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Τι εννοούμε με τον όρο προσωπικά δεδομένα ; 

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο  

(στην περίπτωση μας ο ασθενής), το οποίο ταυτοποιείται ή 
μπορεί να ταυτοποιηθεί μέσω των στοιχείων αυτών.  

Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
• το ονοματεπώνυμο, η ηλικία 

• ΑΜΚΑ, ΑΦΜ 

• το επάγγελμα  

• η οικογενειακή  κατάσταση 

• η διεύθυνση κατοικίας  

• η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

• η διεύθυνση (IP) του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

• στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 



ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ) 
• φυλετική ή εθνική προέλευση 

 

• πολιτικά φρονήματα και θρησκευτικές πεποιθήσεις 

 

• πληροφορίες σχετικές με  την ερωτική ζωή 

 

• ποινικές διώξεις ή καταδίκες 

 

• ιατρικό ιστορικό (διαγνώσεις, συνταγές, παραπομπές,παραπεμπτικά, 
γνωματεύσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών  
εξετάσεων) 



Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ/GDPR) 

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
(General Data Protection Regulation / GDPR), περιλαμβάνει το νέο, 
πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο ως προς την προστασία και την 
δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
 
 

 Δημοσιεύθηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από 
τις 25 Μαΐου 2018. 
 
 

 Ο Κανονισμός έχει ισχύ Νόμου σε όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειάζεται τα τελευταία να 
ενσωματώσουν τις διατάξεις του στην εθνική νομοθεσία τους. 



Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ/GDPR) 

 Παρέμβαση του Έλληνα Νομοθέτη μπορεί να υπάρξει.  
 

 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει το περιθώριο στα κράτη μέλη να 

χειριστούν ειδικές καταστάσεις και να  ρυθμίσουν λεπτομέρειες σε 
σχέση με το δικό τους δίκαιο, οι οποίες όμως  δεν  ανατρέπουν και 
δεν μπορούν να αλλάξουν την κεντρική φιλοσοφία του κανονισμού 
και τις υποχρεωτικές διαδικασίες που τον διέπουν. 

 
 

 Στην Ελλάδα αναμένεται η ψήφιση νόμου για την προστασία των  
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το δε νομοσχέδιο να είναι 
δημοσιευμένο στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/ 
downloads/2018/02/sxedio_nomou_prostasia_pd.pdf. 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wpcontent/uploads/


 

 

Σύμφωνα με τον GDPR, ο ασθενής έχει το δικαίωμα 
να ενημερώνεται για: 

• την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (ΠΔ) και 
τους αποδέκτες τους 
 

• την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας (ιατρού), τα 
στοιχεία επικοινωνίας του, εκπροσώπου και υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων-DPO (αν υφίσταται). 
 

• τον σκοπό και την νόμιμη βάση της επεξεργασίας των ΠΔ 
 
•  αν υπάρχει πρόθεση διαβίβασης των ΠΔ σε χώρες εκτός ΕΕ 

(π.χ πάροχος Cloud με servers εκτός ΕΕ) 
 

• τον χρόνο διατήρησης των ΠΔ (10 ή 20 χρόνια) 
 

Ποιές είναι οι βασικές αλλαγές που 
προκύπτουν απο την εφαρμογή του GDPR;  



 
 

Σύμφωνα με τον GDPR, ο ασθενής έχει το δικαίωμα: 
 

• πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα(ΠΔ) 
 

• διόρθωσης εσφαλμένων η ανακριβών ΠΔ 
 

• διαγραφής (δικαίωμα λήθης) των ΠΔ αν η επεξεργασία τους 
είναι παράνομη 

 
• περιορισμού της επεξεργασίας των ΠΔ (στα απολύτως 

αναγκαία) 
 

• αντίταξης σε αυτοματοποιημένη διαδικασία (αποφάσεις 
που αφορούν τον ασθενή και βασίζονται στα ΠΔ, να 
γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από 
υπολογιστές (π.χ δημιουργία προφίλ) 

 



 

 

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα:   
 

• φορητότητας των ΠΔ, τα οποία πρέπει να λαμβάνει σε 
μορφότυπο διαλειτουργικό, αναγνώσιμο απο μηχάνημα, 
ώστε να μπορεί  να τα αποστέλλει και σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας (ιατρό). 
 

• εναντίωσης στην επεξεργασία των ΠΔ για σκοπούς 
εμπορικής προώθησης 
 

• ανάκλησης συγκατάθεσης (αν η επεξεργασία τους βασίζεται 
σε προηγούμενη του συγκατάθεση). 
 

• υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε παραβίαση τους. 

 
Για όλα τα παραπάνω πρέπει ο ασθενής να ενημερώνεται... 

δεν οφείλει να τα γνωρίζει..... 



 
Όταν ένας ασθενής υποβάλλει ένα αίτημα ασκώντας 

κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, ο ιατρός 
οφείλει να απαντήσει μέσα σε ένα (1) μήνα 

 
• είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα του ασθενούς 

 
• είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα  
    (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής λόγω διατήρησης των ΠΔ 
για 10-20 χρόνια)  

 
• είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης.   

 
 

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως να απαντήσει   
θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα. 



Απο την άλλη πλευρά ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων  (ιατρός) πρέπει: 

 
 να λαμβάνει την συγκατάθεση του ασθενούς  για τη συλλογή και 

την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων (ΠΔ). 
 

 να παρέχει σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή και την 
επεξεργασία τους 
 

 να περιγράφει τους λόγους και τις περιπτώσεις επεξεργασίας ΠΔ 
 

 να τηρεί αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις 
διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων (αρχείο δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας) 

 



Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  
(ιατρός) πρέπει: 

 
 να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας κατάλληλα 

μέτρα ασφαλείας τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όσο και στις 
επικοινωνίες με τρίτους. 
 

 να ορίζει  τις πολιτικές αποθήκευσης, διατήρησης, ασφαλούς 
φύλαξης και διαγραφής δεδομένων τα οποία έχει στην κατοχή του, 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

 να γνωστοποιεί εντός 72 ωρών στις αρχές (ΑΠΔΠΧ) και στους 
ασθενείς, τυχόν παραβιάσεις των προσωπικών τους δεδομένων. 



 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ; 



ΤΕΠ 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.... 



ΘΑΛΑΜOI ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.... ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ.... 

ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ.... 



ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

«ΠΡΟΧΤΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΝΑ 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ... ΕΧΕΙ  ΑΝΟΙΑ;» 



ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ.... 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ... 



<<ΚΟΥΙΖ>>: ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ; 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΗΔΙΚΑ) 

• ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ....ΠΟΙΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ; 

• ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ; 

• ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ; 



ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; 

Η ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΡΚΕΙ... 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

• ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟI, ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...; 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗ 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ...ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ; ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ? 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ... 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ;ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΜΕΝΟΙ; 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ;...ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ... 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 

 



 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR... 
• Θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και λειτουργία του 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τον οποίο θα μπορούν να 
έχουν όλοι οι ασθενείς σε μορφότυπο διαλειτουργικό, 
έχοντας πλήρη δικαιώματα στην πρόσβαση και 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.  
 

• θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών απέναντι 
στους παρόχους υγείας, οι οποίοι πλέον πιστοποιημένα θα 
προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών. 
 

• Απο την άλλη όμως μπορεί να επιφέρει μεγάλα πρόστιμα 
στους παρόχους υγείας, απώλειας εμπιστοσύνης των 
ασθενών απέναντι σε αυτούς, προκαλώντας ζημιά στη 
φήμη τους, και δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην 
καθημερινή τους λειτουργία (ΤΕΠ, θάλαμοι, ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, παραλαβή ιατρικών εξετάσεων κ.α) 

 



  
 

• Όπως προαναφέρθηκε, παρέμβαση του Έλληνα νομοθέτη 
μπορεί να υπάρξει, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 
χειριστούν ειδικές καταστάσεις και να μπορούν να  
ρυθμίσουν λεπτομέρειες σε σχέση με το δικό τους δίκαιο. 

 
Προτεραιότητα του νόμου είναι η διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των ασθενών.... 
 

Η διασφάλιση όμως της υγείας και ευημερίας  των 
ασθενών θα πρέπει να έχει πάντα  

τον πρωταγωνιστικό ρόλο..... 

 
 
 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας... 

 


