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GDPR (General Data Protection

Regulation) –

«Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων»

δηλαδή

Κανονισμός 2016/679 Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
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Αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία 

«Οδηγία 95/46 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»

η οποία είχε ενσωματωθεί 

στην Ελληνική Νομοθεσία 

με το Ν. 2472/1997
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Άρθρο 8§1 του Χάρτη των Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και το άρθρο 16§1 της Συνθήκης για τη

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΣΛΕΕ): «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα

στην προστασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που το

αφορούν»
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ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα οποία θεσμοθετούνται σε γενικό επίπεδο 

με τον νέο Κανονισμό
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Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών:

Το τοπίο στα social media αλλάζει. Βάσει του

νέου κανονισμού απαγορεύεται η χρήση των

social media σε παιδιά έως 16 ετών παρά μόνο

με τη συγκατάθεση των γονέων. Το πώς θα

μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό, δημιουργεί

ερωτηματικά, αν και σε κάθε περίπτωση αποτελεί

εσωτερικό οικογενειακό θέμα.
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Δικαίωμα στη λήθη:

Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την

διαγραφή των δεδομένων του και ο υπεύθυνος

επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα

διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να

ενημερώσει και όλους όσους τα έχουν

αναδημοσιεύσει ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους.
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Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα

δεδομένα:

Ο πολίτης έχει περισσότερη και σαφέστερη

ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων

του, για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα

πρόσβασης σε αυτά.
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Δικαίωμα διόρθωσης:

Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από

τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση

ανακριβών στοιχείων, καθώς και τη

συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον

αφορούν.
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Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην

επεξεργασία των δεδομένων του υπό

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν

πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς

απευθείας εμπορικής προώθησης.
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Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Είναι κάθε πληροφορία σχετική με ένα φυσικό

πρόσωπο, εφόσον αυτό το φυσικό πρόσωπο

ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί, δηλαδή

ακόμη και εάν δεν προσδιορίζεται ποιο είναι το

πρόσωπο που αφορά η πληροφορία, αλλά αυτό

μπορεί να συναχθεί έμμεσα συνδυάζοντας άλλες

πληροφορίες.
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ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ;

Υπάρχει η «ειδική κατηγορία δεδομένων» που μπορεί

να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα των

ατόμων και για το λόγο αυτό πρέπει να περιβάλλονται

από αυξημένα μέτρα προστασίας, όπως η φυλετική ή

εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές

ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή η συμμετοχή σε

συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά

δεδομένα, στοιχεία που αφορούν τη σεξουαλική ζωή

φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
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ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων κατά κανόνα

απαγορεύεται, πλην των εξαιρέσεων, οι οποίες

τυγχάνουν εφαρμογής όταν διενεργείται επεξεργασία

από επαγγελματίες υγείας. Αυτές είναι:
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1/ Εξαιρείται η επεξεργασία που γίνεται με

ρητή, δηλαδή έγγραφη συγκατάθεση του

προσώπου.
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2/ Εξαιρείται η επεξεργασία που γίνεται για

την προστασία των ζωτικών συμφερόντων

του προσώπου, όταν είναι ανίκανο να

συγκατατεθεί.

15 15



3/ Εξαιρείται η επεξεργασία που είναι απαραίτητη

για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής

ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία

του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής

υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή

θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και

κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει της

εφαρμοστέας νομοθεσίας ή δυνάμει σύμβασης με

επαγγελματία του τομέα της υγείας.
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4/ Εξαιρείται η επεξεργασία που είναι απαραίτητη

για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα

της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι

σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της

υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων

ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής

περίθαλψης
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ
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Υποκείμενο των δεδομένων

Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο ταυτοποιείται

ή μπορεί να ταυτοποιηθεί και το οποίο αφορούν

τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο

ιατρός.
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Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο

ιατρός, όταν λειτουργεί στο ιδιωτικό του ιατρείο.

Όταν όμως λειτουργεί ως παρέχων υπηρεσίες σε

Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική, υπεύθυνος

επεξεργασίας είναι το ίδιο το Νοσοκομείο ή η

Κλινική που μέσω της Διοίκησης καθορίζει τους

σκοπούς και τα μέσα που θα επεξεργάζονται τα

προσωπικά δεδομένα.
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Εκτελών την Επεξεργασία

Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο

ανατίθεται η επεξεργασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα.
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Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων 

(DPO Data Protection Officer)

Αυτός διορίζεται από τον Υπεύθυνο

Επεξεργασίας και είναι αρμόδιος να επιβλέπει

την εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών

για την προστασία των δεδομένων ώστε να

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα

νομοθεσία.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

1/ Δικαίωμα πρόσβασης

2/ Δικαίωμα στην διόρθωση

3/ Δικαίωμα διαγραφής

4/ Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

5/ Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

6/ Δικαίωμα ενημέρωσης
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

• Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια

• Περιορισμός του σκοπού

• Ελαχιστοποίηση δεδομένων

• Ακρίβεια - ποιότητα δεδομένων

• Διατήρηση

• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ

Δεν ορίζονται πλην ενδεικτικών αναφορών, αλλά η

νομοθεσία εστιάζει στο επιδιωκόμενο

αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1/ Ψευδωνυμοποίηση

2/ Κρυπτογράφηση
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ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ

1/ Διασφάλιση απορρήτου

2/ Διασφάλιση ακεραιότητας στοιχείων

3/ Διασφάλιση διαθεσιμότητας στοιχείων

4/ Διασφάλιση αξιοπιστίας στοιχείων
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ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Συντελείται όταν υπάρχει παραβίαση της

ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη

καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, χωρίς άδεια

γνωστοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που αποτέλεσαν

αντικείμενο επεξεργασίας.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σημαίνει:
➢ Παραβίαση Εμπιστευτικότητας
➢ Παραβίαση Ακεραιότητας
➢ Παραβίαση Διαθεσιμότητας

Απαιτείται να γνωστοποιείται η παραβίαση στην
ΑΠΔΠΧ εντός 72 ωρών
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ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Απαιτείται :

1/ Συμπλήρωση εντύπου με τον τρόπο λήψης

των αποτελεσμάτων.

2/ Εξουσιοδότηση επί του εντύπου προς το

πρόσωπο που θα παραλάβει τις εξετάσεις, με

πλήρη στοιχεία.

3/ Έλεγχος των στοιχείων του παραλαμβάνοντος

τις εξετάσεις βάσει ταυτότητας και υπογραφή

περί της παραλαβής.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
1/ Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται ότι οι
εξετάσεις θα ολοκληρωθούν από τρίτους.
2/ Δε χρειάζεται να προσδιορίζονται πλήρως οι
τρίτοι που θα διενεργήσουν την εξέταση αλλά
αρκεί ο προσδιορισμός της κατηγορίας λχ «σε
ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία σας και το
βιολογικό υλικό αποστέλλονται σε συνεργαζόμενα
εργαστήρια για την ολοκλήρωση των εξετάσεων».
3/ Ο ασθενής έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί
σχετικά με τους αποδέκτες των δεδομένων του
(εντός 1 μηνός).
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ 

GDPR
Οι αρχές που επιβάλλονται από το GDPR δεν
είναι νέες αλλά προσδιορίζονται και από τον ΚΙΔ
(Ν.3418/2005), δηλαδή:

1/ η αρχή της εμπιστευτικότητας διασφαλίζεται
με το ιατρικό απόρρητο,
2/ η αρχή της ακεραιότητας με την προστασία
της αλλοίωσής τους, και
3/ η αρχής της διαθεσιμότητας με την
υποχρέωση τήρησης αρχείου για 10 έτη
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου:
1/ Στοιχεία σε έντυπη μορφή πρέπει να μην είναι
προσβάσιμα σε τρίτους. Όμως το έντυπο δεν
καλύπτει τις λοιπές προδιαγραφές της
νομοθεσίας, λχ αρχή της διαθεσιμότητας αφού σε
περίπτωση καταστροφής είναι μη ανακτήσιμο.
2/ Ηλεκτρονικά στοιχεία με χρήση κωδικών
ασφαλείας, προγραμμάτων κατά της παραβίασης
δεδομένων και κακόβουλου λογισμικού,
αντίγραφα δίσκου με κωδικό ασφαλείας, συχνή
αλλαγή κωδικών ασφαλείας, μη τήρηση αρχείων
στην επιφάνεια εργασίας, απόκρυψη των
κωδικών ασφαλείας. 32



3/ Αποφεύγεται η κοινοποίηση προς τρίτους

κάθε στοιχείου των ασθενών.

4/ Δεν πρέπει να δίνονται τηλεφωνικά

πληροφορίες αν δεν ταυτοποιείται πλήρως ο

συνομιλητής.

5/ Δεν πρέπει να δίνονται αποτελέσματα

εξετάσεων σε τρίτους, πλην αν υπάρχει

εξουσιοδότηση και μετά από έλεγχο

στοιχείων παραλαμβάνοντος.
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ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ο ιατρός πρέπει:

1/ Να τηρεί αρχείο επεξεργασίας δεδομένων.

2/ Να διαθέτει έντυπο ενημέρωσης και να

λαμβάνει τη συναίνεση του ασθενούς.

3/ Να απαντά εντός 1 μηνός σε αιτήματα ασθενών

επί των δικαιωμάτων τους.

4/ Να εφαρμόζει τεχνικά μέτρα ασφαλείας.
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5/ Να αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματα
των ασθενών, δηλαδή:

α/ Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
β/ Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων.
γ/ Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, 

αρνούμενος όμως διαγραφές αρχείων κάτω της 
10ετίας.

δ/ Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
δεδομένων.

ε/ Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.
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Από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν.3418/2005 δηλαδή του ΚΙΔ και πλέον του
Κανονισμού Γενικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, προκύπτει απολύτως η υποχρέωση
τήρησης ιατρικού αρχείου: «1. Ο ιατρός
υποχρεούται να τηρεί ιατρικό αρχείο, σε
ηλεκτρονική ή μη μορφή, το οποίο περιέχει
δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως ή
αιτιωδώς με την ασθένεια ή την υγεία των
ασθενών του. Για την τήρηση του αρχείου
αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων
του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.
2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α ́)».
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