τη 
συµπλήρωση ελλιπών δεδοµένων που σας αφορούν, σύµφωνα µε το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. 

- Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδοµένων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. 

- Δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδοµένων σας 
ανά πάσα στιγµή και για λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ. 

- Δικαίωµα στη λήθη: Όταν δεν επιθυµείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδοµένων, έχετε το 
δικαίωµα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριµένο 
νόµιµο και δηλωµένο σκοπό, σύµφωνα µε το άρθρο 17 ΓΚΠΔ. 

- Δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη µεταφορά των δεδοµένων σας, σε 
µηχαναγνώσιµη µορφή, από εµάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυµείτε, σύµφωνα µε το άρθρο 20 
ΓΚΠΔ. 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, εγγράφως, 
µε την αποστολή ταχυδροµικής επιστολής, στις ανωτέρω  διευθύνσεις  

                                                                          
 

Αθήνα, ....../....../2022 
Έλαβα γνώση και συναινώ 

 
 

 


