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 Web-based application   

 Δυνατότητα πρόσβασης του ασθενούς στα 

προσωπικά του εργαστηριακά αποτελέσματα  

 Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω της 

ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης  

 Προαπαιτούμενη εγγραφή του χρήστη στην 

εφαρμογή στον χώρο του Νοσοκομείου  

 Δήλωση προσωπικών στοιχείων και υπογραφή 

υπ. Δήλωσης αποδοχής χρήσης της εφαρμογής  

 



 Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα ταξινομημένα 

εργαστηριακά αποτελέσματα(είτε κατά εργαστήριο 

είτε κατά ημερομηνία)  

 Δυνατότητα αναζήτησης και εμφάνισης 

επιθυμητών αποτελεσμάτων σε πίνακες 

 Δυνατότητα δημιουργίας διαγραμμάτων για οπτική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων   

 Απλό και εύχρηστο περιβάλλον (user-friendly)   



 Έκδοση κάρτας χρήστη κατά την 
εγγραφή του στην εφαρμογή  

 Αποστολή SMS στο κινητό του χρήστη 
για εισαγωγή συγκεκριμένων αριθμών 
από την κάρτα του  

 Εισαγωγή ζητούμενων αριθμών από 
το την κάρτα για την είσοδο στην 
εφαρμογή  

 Στην παραπάνω διαδικασία 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Two-factor 
authentication   

 





 Η επαλήθευση σε δύο βήματα είναι μια μέθοδος 
επιβεβαίωσης της ταυτότητας χρήστη 
χρησιμοποιώντας : 

a) κάτι που γνωρίζει  

b) κάτι διαφορετικό από κάτι που έχουν ή κάτι που είναι  

  Ένα παράδειγμα ενός δεύτερου βήματος είναι ο 
χρήστης να επαναλαμβάνει κάτι που έχει σταλεί σε 
αυτόν μέσω ενός μηχανισμού εκτός ζώνης  

 Εναλλακτικά μπορεί να είναι ένας 6ψήφιος αριθμός 
που παράγεται από μια εφαρμογή που είναι κοινή για 
το χρήστη και το σύστημα ελέγχου ταυτότητας 

 



 Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) είναι 
ένας τύπος (υποσύνολο) του ελέγχου πολλαπλών 
παραγόντων ταυτότητας (MFA)  

 Μέθοδος επιβεβαίωσης ταυτότητας ενός ατόμου με 
χρήση ενός συνδυασμού δύο διαφορετικών 
παραγόντων  

 Κλασσικό παράδειγμα ταυτοποίησης δύο παραγόντων 
η ανάληψη μετρητών στο ΑΤΜ 

i. Εισαγωγή τραπεζικής κάρτας( ο παράγοντας που κατέχει ο 
χρήστης)  

ii. Προσωπικό PIN( κάτι που ο χρήστης γνωρίζει)   

 

 

















 Αυξάνονται και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων 

επεξεργασίας 

i. επιφορτίζονται με την αρχή της λογοδοσίας 

 Η αρχή της λογοδοσίας αποτελεί ομπρέλα υπό 

την οποία τίθενται όλες οι πράξεις επεξεργασίας  

 Τονίζει τόσο την υποχρέωση συμμόρφωσης όσο 

και απόδειξης της συμμόρφωσής του αυτής. 



 Για παράδειγμα στο άρθρο 7 παρ. 1 ορίζεται 
ότι όταν η επεξεργασία βασίζεται 
στην συγκατάθεση, ο υπεύθυνος πρέπει 
να μπορεί να αποδείξει ότι η συγκατάθεση 
έλαβε χώρα 

 Στην περίπτωση της εφαρμογής των 
εργαστήριων : 

◦ Υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης κατά την 
έκδοση κάρτας χρήστη  

https://www.lawspot.gr/node/67401?lspt_context=gdpr


 Εφαρμογή τεχνικών μέτρων, που να 

εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα τόσο κατά τον 

σχεδιασμό όσο και εξ ορισμού 

a) έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων(2FA) 

b) Προεπεξεργασία και ανωνυμοποίηση 

δεδομένων 

 

 




