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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη μελέτη και 

διατύπωση  των κυριότερων ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθετημάτων που αφορούν την 

ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας κυρίως στο δημόσιο τομέα. Η 

ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών στην υγεία έχει ως αποτέλεσμα 

ολοένα και αυξανόμενο πλήθος δεδομένων υγείας να υφίστανται ηλεκτρονική 

επεξεργασία, με κίνδυνο την παραβίαση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των 

προσωπικών δεδομένων. Απέναντι σε αυτή την απειλή, η ΕΕ θέσπισε τον νέο Γενικό 

Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, του οποίου η εφαρμογή 

αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας και στην 

άρση των εμποδίων για την ποιοτικότερη  διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Εν 

τέλει, μέσα από την ανάλυση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, προσδιορίζονται 

τα νομοθετικά κενά και αναφέρονται ειδικότερες προτάσεις, προκειμένου να 

προασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ασθενή και να οριοθετηθούν οι 

υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δεδομένα υγείας, Ηλεκτρονική επεξεργασία, Γενικός 

Κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, Ηλεκτρονική υγεία. 
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Abstract 

This diploma thesis has as objective the study and formulation of the main 

European and national legislation concerning the electronic processing of personal health 

data mainly in the public sector. The integration of modern technological applications 

into health has resulted in an ever-increasing number of health data being electronically 

processed, with the risk of compromising privacy and personal data security. Faced with 

this threat, the EU has adopted the new General Data Protection Regulation, the 

implementation of which is expected to help promote e-health applications and remove 

barriers in order to achieve cross-border healthcare of higher quality. Finally, through the 

analysis of the legislative and institutional framework, the legislative gaps are identified 

and more specific proposals are mentioned in order to defend the patient's fundamental 

rights and to delimit the obligations on the part of health professionals. 

 

Keywords: Health Data, Electronic Processing, General Data Protection 

Regulation, E-Health. 
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Κεφάλαιο 1ο  

 1.1  Εισαγωγή  
 Η ραγδαία ενσωμάτωση των καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στο χώρο της 

υγείας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η 

κοινωνία την έννοια και το περιεχόμενο της παροχής φροντίδας, με δεδομένο ότι η 

πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την υγεία γίνεται ως επί τον πλείστον μέσω 

της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αδιαμφισβήτητα, το πλήθος των δεδομένων 

υγείας  που συλλέγονται, αναλύονται και ανταλλάσσονται καθημερινά, αυξάνεται με 

γεωμετρικούς ρυθμούς. Σ' αυτό φυσικά συμβάλλει η σύγχρονη δημόσια διοίκηση, η 

οποία απαιτεί ευέλικτες και διαφανείς διαδικασίες με σκοπό τον περιορισμό του 

γραφειοκρατικού συστήματος, τη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους, την 

καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα τη 

συρρίκνωση των δημόσιων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. 

 Στο γενικό αυτό πλαίσιο, παρατηρείται μεγάλη ενίσχυση αυτής της κατάστασης 

μέσω της «απλόχερης» διάθεσης των προσωπικών πληροφοριών των φυσικών προσώ-

πων σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού στο διαδίκτυο δεν υφίστανται σύνορα, ενώ παράλληλα 

η χρησιμοποίηση του «υπολογιστικού νέφους» επιτρέπει την αποστολή και επεξεργασία 

των δεδομένων υγείας σε οποιοδήποτε μέρος. Έτσι, γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η 

πρωτόγνωρη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών στην υγειονομική περίθαλψη έχει 

επιφέρει νέες προκλήσεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το γεγονός αυτό 

αποκτά βαρύνουσα σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η αποκάλυψη των δεδομένων 

υγείας μπορεί να επηρεάσει τη ζωή, την εξέλιξη και την πορεία ενός ατόμου, καθώς 

εκθέτει το άτομο σε στιγματισμό, σε πιθανές διακρίσεις και κατ΄ επέκταση σε περιορι-

σμό των επιλογών του. 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται πληθώρα νομικών κειμένων που στόχο 

έχουν την προώθηση των στρατηγικών για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας και 

της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ενισχύοντας τους κανόνες προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη ροή αυτών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση η καθιέρωση ενιαίας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

θα επιφέρει εξοικονόμηση 2,3 δις € στις επιχειρήσεις1. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες περί 

                                                
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_el.htm. 
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προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα ενισχύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

πολιτών στην ψηφιακή εποχή και θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα απλοποιώ-

ντας τους κανόνες για τις επιχειρήσεις στην ενιαία ψηφιακή αγορά. 

 Η παρούσα εργασία συγγράφεται στο μεσοδιάστημα μιας σημαντικότατης νομο-

θετικής αναθεώρησης στην Ευρώπη. Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού για την προστα-

σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ, φέρει την κατάργηση της ιστορικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο νέος 

ενιαίος Κανονισμός αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προαγωγή της ηλεκτρονι-

κής υγείας και της διασυνοριακής περίθαλψης των Ευρωπαίων πολιτών και για αυτό το 

λόγο η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση του Κανονισμού στις εθνικές 

νομοθεσίες των κρατών μελών. 

 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
 Βασικός σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός και η διατύπωση όλων των 

ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθετημάτων που αφορούν την ηλεκτρονική επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και ειδικά δεδομένων υγείας κυρίως στο δημόσιο τομέα. 

Έπειτα, μέσα από την εμβάθυνση και ανάλυση των νόμων, οδηγιών, κανονισμών, 

εγκυκλίων, υπουργικών αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και κριτικών, ειδικότερος στόχος 

αποτελεί η αναγνώριση νομοθετικών κενών, τα οποία θα προσδιοριστούν και θα 

προταθούν συγκεκριμένες λύσεις ώστε να καλυφθούν. Θα αποτελούσε παράλειψη αν δεν 

αναφερόταν ότι ενισχύεται η προσδοκία της συγγραφέως λόγω της επαγγελματικής της 

ιδιότητας, η παρούσα μελέτη να αποτελέσει εγχειρίδιο αναφοράς και να ενημερώσει 

ορθά τους επαγγελματίες υγείας με τους οποίους συνεργάζεται, ώστε να επιτευχθεί 

πλήρης κατανόηση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου και να εξαλειφθούν λανθα-

σμένες τακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων υγείας. 

 

 1.3  Διάρθρωση της μελέτης 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, τα οποία 

δομούνται ως ακολούθως: 

Το περιεχόμενο του πρώτου κεφαλαίου αναφέρεται στα εισαγωγικά στοιχεία που 

περιλαμβάνει το αντικείμενο μελέτης της εργασίας, σχετικά με την ηλεκτρονική επεξερ-

γασία δεδομένων υγείας με έμφαση το δημόσιο τομέα και τις νομικές πτυχές. Δίνεται 
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στον αναγνώστη μια πρώτη εικόνα για το θέμα, παραθέτοντας το γενικό πλαίσιο, το 

σκοπό συγγραφής της εργασίας καθώς και τους στόχους υλοποίησής της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται και διατυπώνεται το εννοιολογικό και θεσμικό 

πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων. Απαριθμούνται τα διεθνή και ευρωπαϊκά εργαλεία 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αναλύεται ιδιαίτερα ο νέος Κανονισμός 

2016/679 ΕΕ. Επίσης, παρουσιάζονται οι νόμοι της χώρας μας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, με λεπτομερή αναφορά στο ν.2472/1997 και στην Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εννοιολογική και θεσμική προσέγγιση 

των δεδομένων υγείας. Αποσαφηνίζεται ο όρος δεδομένα υγείας σε σχέση με τα ιατρικά 

δεδομένα, διατυπώνεται η υποχρέωση τήρησης του ιατρικού αρχείου και παρατίθενται οι 

προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων υγείας. Επιπλέον, αναφέ-

ρονται μετά από εκτενή έρευνα τα σημαντικότερα ιστορικά νομοθετήματα και κανόνες 

που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων υγείας. Περιγράφεται η έννοια και ο ρόλος 

της ηλεκτρονικής υγείας καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

και παράλληλα αναλύεται εκτενέστερα η Oδηγία 2011/24/ΕΕ. 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές εφαρμογές 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υγείας από δημόσιες αρχές και 

αναλύονται οι έννοιες και το νομοθετικό πλαίσιο των εφαρμογών αυτών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των εθνικών νομοθετημάτων των 

κρατών μελών της ΕΕ για το σύστημα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Η.Φ.Υ.) και 

διατυπώνονται οι κυριότερες παρατηρήσεις επί των νομοθετημάτων αυτών στον 

ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στην Ελλάδα μετά από έρευνα της ΕΕ. 

Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

μελέτη του θεσμικού πλαισίου της ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

υγείας στην Ευρώπη και ειδικότερα στη χώρα μας. Ολοκληρώνοντας, γίνεται αναφορά 

στις μελλοντικές προοπτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την βελτιστοποίηση της 

επεξεργασίας και ασφάλειας των δεδομένων υγείας. 

Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η συγγραφή και η 

τεκμηρίωση του κειμένου της διπλωματικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο  Εννοιολογική και θεσμική προσέγγιση των 
προσωπικών δεδομένων  
 

2.1 Η έννοια των προσωπικών δεδομένων 
Βασικό χαρακτηριστικό της νέας ψηφιακής εποχής την οποία διανύουμε είναι η 

εξάρτηση της κοινωνίας από την συλλογή και την επεξεργασία της πληροφορίας. Οι 

δυνατότητες αλληλοσυσχετισμών των δεδομένων, η ευκολία πρόσβασης και η 

αμεσότητα επικοινωνίας, χάρη στην επιστήμη της Πληροφορικής, κατέστησαν εφικτή 

την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα λοιπόν 

σ΄ αυτόν τον όγκο δεδομένων περιλαμβάνονται και τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία 

συνίστανται σε κάθε είδους πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως 

αν η πηγή προέλευσης αυτής σχετίζεται με τον ιδιωτικό, τον επαγγελματικό ή τον 

δημόσιο βίο του. Για το λόγο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα  ποικίλλουν και υφίστανται 

σε όλες σχεδόν τις καθημερινές δραστηριότητες π.χ ένα ονοματεπώνυμο, μια φωτογρα-

φία, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί σε 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες από ιατρικό ιστορικό κ.α.2. 

Ο ορισμός των «προσωπικών δεδομένων»3 διατυπώνεται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ 

ως «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι 

γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή 

βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή 

του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή 

κοινωνική»4. 

 Είναι αποδεκτό ότι το όνομα είναι το πιο συνηθισμένο προσδιοριστικό της 

ταυτότητας ενός προσώπου, όμως με το όνομα μπορούν να εξομοιωθούν και άλλα 

στοιχεία όπως ο αριθμός μητρώου της κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)5, ο αριθμός 

του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός 

                                                
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_el.htm. 
3Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 

43. 
4 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, άρθρο 

2 στοιχ.α΄. 
5 Βλ.Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 

44. 
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πελάτη. Επιπλέον, στοιχεία που δηλώνουν την ταυτότητα ενός προσώπου και 

νομιμοποιητικά στοιχεία που αποδίδονται σε πρόσωπα ή επιλέγονται από αυτά μπορεί να 

είναι ο κωδικός αναγνώρισης ή πρόσβασης. 

Στην Ελλάδα με το ν.2472/1997 τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως «κάθε 

πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως 

προσωπικά δεδομένα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων»6. Προσωπική πληροφορία 

μπορεί να χαρακτηριστεί και η σχέση ενός προσώπου με πρόσωπα ή πράγματα, για 

παράδειγμα, η ψυχική κατάσταση ενός ατόμου, οι απόψεις του, οι επιθυμίες του, ο 

τρόπος συμπεριφοράς, η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση, η επαγγελματική και 

οικονομική δραστηριότητα, η καταναλωτική του συμπεριφορά7. Είναι λοιπόν φανερό, 

ότι αν αποσυνδεθεί το πρόσωπο από την πληροφορία (ανωνυμοποίηση), τότε δεν 

πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. 

Διαπιστώθηκε ότι η προσωπική πληροφορία καθώς και ο ορισμός που δόθηκε για 

τα προσωπικά δεδομένα από την Οδηγία 95/46/ΕΚ αποτελούν ευρείς ορισμούς. Το 

περιεχόμενο της πληροφορίας καθορίζει την διάκριση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε «απλά» και σε «ειδικής κατηγορίας δεδομένα» ή «ευαίσθητα»8. Τα 

ευαίσθητα δεδομένα περιέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα 

πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία και τη σεξουαλική ζωή σύμφωνα με την Οδηγία 

95/46/ΕΚ, ενώ ο Έλληνας νομοθέτης με το ν.2472/1997 συμπληρώνει τις πληροφορίες 

σχετικά με την κοινωνική πρόνοια και με τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Ο ν. 

3471/2006 διαφοροποίησε τον ορισμό των ευαίσθητων δεδομένων9. Συγκεκριμένα 

ορίσθηκε ότι η συμμετοχή σε ενώσεις προσώπων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πεδία 

και τομείς σχετικές με τα ευαίσθητα δεδομένα πολιτικού, εθνικού, θρησκευτικού 

περιεχομένου κτλ. συνιστά ευαίσθητο δεδομένο. Αντίθετα, η συμμετοχή σε ενώσεις, 

όπως π.χ. σε ένα αθλητικό ή πολιτιστικό σωματείο, δεν θεωρείται ευαίσθητο δεδομένο, 

                                                
6 Νόμος 2472/1997, άρθρο 2 στοιχ. α.΄. 
7 Βλ. Μήτρου, Λ.(2014). Προστασία προσωπικών δεδομένων – νόμος 2472/97. 
8 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 45. 
9 Νόμος 3471/2006,  άρθρο 18 παρ.1 στοιχ.β΄.  
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διότι κρίθηκε ότι η δημοσιοποίησή του δεν διατρέχει σημαντικούς κινδύνους για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία του ατόμου10. 

Επιπρόσθετα, ο ν. 3625/2007 συμπληρώνει ότι ειδικά για τις ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες επιτρέπεται η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων αδικημάτων μόνο με άδεια από 

την εισαγγελική αρχή, με σκοπό την προστασία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και 

ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων11. Ακολουθεί ο ν. 4139/2013 ο οποίος συμπληρώνει 

το ν. 3625/2007, εξειδικεύοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η δημοσιοποίηση των 

αδικημάτων12. 

Ο νέος Κανονισμός 2016/679 ΕΕ και η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 εμπλουτίζουν τον ορισμό 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα ορίζουν ως «κάθε πληροφο-

ρία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η 

ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο αναγνωριστικό στοιχείο 

της ταυτότητας, από τα δεδομένα θέσης, από επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή 

από έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη σωματική, φυσιολογική, γενετι-

κή, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του προσώπου»13. 

Επιπλέον, ο νέος Κανονισμός και η ανωτέρω Οδηγία περιέχουν τα ευαίσθητα δεδομένα 

της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και προσθέτουν τις πληροφορίες που αφορούν γενετικά ή 

βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου και τον 

γενετήσιο προσανατολισμό. 

 

2.2 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
 H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα λήψης 

αποφάσεων και σχεδιασμού σε οικονομικό, διοικητικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο 

                                                
10 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,    

σελ. 50-51. 
11Νόμος 3625/2007, άρθρο 8 παρ.3.   
12 Νόμος 4139/2017, άρθρο 79.   
13 Κανονισμός 2016/679 ΕΕ, άρθρο 4 στοιχ.1 και Οδηγία 216/680 ΕΕ, άρθρο 3 στοιχ.1. 
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τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα14. H επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων είναι μία έννοια ευρύτατη15. 

Σύμφωνα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ (άρθρο 2) αλλά και με το ν.2472/1197 ως 

εφαρμογή της Οδηγίας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων16 ορίζεται ως  «κάθε 

εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτή-

ρα, εργασίες όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή 

τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, ανακοίνωση με διαβίβαση, 

διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, εναρμόνιση ή συνδυασμός, καθώς και κλείδωμα, 

διαγραφή ή καταστροφή»17. Επίσης, ορίζεται η έννοια του υπεύθυνου επεξεργασίας ως 

«το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 

φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι στόχοι και o τρόπος της 

επεξεργασίας καθορίζονται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, εθνικές ή κοινοτι-

κές, o υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορούν να 

καθορίζονται από το εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο»18. 

 

Το άρθρο 10 του ν.2472/1997, αναφέρει ότι «η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων είναι απόρρητη και εκτελείται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που 

τελούν υπό τον έλεγχο του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 

και μόνον κατ’ εντολή του». Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, ανεξαρτήτως αν απαλλάσσο-

νται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας από την Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων19, οφείλουν να επιλέγουν πρόσωπα με επαρκείς τεχνικές 

γνώσεις και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που να 

εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που απορρέουν από 

                                                
14 www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc. 
15 Βλ. Αρμαμέντος, Π. & Σωτηρόπουλος, Β. (2005). Προσωπικά δεδομένα-Ερμηνεία Ν.2472/1997. 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σελ. 47-68. 
16 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 53. 
17 Νόμος 2472/1997, άρθρο 2, στοιχ. δ΄.  
18 Νόμος 2472/1997, άρθρο 2, στοιχ. ζ΄. 
19 Νόμος 2472/1997, άρθρο 7.  

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19052&_dad=portal&_schema=PORTAL#10
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την επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων που επεξεργάζονται20. Ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας πρέπει να εκτιμήσει τους κινδύνους και τις απειλές στις οποίες είναι 

εκτεθειμένο το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων, μέσω της ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis) και βάση 

των αποτελεσμάτων από αυτήν, να λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας  ώστε να μειώσει 

τον κίνδυνο σε ένα αποδεκτό επίπεδο21. 

Στην περίπτωση που η επεξεργασία εκτελείται για λογαριασμό του υπευθύνου 

επεξεργασίας από τρίτο πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται 

υποχρεωτικά εγγράφως και προβλέπει ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει μόνο 

κατόπιν εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του άρθρου 

10 του ν.2472/1997 βαρύνουν αναλόγως και αυτόν22. 

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απλών και ευαίσθητων 

απαγορεύεται, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή 

του23. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις24. Η συγκατάθεση του 

υποκειμένου πρέπει να είναι ρητή, συγκεκριμένη και να δίδεται μετά από λεπτομερής 

πληροφόρηση. Κατά συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνεται η σιωπηρή συγκατάθεση25. 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να διερευνάται αν εφαρμόζονται οι γενικές αρχές26 

της νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 27, όπου κάθε νόμιμη επεξεργα-

σία θα πρέπει να εξυπηρετεί καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό (αρχή της νομιμό-

τητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας). Τα δεδομένα που υφίστανται επεξερ-

γασία, θα πρέπει να είναι συναφή και πρόσφορα και, όχι περισσότερα από όσα απαιτεί 

κάθε φορά ο σκοπός της επεξεργασίας (αρχή της αναλογικότητας). Επιπλέον, πρέπει να 

είναι ακριβή, επικαιροποιημένα ώστε να εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στην 

                                                
20 Νόμος 2472/1997, άρθρο 10 παρ.2 και 3.  
21 http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,132262&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
22 Νόμος 2472/1997, άρθρο 10 παρ.4.  
23 Νόμος 2472/1997, άρθρο 5 παρ.1 και άρθρο 7 παρ.1.  
24 Όπως διατυπώνονται στο άρθρο 5 παρ.2 του ν.2472/1997 για τα απλά δεδομένα, στο άρθρο 7 παρ.2 για 

τα ευαίσθητα δεδομένα καθώς και γνωστοποίηση στην Α.Π.Δ.Π.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 6. 
25 www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc. 
26 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.69-85. 
27 Νόμος 2472/1997, άρθρο 4.  
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πραγματικότητα και να διατηρούνται σε μορφή που να προσδιορίζεται η ταυτότητα των 

υποκειμένων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (αρχή της ακρίβειας των τηρουμένων 

δεδομένων). Τέλος, η διάρκεια τήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την 

διευθέτηση των σκοπών της συλλογής και της επεξεργασίας. Μετά το πέρας του 

ανωτέρου χρόνου, τα δεδομένα καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας, 

ενώ η Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της έχει το δικαίωμα να διατηρήσει προσωπικά 

δεδομένα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον δεν θίγονται 

τα δικαιώματα των υποκειμένων ή τρίτων (αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των 

δεδομένων). 

Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για να θεωρείται νόμιμη θα 

πρέπει να τηρούνται οι τέσσερις αρχές επεξεργασίας, να υπάρχει η συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων ,διαφορετικά να εξεταστούν αν πληρούνται οι προϋποθέ-

σεις μη συγκατάθεσης, να ενημερωθεί το υποκείμενο και να γνωστοποιηθεί η πρόθεση 

της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων ή να ληφθεί η άδεια της Αρχής σε περίπτωση ευαίσθητων 

δεδομένων. 

Όλα τα προαναφερόμενα, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα τον νέο Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

2.3 Διεθνή και Ευρωπαϊκά νομικά εργαλεία προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων 

 

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι στο πεδίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων οι 

πρώτες κανονιστικές ρυθμίσεις καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο, διότι η ανταλλαγή 

και διαβίβαση πληροφοριών από χώρα σε χώρα, ήταν ένα χαρακτηριστικό των νέων 

τεχνολογικών, οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν σε παγκοσμιο-

ποίηση της πληροφορίας.28 

Ο σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κατοχυρώνεται για πρώτη φορά 

σε διεθνές νομικό κείμενο στις 10 Δεκεμβρίου του 1948 με την «Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

                                                
28 www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc. 



 

11 

(Ο.Η.Ε.) »29. Το άρθρο 12 της διακήρυξης ορίζει ότι «Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί 

αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την 

αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Ο καθένας έχει το 

δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του 

είδους». Η Οικουμενική Διακήρυξη αποτέλεσε την απαρχή για τη θέσπιση πράξεων για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.  

Ακολουθεί, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Ρώμη 

(Ε.Σ.Δ.Α.) το 1950, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1953. Το δικαίωμα στην προστασία 

της ιδιωτικής ζωής κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 Ε.Σ.Δ.Α. ,το οποίο εγγυάται το δικαίωμα 

σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας 

και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπονται οι περιορισμοί του εν λόγω 

δικαιώματος. Με το άρθρο 19 της παραπάνω σύμβασης ιδρύεται στο Στρασβούργο της 

Γαλλίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και 

λειτουργεί το 1959, με σκοπό να διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων του υπέχουν 

από την Ε.Σ.Δ.Α. από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη30. 

Ακολουθούν, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα -

The International Covenant on Civil and Political Rights  και το Διεθνές Σύμφωνο στα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα -The International Covenant on 

Economic,Social and Cultural Rights της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., στις 16 

Δεκεμβρίου 1966. Το άρθρο 17 του πρώτου Συμφώνου ορίζει ότι «Κανείς δεν υπόκειται 

σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής ζωής, της οικογένειας, της 

κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και της 

υπόληψής του. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην νομική προστασία από τέτοιες 

παρεμβολές ή επιθέσεις»31. 

Επίσης, εκδόθηκε η απόφαση 2450/19.12.1968 της Γ.Σ. των Ηνωμένων Εθνών, η 

οποία διατύπωνε τα ζητήματα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την 

                                                
29 Κείμενο της Διακήρυξης του ΟΗΕ. http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content view=article 

&id=18&Itemid=33 
30 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 197-200. 
31  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18&amp;Itemid=33
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18&amp;Itemid=33
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ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και ειδικότερα από τη χρήση των 

ηλεκτρονικών μέσων32 . 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εξέδωσε το 

1980 τις «Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν την προστασία της ιδιωτικότητας και 

τις διασυνοριακές ροές προσωπικών δεδομένων», οι οποίες αποτελούν διεθνείς 

ρυθμίσεις33. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την αρχή της περιορισμένης συγκέντρωσης 

και συλλογής των δεδομένων, την αρχή της ποιότητας των δεδομένων, την αρχή του 

προσδιορισμένου σκοπού, την αρχή της περιορισμένης χρήσης των προσωπικών δεδομέ-

νων, την αρχή μέτρων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, την αρχή της διαφάνειας, 

την αρχή της συμμετοχής του ατόμου και τέλος την αρχή της ευθύνης34. 

Ακολούθησε το 1981 η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης35 (άρθρο 6) 

για την προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η οποία καθόρισε τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Είχε ως στόχο να εξασφαλίσει σε κάθε άτομο, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία, την προστασία της ιδιωτικής του ζωής 

κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, θεσπίζει το 

δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν και να 

διεκδικήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων αυτών, εφόσον έχουν υποστεί 

παράνομη επεξεργασία. Η Σύμβαση αυτή αποτέλεσε τη νομοθετική αρχή, ώστε αρκετές 

χώρες προέβησαν στη ψήφιση ειδικών νόμων, ενώ άλλες τροποποίησαν την υπάρχουσα 

νομοθεσία προκειμένου να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κυρώσει τη Σύμβαση 108. Στην Ελλάδα36 ίσχυε από 1/1/1995, 

χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ένα επαρκές καθεστώς προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. Το 1999, η Σύμβαση 108 τροποποιήθηκε ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

προσχώρησης και στην ΕΕ. Το 2001 προστέθηκαν διατάξεις σχετικά με τη διασυνοριακή 

                                                
32 Βλ. Γέροντας, Α. (2002). Η προστασία του πολίτη από την ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων. Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλα, σελ. 102. 
33 Βλ. Ιγγλεζάκης, Ι.(2004). Ευαίσθητα προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα,σελ. 25. 
34 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 197-200. 
35 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 241-255. 
36 Κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν.2068/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118/9.7.1992). 
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ροή δεδομένων προς μη συμβαλλόμενα μέρη «τρίτες χώρες» και την υποχρεωτική 

σύσταση εθνικών εποπτικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών εντός της 

εσωτερικής αγοράς της ΕΕ απαιτούσε την ελεύθερη ροή δεδομένων, υπό την προϋπόθε-

ση ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να βασιστούν σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας των δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, ήταν η έκδοση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. Η Οδηγία έχει ως σκοπό 

να καταστήσει ισότιμο σε όλα τα κράτη μέλη το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 

και των ελευθεριών των προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα37. 

Γι' αυτό και μέσω αυτής, θεσπίζονται γενικοί κανόνες περί της νομιμότητας 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι καθορίζουν τα δικαιώματα 

των προσώπων που αφορούν τα δεδομένα και προβλέπουν τη θέσπιση εθνικών 

ανεξάρτητων εποπτικών αρχών. Επιπρόσθετα, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται 

η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο εφόσον έχει δοθεί η ρητή 

συγκατάθεση του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προς επεξεργασία και έχει 

ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επεξεργασία αυτών38. 

Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και ιδιαίτερα η ταχύτατη ανάπτυξη 

των τηλεπικοινωνιακών δικτύων απαίτησε την έκδοση της Οδηγίας 97/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για την 

προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ακολουθεί ο Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 σχετικά με την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και η ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών39. 

                                                
37 Βλ. Γκρίτζαλης, Σ., et. Al. (2010). Η Προστασία της Ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών- Τεχνικά και νομικά θέματα. Αθήνα: Παπασωτηρίου. 
38 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html. 
39 Βλ. Εγχειρίδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)-2014. 

http://www.biblionet.gr/author/50712/Στέφανος_Γκρίτζαλης
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Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό  (ΕΚ) 45/2001, συστήνεται μια ανεξάρτητη 

εποπτική αρχή «Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων»40 (Ε.Ε.Π.Δ.) που 

εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως 

προς την προστασία των δεδομένων. Ορισμένα από τα καθήκοντα του Ε.Ε.Π.Δ. είναι η 

εποπτεία, η γνωμοδότηση και η συνεργασία. Η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είναι 

ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο για την προστασία των δεδομένων και της 

ιδιωτικής ζωής, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για 

την προστασία των δεδομένων. Αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών αρχών 

προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, του Ε.Ε.Π.Δ. και της Επιτροπής. Εκδίδει συστάσεις, 

γνωμοδοτήσεις και έγγραφα εργασίας. Η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αντικαθίσταται 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας των Δεδομένων στο πλαίσιο του νέου 

γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. 

Η Οδηγία 97/66/ΕΚ αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργα-

σία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έπειτα ακολούθησε η Οδηγία 2006/24/ΕΚ για 

τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με την 

παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων 

δικτύων επικοινωνιών, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2002/58/ΕΚ και τελικώς 

κηρύχθηκε άκυρη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 8 Απριλίου 2014 επειδή ήταν σε 

μεγάλο βαθμό ασύμβατη με την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, η Οδηγία 2009/136/ΕΚ συμπλήρωσε την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, 

εξειδικεύοντας ορισμένες διατάξεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών41 και τελικά το 2013 εκδόθηκε ο Κανονισμός ΕΕ 611/2013 

σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών 

δεδομένων βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

                                                
40 www.edps.europa.eu. 
41 Τροποποίησε την Οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 

αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. 

http://www.edps.europa.eu/
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Το γεγονός ότι οι αρχικές συνθήκες δεν περιείχαν καμιά αναφορά στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ανάγκασε την ΕΕ το 2000 να προβεί στη διακήρυξη του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ο Χάρτης ενσωματώνει τα ατομικά, πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σύνθεση κοινών 

συνταγματικών παραδόσεων και κοινών διεθνών υποχρεώσεων των κρατών μελών. Δεν 

εγγυάται μόνο το σεβασμό της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής (άρθρο 7), αλλά 

κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων (άρθρο 8)42. Ο Χάρτης 

κατέστη νομικά δεσμευτικός ως πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο με την έναρξη της 

Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου του 2009. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 16 

της Συνθήκης οριοθετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε σε κάθε 

πολίτη το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, ενώ παράλληλα 

καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο θέσπισης κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε 

όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ43.  

Επιπρόσθετα, εκδόθηκε η απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε 

ποινικές υποθέσεις. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ δεν καλύπτει τον ανωτέρω τομέα. Η απόφαση 

πλαίσιο αφορά μόνο αστυνομικά και δικαστικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ 

κρατών μελών, αρχών και συνδεδεμένων συστημάτων της ΕΕ, δίχως όμως να καλύπτει 

τα εγχώρια δεδομένα44.  

Τον Ιανουάριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση των 

ισχυόντων κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπό το πρίσμα της 

νέας ψηφιακής εποχής και της ενιαίας αγοράς45. 

Επιπλέον, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν προσαρμόσει τους κανόνες του 1995 με 

διαφορετικές ρυθμίσεις, έτσι ένας νέος ενιαίος νόμος θα συμβάλλει στην εξάλειψη του 

νομοθετικού κατακερματισμού και θα περιορίσει τις δαπανηρές διοικητικές επιβαρύν-
                                                
42 Εγχειρίδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Οργανισμός Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)-2014. 
43 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (25-1-2012/0011 COD). 
44 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.12.8.pdf. 
45 Εγχειρίδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Οργανισμός Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)-2014. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EL:PDF
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σεις. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από τρία περίπου έτη μακρών διαπραγματεύ-

σεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σε επίπεδο επιτροπής) και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(σε πρεσβευτικό επίπεδο) έθεσαν τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων46. 

Ως αποτέλεσμα της μεταρρυθμιστικής δέσμης είναι η έκδοση του Kανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών. Με τον κανονισμό αυτό καταργείται η Οδηγία 95/46/ΕΚ. Επιπρόσθετα, εκδόθηκε 

και η Οδηγία ΕΕ 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 

πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης 

ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τίθεται σε ισχύ από 

τις 6 Μαΐου 2018. Εξίσου σημαντική είναι και η έκδοση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 

σχετικά με τη χρήση δεδομένων από τα ονόματα των επιβατών (PNR)47 για την 

πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και σοβαρών 

εγκλημάτων48. 

Στις 10.1.2017 ανακοινώθηκε η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση 

της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες), προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής στους χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 

ισοδύναμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της ενιαίας αγοράς49. 

Στις 24 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

                                                
46 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html. 
47 Passenger Name Record. 
48 Βλ. αναλυτικότερα: Οδηγία (ΕΕ) 2016/681. 
49 Βλ.αναλυτικότερα: Πρόταση κανονισμού για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 

2002/58/ΕΚ [COM (2017) 10 final]. 
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και τα λοιπά 

όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 

αριθ. 1247/2002/ΕΚ. Επιπλέον, η πρόταση θεσπίζει διατάξεις για τον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων50. 
 

2.3.1 Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

 
Στις 14 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Γενικό Κανονισμό 

2016/679 ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα με τον οποίο καταργεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ51. 

 Αυτή η νομοθετική πράξη μαζί με τις οδηγίες 2016/680 ΕΕ και 2016/681 ΕΕ αλλάζουν 

σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή ήταν απαραίτητη αφού η ραγδαία 

τεχνολογική εξέλιξη και οι ολοένα αυξανόμενες και διευρυμένες δυνατότητες πρόσβα-

σης στο διαδίκτυο που παρέχονται μέσα από τη χρήση κινητών τερματικών συσκευών 

καθώς και των διάφορων κοινωνικών δικτύων, οδήγησαν στη δημιουργία «δεξαμενών» 

προσωπικών δεδομένων, καθιστώντας την Οδηγία ξεπερασμένη52. 

 Ο Κανονισμός αποτελεί δεσμευτική νομοθετική πράξη και η εφαρμογή του θα 

είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες της ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018, σύμφωνα με το 

άρθρο 99, γι' αυτό και το διάστημα των δύο ετών αποτελεί την περίοδο προσαρμογής 

των εμπλεκόμενων μερών. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και 

στις εταιρείες ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις 

αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές αντίστοιχα, 

που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με το νέο σύνολο κανόνων. Παράλληλα, η 
                                                
50 Βλ. αναλυτικότερα Πρόταση κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και τα λοιπά όργανα και τους 

οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (Πρώτη ανάγνωση) (24-5-

2017/0002 (COD)). 
51 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 216. 
52 Βλ. Τσόλιας, Γ. (2017). Υποχρεώσεις συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR) και ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). 
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προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται μέσω της έκδοσης βοηθητικών γνωμοδοτήσεων από τις 

εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 καθώς και 

τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ώστε να καταστεί πιο ομαλή η 

προετοιμασία και μετάβαση των εμπλεκόμενων μελών στο νέο καθεστώς (Κεφάλαια VI 

και VII / Σύσταση εθνικής εποπτικής Αρχής –Συνεργασία και συνεκτικότητα). 

 Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται πως η εφαρμογή του νέου Κανονισμού 

αναφέρεται σε τρία πεδία δράσης. Πρώτα απ' όλα, θέτει ως σκοπό την ενδυνάμωση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδιαίτερα την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. 

Δεύτερον, επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα εφαρμογής συνεκτικών και ομοιόμορφων 

κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ προκειμένου να περιορι-

στούν οι νομικές ασάφειες και η ανασφάλεια δικαίου που επικρατεί στα κράτη μέλη. 

Τέλος, το τρίτο πλαίσιο δράσης του Κανονισμού αφορά ένα ισοδύναμο επίπεδο προστα-

σίας που πρέπει να διέπει όλα τα κράτη μέλη, ώστε να αποτρέπεται ο κατακερματισμός 

της εφαρμογής του νομικού πλαισίου και να αρθούν τα πιθανά εμπόδια κατά την 

ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων και κατά την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηρι-

οτήτων μέσα στην ζώνη της Ε.Ε. 

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Κανονισμού επιλέχθηκε ώστε να είναι εφικτή η 

εφαρμογή των κανόνων από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί το 

συνεκτικό επίπεδο προστασίας και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις σε όλη την επικράτεια 

της Ε.Ε. Παράλληλα, προβλέπεται να υπάρχει το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων, υποχρεώσε-

ων και ευθυνών για τους υπευθύνους και εκτελούντες την επεξεργασία, καθώς και για 

την επιβολή ισοδύναμων κυρώσεων. Ο χαρακτήρας του Κανονισμού καθίσταται υποχρε-

ωτικός, άμεσος, ομοιόμορφος και δεσμευτικός ως προς το κανονιστικό περιεχόμενο, 

καταργώντας παράλληλα κάθε αντίθετη εθνική ρύθμιση53. 

2.3.2 Ανάλυση του Γενικού Κανονισμού 2016/679 EE 54 
 

 Οι νέες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι αποτέλεσμα χρονοβόρων 

διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα 

                                                
53 Βλ. Τσόλιας, Γ. (2017). Υποχρεώσεις συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR) και ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). 
54 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.448. 
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χρόνια, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία για την προστασία των δεδομένων αφού 

δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Γι' αυτό και στόχος 

των συντακτών του Κανονισμού αποτέλεσε η διαμόρφωση του νέου πλαισίου με τέτοια 

λογική ώστε να ανταποκρίνεται με ενιαίο τρόπο στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και 

των επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ο νέος γενικός Κανονισμός διαρθρώνεται σε 11 κεφάλαια και αποτελείται από 

99 άρθρα. Περιέχει αρκετές καινοτομίες, όπως αναλυτικά περιγράφονται. Στο κεφάλαιο 

Ι Γενικές Διατάξεις διευρύνεται το εδαφικό πεδίο εφαρμογής, όπου ο Κανονισμός 

εφαρμόζεται σε δραστηριότητες εγκατάστασης του υπεύθυνου ή εκτελούντος την 

επεξεργασία στην ΕΕ, ακόμη και εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

πραγματοποιείται σε χώρα εκτός της ΕΕ. Επίσης, εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 

εγκατάστασης του υπεύθυνου ή εκτελούντος την επεξεργασία εκτός ΕΕ, αλλά η 

επεξεργασία αφορά υποκείμενα δεδομένων που βρίσκονται εντός της ΕΕ. 

Επανακαθορίζεται ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβά-

νοντας τις έννοιες δεδομένα θέσης και επιγραμμικά (οn line) αναγνωριστικά στοιχεία 

ταυτότητας. Διατυπώνονται νέοι ορισμοί όπως ο περιορισμός της επεξεργασίας, η 

κατάρτιση προφίλ, η ψευδωνυμοποίηση, τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα55. 

Στο κεφάλαιο ΙΙ επικαιροποιούνται, προστίθενται και αναφέρονται συγκεκριμένα 

οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναλυτικά, 

διατυπώνονται η αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, του 

περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας (δικαίωμα 

διόρθωσης ή διαγραφής), του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, της 

ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας (ασφάλεια) και της λογοδοσίας. 

Η αρχή της λογοδοσίας αποτελεί σημείο αναφοράς, στο οποίο τίθενται όλες οι 

υπόλοιπες αρχές επεξεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπου ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας οφείλει να συμμορφώνεται και να αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή τη 

συμμόρφωσή του με τις ανωτέρω αρχές. Η συγκεκριμένη αρχή όμως συναντάται σε 

αρκετά σημεία του Κανονισμού, τονίζοντας τη σπουδαιότητά της. Αν η επεξεργασία 

βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του56. Ο υπεύθυνος επεξεργα-

σίας λογοδοτεί απέναντι και στο υποκείμενο των δεδομένων. Έχει την υποχρέωση για 
                                                
55 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 4. 
56  Άρθρο 7. 
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παροχή διαφανών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών στα υποκείμενα όσον αφορά 

την επεξεργασία των δεδομένων τους, γραπτώς ή με άλλα μέσα, ακόμη και 

ηλεκτρονικώς, ή προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του υποκειμένου των 

δεδομένων αποδεικνύεται57. Επιπλέον, παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που επεξεργάζονται στο υποκείμενο των δεδομένων58. Συμπερασματικά, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας καθώς και ο εκτελών την επεξεργασία έχει την υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανονισμό και πρέπει να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία 

διενεργείται σύμφωνα με αυτόν. 

Ο νέος Κανονισμός ενδυναμώνει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, 

παρέχοντάς του μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών του δεδομένων στο κεφάλαιο 

ΙΙΙ. Περιλαμβάνει ειδικές προστατευτικές ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα των 

παιδιών59, δίνει το δικαίωμα στο υποκείμενο των δεδομένων να προβεί σε καταγγελία 

στην εποπτική αρχή καθώς επίσης και σε δικαστική προσφυγή και αποζημίωση. 

 Ορισμένα από τα βασικότερα σημεία των δικαιωμάτων των υποκειμένων, τα 

οποία αποτελούν καινοτομία στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού αναλύονται πιο 

συγκεκριμένα: 

α) Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που τηρούνται σε 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ60  

β) Δικαίωμα εναντίωσης του υποκειμένου στην ανωτέρω επεξεργασία, ιδίως για 

σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης61  

γ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)62, κατά το οποίο, το υποκείμενο των 

δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

γεγονός στο οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να πειθαρχήσει χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον ισχύει ένας από τους προβλεπόμενους στον 

Κανονισμό λόγους. Έτσι, λοιπόν όταν ένα άτομο δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία 

των δεδομένων του και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για να τη διατήρησή τους, τα 

                                                
57  Βλ. Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 12. 
58  Άρθρο 15. 
59  Άρθρο 8. 
60  Άρθρο 15 παρ.1 στοιχ. η’. 
61  Άρθρα 21- 22. 
62  Άρθρο 17. 
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δεδομένα θα διαγράφονται. Το δικαίωμα διαγραφής συνηθίζεται να αποκαλείται και ως 

δικαίωμα στη λήθη, χωρίς  όμως ο όρος αυτός να είναι απολύτως ακριβής, διότι η λήθη 

στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως εφικτή63. 

δ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων64: το υποκείμενο των δεδομένων 

δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που το αφορούν, ενώ τα είχε παράσχει σε υπεύθυνο 

επεξεργασίας σε μορφή δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από 

μηχανήματα και να τα διαβιβάζει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Συνεπώς, καθίσταται 

ευκολότερη η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ παρόχων 

υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο IV διευρύνει τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα65: όπως ψευδωνυμοποίηση66, κρυπτογράφη-

ση67, ελαχιστοποίηση των δεδομένων, ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων ώστε 

να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματα 

του υποκειμένου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία οφείλει να 

τηρεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας, το οποίο τίθεται 

στη διάθεση της εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος. Η τήρηση του αρχείου είναι 

υποχρεωτική όταν η επιχείρηση ή οργανισμός απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα, 

όταν η επεξεργασία ενέχει κινδύνους για την προστασία των δεδομένων ή περιλαμβάνει 

ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) και όταν η επεξεργασία είναι 

συστηματική68. 

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

ενημερώνει εντός 72 ωρών την αρμόδια εποπτική αρχή 69,70 καθώς και το υποκείμενο 

                                                
63  Βλ. αναλυτικότερα, Παναγοπούλου-Κουτνατζή. (2016). H εξέλιξη του δικαιώματος στη λήθη (περί 

λήθης της λήθης;). Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, σελ. 714-728. 
64  Βλ.αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 20. 
65  Βλ.αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 25 (Προστασία των δεδομένων ήδη από το 

σχεδιασμό και εξ’ ορισμού). 
66  Τα αναγνωριστικά πεδία εντός ενός αρχείου δεδομένων αντικαθίστανται από ένα ή περισσότερα 

τεχνητά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας. 
67  Τα δεδομένα είναι κωδικοποιημένα με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να διαβαστούν και να 

επεξεργαστούν μόνο από εξουσιοδοτημένα μέρη. 
68 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 30. 
69 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 33. 
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των δεδομένων71,72, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να γνωρίζει πότε τα προσωπικά του 

δεδομένα έχουν διαρρεύσει λόγω παραβίασης ασφαλείας ενός ιστότοπου. Εξίσου 

καινοτόμο θεωρείται η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να προβεί σε εκτίμηση 

των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας, πριν από την επεξεργασία 

προκειμένου να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα73. Στόχος είναι να αξιολογήσει 

την προέλευση, τη φύση, την πιθανότητα και τη σοβαρότητα του εν λόγω κινδύνου 

προκειμένου να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα, εγγυήσεις και κατάλληλους μηχανισμούς 

που περιορίζουν τον κίνδυνο, διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων και αποδει-

κνύουν τη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό74. 

 Ορίζεται ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO - Data Protection Officer)75, 

η θέση του καθώς και τα καθήκοντά του76. Ο διορισμός του είναι υποχρεωτικός όταν η 

επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εξαιρουμένων των δικαστηρίων ή 

των ανεξάρτητων δικαστικών αρχών όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους αρμοδιό-

τητα77, στον ιδιωτικό τομέα όταν οι βασικές δραστηριότητες78 επεξεργασίας απαιτούν 

τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη 

κλίμακα ή μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων του άρθρου 

9 και 10 του ανωτέρω Κανονισμού. Τα νοσοκομεία ανήκουν στους φορείς που 

υποχρεούται να έχουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, διότι διαχειρίζονται ευαίσθητα 

                                                                                                                                            
70 Βλ. Σωτηρόπουλος, Β. (2017). Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων- Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό σε 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αθήνα- Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σελ. 158. 
71 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 34.  
72 Βλ. Σωτηρόπουλος, Β. (2017). Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό 

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα σελ. 160. 
73 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 35. 
74 http://www.privacy-regulation.eu/el/. 
75 Βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων της 

ομάδας εργασίας του άρθρου 29, όπως εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016 (16/ELWP 243 rev. 01). 
76 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 37-39. 
77  http://www.privacy-regulation.eu/el/. 
78 Bασικές δραστηριότητες (Core Activities): π.χ οι δραστηριότητες επεξεργασίας ιατρικών φακέλων 

ασθενών που νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο, οι δραστηριότητες παρακολούθησης μιας εταιρίας 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με τις οποίες ελέγχει/παρακολουθεί έναν δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, καθώς 

και οι δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων από έναν εξωτερικό συνεργάτη 

που διαχειρίζεται την μισθοδοσία του προσωπικού μιας εταιρίας, όπως διατυπώθηκαν στις Κατευθυντήριες 

γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων (16/EL WP 243 rev.01) της Ομάδας 29. 
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δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα και αποτελεί βασική τους δραστηριότητα. Ο υπεύθυνος 

προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει των επαγγελματικών του προσόντων, μπορεί να 

είναι μέλος του προσωπικού του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία  ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών και εκτελεί τις υποχρεώσεις και τα 

καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο. Τα στοιχεία του υπεύθυνου προστασίας πρέπει να 

είναι δημοσιευμένα και να ανακοινώνονται στην εποπτική Αρχή. 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων παρέχει συμβουλές, ενημερώνει79 τον 

υπεύθυνο ή τον εκτελούντα την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από το γενικό Κανονισμό ή και από άλλες διατάξεις, παρακολουθεί τη συμμόρφωση με 

τον παρόντα Κανονισμό, τις πολιτικές του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα 

σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων, την ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και κατάρτι-

ση των υπαλλήλων και σχετικών ελέγχων. Επίσης, παρέχει συμβουλές αναφορικά με τη 

διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

(Privacy Impact Assessment- PIA) και λαμβάνει υπόψη του τον κίνδυνο επεξεργασίας80. 

Τέλος, συνεργάζεται με την εποπτική Αρχή και ενεργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ 

της Αρχής και του υπεύθυνου ή εκτελούντα την επεξεργασία81. 

Συμπληρωματικά στο κεφάλαιο αυτό, προτρέπεται η εκπόνηση και τήρηση κώδικα 

δεοντολογίας, η θέσπιση κανόνων πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων προστασίας82. 

Ακολουθεί το κεφάλαιο VI όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι 

εξουσίες των εποπτικών αρχών. Κατά την μελέτη των επιμέρους άρθρων, διαπιστώνεται 

ότι ουσιαστικά η εποπτική αρχή παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, 

συμβάλλει στη συνεκτικότητά του και λειτουργεί ανεξάρτητα. 

 Ως αρχή ελέγχου έχει την δυνατότητα ελέγχου, διόρθωσης, αδειοδότησης, 

συμβουλευτικής και γνωστοποίησης στις δικαστικές αρχές παραβιάσεις του παρόντος 

Κανονισμού. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ καθόριζε τη γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές, παρόλα αυτά ο 

περιορισμός αυτός δεν συνέβαλε στην βελτίωση της προστασίας των δεδομένων 
                                                
79 Βλ. Σωτηρόπουλος, Β. (2017). Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό 

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σελ. 136. 
80 Βλ. Σωτηρόπουλος, Β. (2017). Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό 

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σελ. 161. 
81 Βλ. Τσόλιας, Γ. (2017). Υποχρεώσεις συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ (GDPR) και ο ρόλος του Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων (DPO). 
82 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρα 40, 42. 
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προσωπικού χαρακτήρα Ως αποτέλεσμα αυτού, ο νέος Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα 

στο κάθε κράτος μέλος να νομοθετήσει την υποχρέωση ή μη αδειοδότησης από την 

εποπτική αρχή ακόμη και κατά την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών (όπως 

γενετικά, βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν την υγεία)83. Επιπλέον, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών κατά την άσκηση 

των δικαιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων, οι εποπτικές αρχές δεν ελέγχουν πράξεις επεξερ-

γασίας που διενεργούνται από τα δικαστήρια.84. Τέλος, συστήνεται το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο Προστασίας Δεδομένων85, ως ανεξάρτητος φορέας το οποίο θα αντικαταστήσει 

την Ομάδα του άρθρου 29. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυστηροποιήθηκε η επιβολή διοικητικών 

προστίμων σε βάρος του υπευθύνου ή εκτελούντος την επεξεργασία (Κεφάλαιο VIII)86, 

όπου σε ορισμένες περιπτώσεις παραβάσεων και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

τα διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν φτάνουν έως και τα 20 εκατ. ευρώ ή 

έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου 

οικονομικού έτους σε περίπτωση επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα 

στα υποκείμενα των δεδομένων να εκπροσωπηθούν από μη κερδοσκοπικό φορέα, 

οργάνωση ή ένωση προκειμένου να διεκδικήσουν την επιβολή κυρώσεων και 

αποζημίωσης σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων 87. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή ενός ενιαίου συνόλου κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπολογίζεται να επιφέρει εξοικονόμηση της 

τάξης των 2,3 δισεκατ. € ετησίως88. 

Ο ΓΚΠΔ έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και την 

τόνωση της καινοτομίας, παρέχοντας παράλληλα στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο επί 

των προσωπικών τους δεδομένων ενισχύοντας τα υφιστάμενα δικαιώματα και 

προβλέποντας νέα. Εκσυγχρονίζει και ενοποιεί τους κανόνες που επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνει την πρόληψη και τη 
                                                
83 Βλ. αναλυτικότερα Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, άρθρο 9 παρ. 4, 36 παρ. 5 και 58 παρ. 3. 
84 Βλ. άρθρο 55 παρ.3. 
85 Βλ. άρθρα 68-76. 
86 Βλ. άρθρο 83. 
87 Βλ. άρθρο 80. 
88http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=EL&isLegissu

m=true. 
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δημιουργία κουλτούρας προστασίας των προσωπικών δεδομένων δίνοντας την 

πρωτοβουλία εφαρμογής και συμμόρφωσης στον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 

εκτελών την επεξεργασία. 

 

2.4 Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων 

 

Ο Έλληνας νομοθέτης αντιλαμβανόμενος την ανάγκη της συνταγματικής 

κατοχύρωσης της προστασίας του ατόμου από την ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ, συμβάλλει 

ώστε το 2001 αναθεωρείται το ελληνικό σύνταγμα89 του 1975/86/01 και προστίθεται το 

άρθρο 9Α, το δικαίωμα της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης ή πληροφοριακού αυτοκαθο-

ρισμού ή αυτοπροσδιορισμού ή το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομέ-

νων και ορίζεται ως ακολούθως: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, 

όπως ο νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από 

ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει»90 . 

Είχε προηγηθεί ο ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος μεταφέρει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις 

της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη. Αναμφίβολα, η Οδηγία 

αποτέλεσε την βασική πηγή έμπνευσης του νομοθέτη, χωρίς όμως να προβεί σε άμεση 

«μεταφορά» όλων των ρυθμίσεων στο ελληνικό δίκαιο, παρά σημειώνονται αποκλίσεις, 

ώστε να επιτύχει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από 

αυτό που του ορίζουν οι κοινοτικές ρυθμίσεις. Ο νομοθέτης θεσπίζει  προϋποθέσεις και 

κανόνες για την συνταγματικά ανεκτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ρυθμίζει την κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του κράτους, της 

οικονομίας και της κοινωνίας91. 

                                                
89 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 35. 
90 Βλ. Σωτηρόπουλος Β. (2006). Το άρθρο 9Α του Συντάγματος 1975/1986/2001. 
91 www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc. 
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 Έπειτα, νομοθετείται ο ν.3471/200692 για την Προστασία των δεδομένων προσω-

πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Σκοπός του νόμου ήταν η προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, της ιδιωτικής ζωής καθώς και η θέσπιση των 

προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη 

διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών93. 

Ένας εξίσου σημαντικός νόμος, είναι ο ν.3917/201194 (Φ.Ε.Κ. Α΄22) για τη 

διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με 

την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων 

δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή 

εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις, ο οποίος τροποποιεί το ν. 

3471/2006. Έπειτα, τα άρθρα 171,172 και 173 του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄82) 

αντικατέστησαν και τροποποίησαν ορισμένα άρθρα του ν.3471/200695. Ένα από τα 

τελευταία νομοθετήματα είναι το Π.Δ. 28/201596, το οποίο συνοψίζει την ισχύουσα 

νομοθεσία μετά από τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων του ν. 2472/1997. 

Μέσα από την βιβλιογραφική και νομοθετική ανασκόπηση, διαπιστώνει κανείς ότι 

υπάρχουν αρκετές προγενέστερες ή μεταγενέστερες ρυθμίσεις που αφορούν άμεσα ή 

έμμεσα  την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως τα άρθρα 57-59 του Αστικού 

Κώδικα για την προστασία της προσωπικότητας ή τα άρθρα για την προστασία της 

σφαίρας του απορρήτου (τα Άρθρα 248 και 370Α του Ποινικού Κώδικα) ή προσήκουν 

στον ν. 2472/97, όπως ο ν.2928/2001(Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) που αφορά την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος συμπεριλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τις ρυθμί-

σεις που αφορούν την ανάλυση DNA για τη διαπίστωση της ταυτότητας υπόπτου για 

                                                
92 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ. 404. 
93 Με το άρθρο 17 του ν.3471/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 133) καταργήθηκε ο ν. 2774/1999 (Φ.Ε.Κ. Ά 287) περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 
94 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ 422. 
95 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 404. 
96 Π.Δ 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 34/23-03-2015) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία. 
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τέλεση ορισμένων εγκληματικών ενεργειών, καθώς και το Π.Δ. 131/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

116) που κυρώνει την Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο97. 

 

2.4.1 Ο νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

 

Ο ν. 2472/199798 θεσμοθετήθηκε προκειμένου το ελληνικό δίκαιο να εναρμονιστεί 

με την Οδηγία 95/46/ΕΚ. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση όλων εκείνων των 

προϋποθέσεων για την προστασία των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και 

της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπι-

κού χαρακτήρα99. 

Αποτελεί ένα προστατευτικό πλαίσιο κανόνων που επικεντρώνεται σε τρία σημεία: 

α) θέτει τις προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας, αντισταθμίζοντας τα δικαιώμα-

τα και τα συμφέροντα, β) απονέμει στα πρόσωπα δικαιώματα ώστε να προστατεύσουν τα 

συμφέροντά τους και γ) συστήνει μια θεσμική Αρχή ελέγχου προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις παραβία-

σης του νόμου θέτει κανόνες που επιβάλλουν κυρώσεις100. 

Πιο αναλυτικά, με το νόμο αυτό ορίσθηκαν σημαντικές έννοιες όπως τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, τα ευαίσθητα δεδομένα, το υποκείμενο των δεδομένων, η 

επεξεργασία, το αρχείο των δεδομένων αυτών, η διασύνδεση, η συγκατάθεση και άλλα. 

Το πρώτο καίριο σημείο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτή-

ρα, όπου περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 τα χαρακτηριστικά των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Ουσιαστικά περιέχονται οι τέσσερις βασικές αρχές της νομιμότητας του 

σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας, της αναλογικότητας, της ακρίβειας και της 

χρονικά πεπερασμένης διατήρησης των δεδομένων.  

Στο άρθρο 5 αναφέρονται οι προϋποθέσεις της νόμιμης επεξεργασίας, δηλαδή όταν 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεσή του. Βέβαια, ορίζει και τις 

περιπτώσεις όπου κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται η συγκατάθεση, όπως όταν η επεξεργα-

σία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης κατά το προσυμβατικό στάδιο, για την 
                                                
97 www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc. 
98 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 287. 
99 Νόμος 2472/1997, άρθρο 1. 
100 www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/174150591.doc. 
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εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης, για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου σε περίπτωση αδυναμίας συγκατάθεσης, για την εκτέλεση έργου δημοσίου 

συμφέροντος και για την ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος. 

Στο άρθρο 6, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τη σύσταση και τη λειτουργία του αρχείου 

και την έναρξη της επεξεργασίας. Για τα απλά δεδομένα αρκεί η γνωστοποίηση για την 

επεξεργασία, σε αντίθεση με τα ευαίσθητα δεδομένα όπου απαιτείται και η λήψη άδειας 

από την Αρχή. Βάσει του άρθρου 7, απαγορεύεται να συλλέγονται και να γίνεται 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις όπως έχουν 

διατυπωθεί στην ενότητα 3.3. 

Η διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

ένωσης είναι ελεύθερη σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2472/1997. Στην περίπτωση που η 

διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων γίνεται από την Ελλάδα σε χώρα  που δεν ανήκει 

στην ΕΕ, επιτρέπεται μόνο μετά από λήψη άδειας από την Αρχή και υπό την 

προϋπόθεση ότι η εν λόγω χώρα διασφαλίζει και προστατεύει ικανοποιητικά τα 

δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει αν μια τρίτη χώρα λόγω της εσωτερικής 

της νομοθεσίας ή των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει μπορεί αν εξασφαλίσει ή 

όχι ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται 

προς τούτη την απόφαση. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η χώρα αυτή 

εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σε ικανοποιητικό βαθμό, τότε δεν απαιτείται 

η άδεια της Αρχής. Στην περίπτωση όμως που το υποκείμενο των δεδομένων εκφράζει 

αντίρρηση ως προ το επίπεδο προστασίας της τρίτης χώρας παρ 'όλη τη θετική εισήγηση 

της Επιτροπής, η Αρχή οφείλει να το εξετάσει101,102 . 

Αν το επίπεδο προστασίας της τρίτης χώρας δεν είναι ικανοποιητικό, επιτρέπεται η 

διαβίβαση των δεδομένων μόνο εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε την 

συγκατάθεσή του, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ζωτικού συμφέρο-

ντος του υποκειμένου των δεδομένων, για τη συνομολόγηση και εκτέλεση σύμβασης και 

                                                
101Βλ.αναλυτικότερα: Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 119-128. 
102Βλ.αναλυτικότερα: Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Διασυνοριακή ροή προσωπικών 

δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ: Η πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ ενόψει της σχετικής δραστηριότητας 

του Facebook (C-362/2014, M. Schrems κατά Ιρλανδού Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). 

Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 1: 12-24. 
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για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων. Επίσης, για την αντιμετώπιση εξαιρετικής 

ανάγκης και τη διαφύλαξη υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, ενώπιον δικαστηρίου για 

την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος και όταν η διαβίβαση εκτελείται 

από δημόσιο μητρώο πληροφοριών. Τέλος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει 

επαρκής εγγυήσεις που προκύπτουν από συμβατικές ρήτρες για την προστασία των 

δεδομένων αλλά και να παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων, η δυνατότητα να 

ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του103. 

Στο δεύτερο σημαντικό σημείο του νόμου104, καθορίζονται τα δικαιώματα του 

υποκειμένου των δεδομένων όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και 

προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

Στο τρίτο τμήμα του νόμου105 θεσπίζεται μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βασικό έργο της είναι ο έλεγχος εφαρμογής 

του παρόντος νόμου. Τέλος, διατυπώνονται οι διοικητικές, ποινικές και αστικές κυρώ-

σεις106 που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας και σε κάθε άλλη 

ρύθμιση που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου. 

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η θεσμοθέτηση νέου εθνικού 

νόμου συμπληρωματικού του νέου γενικού Κανονισμού προστασίας προσωπικών 

δεδομένων 2016/679 ΕΕ. 

 

2.5 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συσταθεί μία Εθνική Αρχή Προστα-

σίας Προσωπικών Δεδομένων σε εφαρμογή της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Στη χώρα μας η 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από 

το Νοέμβριο του 1997. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 101Α του Συντάγ-

ματος ως ανεξάρτητη Αρχή και έχει ως αποστολή της, την προστασία των δικαιωμάτων 

της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου,  εποπτεύοντας την εφαρμογή 

του ν. 2472/1997 και 3471/2006 καθώς και άλλων ρυθμίσεων που σχετίζονται με την 
                                                
103 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ. 119-128. 
104 Άρθρα 11 έως 14. 
105 Άρθρα 15 έως 25. 
106 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.152-159. 
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προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάγεται στον 

Υπουργό Δικαιοσύνης και αποτελείται από επτά μέλη, έναν δικαστικό λειτουργό με 

βαθμό Συμβούλου της Επικρατείας και άνω ως πρόεδρο, από καθηγητές Πανεπιστημίου 

και εμπειρογνώμονες στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 

Γραμματεία της Αρχής απαρτίζεται από τρία Τμήματα: Ελεγκτών, Επικοινωνίας, 

Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων107. 

Η Αρχή θέτει ως πρωταρχικό σκοπό την προστασία  και την υποστήριξη του 

πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επίσης 

καθοδηγεί τους υπεύθυνους επεξεργασίας ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στο νόμο, έχοντας πάντοτε υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των υπηρεσιών της 

ελληνικής κοινωνίας, καθώς και την διείσδυση των νέων καινοτόμων ψηφιακών 

επικοινωνιών και δικτύων. 

Η Αρχή108, ασκεί μια σειρά από αρμοδιότητες109, οι οποίες διακρίνονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες, τις ρυθμιστικές και τις ελεγκτικές110. 

Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την έκδοση οδηγιών με σκοπό την 

ενιαία εφαρμογή ρυθμίσεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, αλλά και κανονιστικών πράξεων ώστε να ρυθμιστούν ειδικά, 

τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα. Προτρέπει και συνεπικουρεί τα διάφορα 

επαγγελματικά σωματεία και τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν 

αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να καταρτίσουν κώδικες δεοντολογίας. 

Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπευθύνους επεξεργασίας μετά από αίτησή 

τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας. Γνωμοδοτεί για κάθε 

νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση σχετική με την επεξεργασία και προστασία 

προσωπικών δεδομένων . Συνεργάζεται και συμμετέχει στο πλαίσιο διεθνών και εθνικών 

επιτροπών και ομάδων εργασίας με τις εθνικές αρχές άλλων κρατών. 

Η Αρχή ασκώντας τις ελεγκτικές αρμοδιότητες, διερευνά παράπονα, ερωτήματα, 

προσφυγές, καταγγελίες, αντιρρήσεις των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την 

εφαρμογή του νόμου και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Διενεργεί 

                                                
107 Η Οργάνωση της γραμματείας της Αρχής καθορίστηκε με το ΠΔ 207/1998 (Φ.Ε.Κ. 164 Α΄). 
108 Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2472/1997. 
109 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016) .Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη,σελ.163-167. 
110 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3682/15-11-2016). 



 

31 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους σε αρχεία του δημοσίου ή 

ιδιωτικού φορέα, όπου ελέγχονται η τεχνολογική υποδομή, τα πληροφοριακά συστήματα 

ή μη αυτοματοποιημένα μέσα, που υποστηρίζουν την επεξεργασία των δεδομένων και 

συντάσσει πόρισμα το οποίο κατατίθεται στην ολομέλεια της Αρχής. Σε περίπτωση 

παραβίασης του ν.2472/1997 και κάθε άλλης ρύθμισης που αφορά την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις 

και διαβιβάζει σε αντίστοιχες διοικητικές και δικαστικές αρχές111. 

Επιπλέον, χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου ευαίσθητων δεδομένων 

και διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ μετά από αίτημα γνωστοποίησης των 

υπευθύνων επεξεργασίας. Αποφαίνεται για αιτήσεις πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά 

έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων και τέλος, εξετάζει και αποφασίζει 

για αιτήματα διαγραφής από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν112 (Σ.Π.Σ.) και τον 

Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α). 

Προκειμένου η Α.Π.Δ.Π.Χ. να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα 

υποκείμενα των δεδομένων και τους υπεύθυνους επεξεργασίας ως προς τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις τους αντίστοιχα, συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση και ενημερώνει τη 

Βουλή για τις παραβάσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων113. 

Στην ετήσια έκθεση της Αρχής για το έτος 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3682/15-11-2016) 

παρατηρείται ο αυξημένος όγκος υποθέσεων που διαχειρίζεται, για παράδειγμα ο 

αριθμός των προσφυγών, ερωτημάτων, αιτήσεων ανήλθε στις 2076, ενώ οι 

γνωστοποιήσεις για την τήρηση αρχείων προσωπικών δεδομένων έφτασε τις 1244. Πιο 

συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας την 31η Δεκεμβρίου του 2015 εκκρεμούσαν 99 

υποθέσεις προσφυγών και καταγγελιών, ενώ οι εισερχόμενες υποθέσεις ερωτημάτων 

ήταν 190, οι διεκπεραιωμένες 207 και οι εκκρεμείς 355114. Αντίστοιχα, στην ετήσια 

έκθεση της Αρχής για το έτος 2016, διατυπώνεται ότι η Αρχή διεκπεραίωσε συνολικά 

                                                
111 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3682/15-11-2016). 
112 Η Συμφωνία Σένγκεν κυρώθηκε με το ν.2514/1997. Βλ. αναλυτικότερα: Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 319. 
113 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2016(Φ.Ε.Κ. Β΄ 4105/23-11-2017). 
114 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2015(Φ.Ε.Κ. Α΄ 3682/15-11-2016). 
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3.105 υποθέσεις προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων, 39 % 

περισσότερες από το 2015 και εξέδωσε 8 γνωμοδοτήσεις115. 

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή έχει συστηματοποιήσει και αναλύσει τις πρόσφατες 

περιπτώσεις χορήγησης δεδομένων υγείας. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται αιτήματα 

επεξεργασίας δεδομένων υγείας για τον σκοπό της προσκόμισης και χρήσης ενώπιον 

πολιτικών δικαστηρίων σε περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών, αγωγών 

αποζημιώσεων λόγω ιατρικού σφάλματος, για την υποβολή προσώπου σε καθεστώς 

δικαστικής συμπαράστασης, για αγωγές αποζημιώσεων λόγω αθέτησης της 

ασφαλιστικής σύμβασης ή λόγω αδικοπραξίας, για εργατικό ατύχημα ή εργατικές 

διαφορές. Επίσης, έχουν αιτηθεί άδεια επεξεργασίας δεδομένων υγείας για δικαστική 

χρήση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή για φορολογικούς και δημοσίους ελέγχους. 

Εξίσου σημαντικά ,είναι τα ζητήματα πρόσβασης σε αρχεία προσωπικών δεδομένων 

όπως η πρόσβαση του ίδιου του ασθενή στον φάκελό του, γονέων στο φάκελο του 

ανήλικου τέκνου τους ή θετού τέκνου σε ευαίσθητα δεδομένα υγείας των βιολογικών του 

γονέων. Η Αρχή έχει γνωμοδοτήσει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και για 

θέματα όπως η διαρροή δεδομένων από νοσοκομεία, το σύστημα ηλεκτρονικού ιατρικού 

φακέλου «Πανάκεια», η ψηφιοποίηση φακέλων ασθενών, το σύστημα διαχείρισης 

επιχειρηματικής ευφυΐας Ε.Σ.Υ.(Εθνικό Σύστημα Υγείας), το αρχείο εθνικού μητρώου 

εθελοντών αιμοδοτών17 και ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας 

Χειρουργείου που δημοσιοποιείται για λόγους διαφάνειας116. 

Συμπερασματικά, αυτή η ανελαστική υποχρέωση της Αρχής να διερευνά όλες τις 

εισερχόμενες υποθέσεις, εμποδίζει την ανάπτυξη προληπτικής δράσης στον τομέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής οικονομίας σε συνδυασμό με τις νέες 

τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μεγάλα δεδομένα. Επιπλέον, 

περιορίζονται σημαντικές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας της Αρχής όπως να 

πραγματοποιεί ελέγχους, να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων και τους 

υπεύθυνους επεξεργασίας, να διενεργεί μελέτες αποτίμησης προστασίας δεδομένων, 

ιδιαίτερα για νέες τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες και να εκδίδει σχετικές 

συστάσεις και προτάσεις17  

                                                
115 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2016(Φ.Ε.Κ. Β΄ 4105/23-11-2017). 
116 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2016(Φ.Ε.Κ. Β΄ 4105/23-11-2017). 
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Σε αυτό το σημείο, η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αναπτύσσει τη λογική της αυτορρύθμισης 

στους υπεύθυνους επεξεργασίας, μειώνοντας σημαντικά των όγκο των υποθέσεων που 

θα καταλήγουν στην Αρχή. Παρόλα αυτά, ο νέος Κανονισμός θέτει στην Αρχή ιδιαίτερες 

απαιτήσεις προετοιμασίας και ετοιμότητας εντός αυστηρών χρονικών προθεσμιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

35 

Κεφάλαιο 3ο Εννοιολογική και θεσμική προσέγγιση των 
δεδομένων υγείας 
 

3.1 Η έννοια των δεδομένων υγείας 
Ως δεδομένα υγείας νοούνται "όλα τα δεδομένα που έχουν σαφή και στενή σχέση 

με την υγεία και αναφέρονται σε παρελθούσα, παρούσα και μέλλουσα κατάσταση"117. 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την σωματική και ψυχική κατάσταση 

του ατόμου θεωρούνται δεδομένα υγείας. Ο όρος «δεδομένα υγείας» είναι ευρύτερος 

από τον όρο ιατρικά δεδομένα, διότι τα δεδομένα αυτά, διατηρούνται και υφίστανται 

επεξεργασία και από άτομα που δεν φέρουν την ιατρική ιδιότητα, αλλά έχουν άμεση 

σχέση με το χώρο της υγείας118, όπως φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, διοικητικοί 

υπάλληλοι κτλ. Επίσης, το περιεχόμενο των δεδομένων υγείας μπορεί να περιλαμβάνει 

εκτός από το ιατρικό ιστορικό του ασθενή όπως ιατρικές διαγνώσεις, χειρουργικές 

επεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή, δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 

αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, αλλά και 

στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του ατόμου όπως η σεξουαλική ζωή ή η 

χρήση ναρκωτικών ουσιών119. 

Όπως παρατηρήθηκε, στους ορισμούς του ν.2472/1997 περί προστασίας του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν εξειδικεύεται η 

έννοια των δεδομένων που αφορούν την υγεία. Με το ν. 3471/2006120 τροποποιήθηκε εν 

μέρει η διατύπωση 121 «θέματα υγείας» με τον όρο «δεδομένα υγείας». 

 Τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υποκείμενου 

των δεδομένων χαρακτηρίζονται ως ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα122. Kατά τον Κανονισμού  2016/679 ΕΕ τα δεδομένα123 που αφορούν την 

                                                
117 Βλ. Κανελλοπούλου-Μπότη Μ. & Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φ. (2014). Ιατρική Ευθύνη και  

Βιοηθική. Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος. Αθήνα: Πασχαλίδη, σελ.363. 
118 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη,σελ.48. 
119 Βλ. Αρμαμέντος, Π., Σωτηρόπουλος, Β.(2008) Προσωπικά δεδομένα. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. Αθήνα-  

Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, , σελ. 81. 
120 Νόμος 3471/2006,  άρθρο 23 παρ.1. 
121 Νόμος 2472/1997,  άρθρο 7 παρ.1 στοιχ. δ΄. 
122 Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και με το άρθρο 6 της Σύμβασης 108. 
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υγεία, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα ανήκουν σε ειδική κατηγορία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα124. Για το λόγο αυτό υπάγονται σε αυστηρότερο καθεστώς 

επεξεργασίας. 

Τα δεδομένα υγείας χαρακτηρίζονται  ως «ευαίσθητα δεδομένα» ή ως «ειδική 

κατηγορία δεδομένων» όταν αναφέρονται στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή σε 

συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 

εξακριβωθεί αμέσως ή εμμέσως βάσει συγκεκριμένων στοιχείων 125. «Η ταύτιση με το 

υποκείμενο των δεδομένων είναι απόλυτη και αδιαμεσολάβητη» (για παράδειγμα στα 

γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα)126. 

Πολύ εύκολα τα δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικές με την υγεία του 

προσώπου, μπορούν να ταυτιστούν με άλλα στοιχεία, διότι διαθέτουν μοναδικά 

χαρακτηριστικά και μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ατόμου. Δεν αρκεί μόνο η 

αφαίρεση του ονόματος του ατόμου για τον αποχαρακτηρισμό των δεδομένων ως 

ευαίσθητων, αλλά και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, η ημερομηνία 

γέννησης, η διεύθυνση του ασθενή. Η προστασία των δεδομένων αυτών είναι μείζονος 

σημασίας, ώστε να μην παραβιάζεται η ιδιωτική  ζωή και αξιοπρέπεια του ατόμου. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ν. 2737/1999 127 και το ν. 3984/2011128 τα δεδομένα που 

τηρούνται στα αρχεία και τα μητρώα δωρητών και ληπτών ανθρωπίνων ιστών και 

οργάνων, χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα και βρίσκονται υπό την προστασία 

του ν. 2472/1997 όπως και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δωρεά και 

μεταμόσχευση οργάνων. 

Δεδομένα υγείας περιλαμβάνονται και σε διοικητικά έγγραφα όπως σε ιατρικά 

πιστοποιητικά 129, για παράδειγμα σε ιατρική βεβαίωση για χορήγηση αναρρωτικής 

άδειας, όπου περιέχονται πληροφορίες όπως η ημερομηνία εισαγωγής και εξόδου του 

                                                                                                                                            
123 Άρθρο 9. 
124 Βλ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φ. (2013). Βιομετρικές μέθοδοι και προστασία ιδιωτικότητας: Σκέψεις 

με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ Michael Schwarz κατά κρατιδίου Bochum (C-291/2012), ΔΙΜΕΕ, σελ. 482-

492. 
125 Νόμος 2472/1997, άρθρο 2 στοιχ. α΄και γ΄. 
126 Βλ. Ακριβοπούλου Χ. (2011). Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα από τον 

φακό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, σελ.683. 
127 Άρθρο 9. 
128 Άρθρο 34 παρ.1. 
129 Νόμος 3518/2005, άρθρο 5. 
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ασθενή, η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο, η πιθανή και οριστική διάγνωση, η 

φαρμακευτική αγωγή. Μέσα από τέτοιου είδους έγγραφα, μπορούν να προκύψουν 

έμμεσα πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ατόμου, καθώς επίσης οι διαχειριστές των 

εγγράφων αυτών (πχ διοικητικοί υπάλληλοι) δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης 

του ιατρικού απορρήτου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 τα 

δεδομένα που αφορούν την υγεία ορίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα 

οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, 

περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία 

αποκαλύπτουν πληροφορίες130,131 για την παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική 

κατάσταση της υγείας του υποκείμενου των δεδομένων. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή 

αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, περιλαμβανομένων των γενετικών δεδομένων 

και βιολογικών δειγμάτων. Καθώς και κάθε πληροφορία, σχετική με ασθένεια, 

αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη φυσιολογική ή 

βιοιατρική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής, για 

παράδειγμα, από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα υγείας, νοσοκομείο, ιατρική 

συσκευή ή διαγνωστική δοκιμή in vitro. 

Επιπρόσθετα, στο νέο κανονισμό της ΕΕ ορίζονται τα γενετικά και βιομετρικά 

δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.132 Πιο συγκεκριμένα, τα γενετικά 

δεδομένα ορίζονται ως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τα 

κληρονομούμενα ή αποκεκτημένα γενετικά χαρακτηριστικά ενός φυσικού προσώπου, τα 

οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία του εν 

λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση βιολογικού 

δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 Αντιστοίχως, τα βιομετρικά δεδομένα είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία, η οποία συνδέεται με φυσικά, βιολογικά ή 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του ατόμου, επιτρέποντας ή επιβεβαιώνοντας την 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου (πχ εικόνες προσώπου, δακτυλοσκοπικά 

δεδομένα, εικόνα ίριδας κτλ.). 

                                                
130 Βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, άρθρο 4. 
131 Βλ. Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, άρθρο 3. 
132 Βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, άρθρο 4. 
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3.2 Η υποχρέωση τήρησης του ιατρικού αρχείου 
 Ο ιατρός έχει τη νομική υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου σε ηλεκτρονική ή 

μη μορφή, «το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως ή αιτιωδώς με την 

ασθένεια ή την υγεία των ασθενών»133 σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής 

Δεοντολογίας134,  σε αντίθεση με παλαιότερα όπου η καταγραφή του ιατρικού αρχείου 

γινόταν προαιρετικά και προς διευκόλυνση του έργου του ιατρού. 

Τα ιατρικά αρχεία πρέπει να εμπεριέχουν  στοιχεία όπως  «το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση του ασθενή, τις 

ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με 

την παροχή φροντίδας στον ασθενή, όπως ενδεικτικά και ανάλογα με την ειδικότητα, τα 

ενοχλήματα της υγείας του και το λόγο της επίσκεψης, την πρωτογενή και δευτερογενή 

διάγνωση ή την αγωγή που ακολουθήθηκε»135. 

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το ιατρικό αρχείο είναι ένα σύνολο δεδομένων, 

που ακολουθεί συγκεκριμένη διάρθρωση και περιλαμβάνει δεδομένα με συγκεκριμένα 

κριτήρια136.  Συνεπώς, λόγω της τήρησης του αρχείου επιβάλλεται η από μέρους του 

ιατρού, κλινικών νοσοκομείων και όλων όσων τηρούν ιατρικό αρχείο τη συμμόρφωση 

τους προς το ν. 2472/1997, ο οποίος καθιερώνει την υποχρέωση τήρησης απορρήτου και 

ασφάλειας επεξεργασίας137,138. Επιπλέον, μέσα στον ΚΩ.Ι.Δ.139 θεσπίζεται η έννοια του 

ιατρικού απορρήτου, όπου ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για ότι 

αφορά τον ασθενή και να διαφυλάσσει την τήρηση των αρχείων λαμβάνοντας τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο 

και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.140.  

Σύμφωνα με το νόμο η χρονική διάρκεια διατήρησης των ιατρικών αρχείων είναι 

δέκα χρόνια για τα ιδιωτικά ιατρεία και τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του ιδιωτικού 

                                                
133 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ. 1. 
134 Βλ.αναλυτικότερα Ε. Βλάχου, et al. (2013). Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη . 
135 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ.2. 
136 Νόμος 3471/2006, άρθρο 18. 
137 Νόμος 3418/2005, άρθρο 10. 
138 Βλ.αναλυτικότερα Βλάχου, Ε,. et al. (2013). Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη. 
139 Νόμος 3418/2005, άρθρο 13. 
140 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ.6. 
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τομέα, ενώ είκοσι χρόνια για τις μονάδες υγείας του δημοσίου τομέα και ιδιωτικών 

μονάδων δευτεροβάθμιας περίθαλψης από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή141. Μετά 

το πέρας του χρόνου αυτού η Α.Π.Δ.Π.Χ. μπορεί να επιτρέψει τη διατήρηση των 

δεδομένων για ιστορικούς επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, χωρίς όμως να 

θίγονται τα δικαιώματα των υποκειμένων ή τρίτων, όπως για την παρακολούθηση 

ποσοστών θνησιμότητας ή ίασης ανίατων νοσημάτων. 

Ο ασθενής έχει απεριόριστο δικαίωμα πρόσβασης στο ιατρικό του αρχείο καθώς 

και να λάβει πλήρες αντίγραφό του, διότι το ιατρικό απόρρητο δεν ισχύει για τον ίδιο, 

αλλά αντιτάσσεται σε τρίτους. Άλλωστε, ιδιαίτερα για τα δημόσια νοσοκομεία, το 

δικαίωμα πρόσβασης του ασθενή στο ιατρικό του αρχείο ενισχύεται, διότι κάθε πολίτης- 

ασθενής έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση για διοικητικά έγγραφα που τον αφορούν142 

εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Μετά το θάνατό του, το δικαίωμα αυτό το 

ασκούν οι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού.143. 

Τα  δεδομένα υγείας του ασθενούς δεν διατηρούνται μόνο από τους ιατρούς ή από 

τις μονάδες παροχής υγείας, αλλά και από εργοδοτικούς φορείς, ασφαλιστικούς 

οργανισμούς και εταιρίες ασφάλισης. Για το λόγο αυτό πρέπει να ισχύουν αυστηρές 

προϋποθέσεις επεξεργασίας, ώστε να προστατεύεται το άτομο από τους πιθανούς 

κινδύνους διακρίσεων και ανισοτήτων που μπορεί να προκύψουν κατά την επεξεργασία. 

 

3.3 Επεξεργασία δεδομένων υγείας 
Η επεξεργασία και η προστασία των  δεδομένων υγείας υπόκειται σε ειδικές 

ρυθμίσεις. Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης απαγορεύει ρητώς την 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, εκτός εάν αυτή προβλέπεται από την εθνική 

νομοθεσία και η οποία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των 

δεδομένων υγείας. Συνεπώς, είναι παράνομη η επεξεργασία δεδομένων υγείας, εκτός εάν 

υπάρχει μια νομική βάση για την επεξεργασία αυτή. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των δεδομένων που αφορούν την υγεία ο ν.2472/1997 

διαθέτει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο προστασίας. Έτσι, στο άρθρο 7 παρ.1 απαγορεύεται 

η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όμως επιτρέπεται υπό 

                                                
141 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ.4. 
142 Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος. 
143 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ.8. 
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προϋποθέσεις. Τα δεδομένα υγείας για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας  θα πρέπει να 

ισχύουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 7 και ειδικότερα θα πρέπει να ισχύουν οι 

τέσσερις γενικές αρχές επεξεργασίας (νομιμότητας, αναλογικότητας, ακρίβειας, 

καθορισμένου χρόνου τήρησης των δεδομένων)144. Προκειμένου ο νομοθέτης να 

απαλλάξει τον επαγγελματία υγείας από την ευθύνη της απόφασης για το αν πρέπει να 

χορηγήσει δεδομένα υγείας, η αρμοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί στην Α.Π.Δ.Π.Χ., η 

οποία κατόπιν αίτησης θα αποφανθεί, εξετάζοντας τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για 

την προστασία δεδομένων υγείας και τη χορήγηση σε τρίτο145. Στην ενότητα 2.3.2 

αναφέρονται οι νέες αρχές που διέπουν την νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με το νέο 

Γενικό Κανονισμό 2016/679 ΕΕ. 

Ο ασθενής του οποίου τα ευαίσθητα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από 

κάποιους έχει το δικαίωμα ενημέρωσης για τις πληροφορίες που τον αφορούν και 

αποτελούν αντικείμενο αρχειοθέτησης. Θα πρέπει να γνωρίζει για ποιο σκοπό υφίσταται 

την επεξεργασία π.χ για τη διενέργεια μιας διαγνωστικής εξέτασης, αν τα δεδομένα είναι 

συναφή, ακριβή και όχι περισσότερα από τα απαιτούμενα, αν αφορούν τον ίδιο τον 

ασθενή και επικαιροποιούνται, ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και πόσο χρόνο 

θα διαρκέσει η επεξεργασία. Η διάρκεια διατήρησης τους προβλέπεται από το νόμο. 

Επιπλέον, απαιτείται εκτός από την ενημέρωση και η συγκατάθεση του ασθενή. 

Αντίστοιχα, το άρθρο 9 του γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 απαγορεύει την 

επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνακόλουθα 

και δεδομένων υγείας, γενετικών και βιομετρικών δεδομένων και επιτρέπει μόνο στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο ασθενής έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των 

δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός αν το δίκαιο της 

Ένωσης ή κράτους μέλους δεν το επιτρέπει, σύμφωνα με της προϋποθέσεις της 

συγκατάθεσης146. Η συγκατάθεση του ασθενή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, 

χωρίς να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας αναδρομικά. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα 

                                                
144 Βλ. αναλυτικότερα Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά Δεδομένα. Αθήνα: Νομική 

Βιβλιοθήκη, σελ.69-85. 
145 Βλ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φ. (2015). Χορήγηση δεδομένων υγείας με άδεια της Α.Π.Δ.Π.Χ.. 

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, σελ.775-771. 
146 Κανονισμός ΕΕ 679/2016, άρθρο 7. 
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να αντιταχθεί την επεξεργασία ή να ζητήσει τη διόρθωση και τη διαγραφή δεδομένων 

που δεν είναι ακριβή ή επεξεργάζονται παράνομα. 

β) Για την εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων 

του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του ασθενή στον τομέα του εργατικού δικαίου και του 

δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (η εκτέλεση μιας διαγνωστι-

κής εξέτασης και η καταγραφή των αποτελεσμάτων). 

γ) Για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ασθενή ή τρίτου, ο οποίος 

είναι σωματικά ή νομικά ανίκανος να συγκατατεθεί (επείγουσα χειρουργική επέμβαση 

ασθενή που δεν έχει τις αισθήσεις του ή διαβίβαση δεδομένων υγείας του ασθενή για 

μεταμόσχευση οργάνων). 

δ) Τα δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, όπως αν κάποιος 

έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια ασθένεια  και αυτό αναπαράγεται σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

ε) Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα 

δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα. Σε υποθέσεις ιατρικής ευθύνης, 

ο ιατρός και ο υπεύθυνος επεξεργασίας που μετείχαν στην ιατρική φροντίδα κάποιου 

ασθενή, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν δεδομένα υγείας του ασθενή, αφού 

πρώτα τον ενημερώσουν, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ενώπιον δικαστηρίου για 

την άσκηση και υπεράσπιση του δικαιώματός τους. Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα 

αιτηθούν πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία ενόψει άσκησης δικαιώματος υπεράσπισης σε 

δικαστήριο, απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Α.Π.Δ.Π.Χ. 

στ) Για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της 

ικανότητας του εργαζομένου προς εργασία, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής, 

κοινωνικής περίθαλψης, θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών 

συστημάτων με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων147,  δηλαδή η 

επεξεργασία να εκτελείται από άτομο που είναι επαγγελματίας υγείας και υποχρεώνεται 

στην τήρηση του ιατρικού ή σχετικού επαγγελματικού απορρήτου. 

 ζ) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος  και πιο συγκεκριμένα για την προστασία 

της δημόσιας υγείας από σοβαρές ασθένειες και απειλές. Είναι ευρέως γνωστό το 

παράδειγμα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών ιερόδουλων γυναικών 

φορέων του ιού HIV-AIDS148. Η δημοσιοποίηση αυτή δέχτηκε πληθώρα αντιδράσεων. 
                                                
147 Που αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 άρθρο 9 παρ.3. 
148 Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 128/2012 της Α.Π.Δ.Π.Χ., http://www.dpa.gr. 
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Συνεπώς, η δημοσιοποίηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά αποτελεί μέσο για την πρόληψη και την προστασία της 

δημόσιας υγείας149. 

η) Για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικής ή 

ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, όπως τα μητρώα ασθενών για την 

βελτίωση των διαγνώσεων και την εκπόνηση μελετών για την υιοθέτηση συγκεκριμένων 

θεραπειών. Οι ανωτέρω σκοποί είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται 

την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα 

και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

συμφερόντων του ασθενή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρείται η ανωνυμία ή 

ψευδώνυμο και να έχει ενημερωθεί και συγκατατεθεί ο ασθενής. 

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εκτελείται υπό την ευθύνη επαγγελματία 

υγείας που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου ή από άλλο 

πρόσωπο το οποίο ομοίως επέχει αντίστοιχη υποχρέωση βάσει του εθνικού δικαίου. 

Σύμφωνα με το ν.2472/1997 επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων υγείας 

ύστερα από άδεια της Α.Π.Δ.Π.Χ., ενώ στο νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679 φαίνεται η 

υποχρέωση αυτή να εκλείπει. Ωστόσο, οι ιατροί ή άλλα πρόσωπα που ασχολούνται κατ΄ 

επάγγελμα  με τις υπηρεσίες υγείας και δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο ή από 

κώδικα δεοντολογίας, και εφόσον τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται 

σε τρίτους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας από 

την Αρχή150. Η απαλλαγή της παρούσας διάταξης δεν αφορά τα νομικά πρόσωπα ή 

οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας συμβατικές ή μη (τηλεϊατρική ή μέσω 

δικτύου), όπως νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία και 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η τροποποίηση αυτή είχε ως βασική επιδίωξη την 

εναρμόνιση συμφερόντων και δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το Σύνταγμα, καθώς και 

την απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε η Αρχή να επικεντρωθεί 

αποτελεσματικά στις ουσιαστικές αρμοδιότητες της151. 

                                                
149 Βλ. Παπαγεωργίου, Ε., at al (2013). Η άρση του ιατρικού απορρήτου προς όφελος της δημόσιας υγείας: 

ένα αμφιλεγόμενο θέμα, Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, Τόμος 5, Τεύχος 4, σελ. 139-146. 
150 Άρθρο 7 παρ.2 στοιχ.δ, ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3471/2006. 
151 Βλ. Μήτρου, Λ.(2014). Προστασία προσωπικών δεδομένων - νόμος 2472/97. 
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Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ακόμη και στο νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679 

ότι γενικά προστατεύεται η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την υγεία, όμως 

τίθενται αρκετές εξαιρέσεις που κάμπτουν τη γενική αρχή. Περιλαμβάνει  πιο σύνθετες 

προϋποθέσεις για την επεξεργασία, παρόλα αυτά η ιδιωτικότητα του ατόμου θίγεται. 

Στην περίπτωση των δεδομένων υγείας, η διαφύλαξή τους αποτελεί έννοια αντιφατική 

και ταυτόχρονα παράλληλη, όταν υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, η υπεράσπιση 

δικαιωμάτων τρίτων ή έρευνα που αποσκοπεί στο κοινωνικό καλό. Αναμφίβολα, τα 

δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός ατόμου αποτελούν μέρος της προσωπικότητάς 

του και όχι ιδιοκτησία του φορέα που τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται. Συνεπώς, η 

επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται κάτω από αυστηρές προϋποθέ-

σεις152. 

 

3.3.1 Σημαντικά ιστορικά νομοθετήματα και κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων 
υγείας 

 

Κατά την ιστορική ανασκόπηση της πληθώρας των νομοθετημάτων, κανόνων και 

αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε προσπάθεια 

προσέγγισης και καταγραφής των σημαντικότερων από αυτά, ώστε να διατυπωθεί μια 

ολοκληρωμένη αναφορά της νομοθετικής και θεσμικής πορείας για την προστασία των 

ιατρικών δεδομένων και των δεδομένων υγείας γενικότερα. 

Επί παραδείγματι, η Διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας στη 

Γενεύη το 1948 ήταν η σύγχρονη έκφραση του Ιπποκράτειου όρκου, όπου 

περιλαμβάνονταν η υπόσχεση τήρησης εκ μέρους του ιατρού  μυστικών που του 

εμπιστεύτηκαν ακόμα και μετά το θάνατο του ασθενή153. 

Επίσης, στη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γενικών Γιατρών για το 

Ιατρικό Απόρρητο (1979) γίνεται αναφορά στο δικαίωμα του ασθενούς να αναμένει την 

τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τον ιατρό έναντι τρίτων προσώπων. 

Τονίζεται η ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για την προστασία 

του ιατρικού απορρήτου κατά την χρησιμοποίηση των σύγχρονων μεθόδων 

επικοινωνίας. Οι ιατροί εκφράζουν την πεποίθηση ότι τα προσωπικά στοιχεία που 

λαμβάνουν κατά την άσκηση του καθήκοντός τους, δεν πρέπει να καθίστανται 
                                                
152 https://sparta94.wordpress.com/category/ιατρικό-απόρρητο/. 
153World Medical Association (WMA), (2017). Declaration of Geneva, https://www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-geneva/. 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/
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προσβάσιμα σε τρίτους μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών παρά μόνο κάτω από 

ορισμένες ρητές εγγυήσεις154. 

Ακολουθούν, η Απόφαση της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης για τη 

χρησιμοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιατρική (1983), οι αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ιατρικής Δεοντολογίας (1987) της Διαρκούς Επιτροπής των Γιατρών 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο Χάρτης του μισθωτού γιατρού (1984) και ο Χάρτης 

του νοσοκομειακού Γιατρού (1985), όπου ορίζεται ότι ο γιατρός έχει την ατομική 

ευθύνη για την διαφύλαξη των ιατρικών του αρχείων από τον εργοδότη και τη διοίκηση, 

καθώς και με τη συγκατάθεση του ιδίου και του ασθενή καθίσταται εφικτή η διάθεση 

του ιατρικού αρχείου σε τρίτους155. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 23 Ιανουαρίου του 1981 κατέθεσε την Σύσταση 

R(81)1, όπου διατύπωνε σαφείς οδηγίες για τη χρήση των αυτοματοποιημένων ιατρικών 

βάσεων δεδομένων για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης, δημόσιας υγείας, διαχείρισης των 

υπηρεσιών υγείας ή ιατρικής έρευνας. Όρισε ένα ελάχιστο μέγεθος περιεχομένου που 

πρέπει να περιέχεται σε κάθε κανονισμό για τη βάση ιατρικών δεδομένων, καθόρισε τις 

αρχές που πρέπει να εξασφαλίσει ο υπεύθυνος για την ίδρυση και διαχείριση μιας βάσης 

ιατρικών δεδομένων, περιόρισε την πρόσβαση και τη χρήση πληροφοριών, καθώς και τη 

μακροπρόθεσμη διατήρηση των δεδομένων156. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θεσπίζεται η Σύσταση 108 του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (1981) για την προστασία των ατόμων από την αυτόματη 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η οποία ορίζει ότι «τα ιατρικά δεδομένα 

δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας χωρίς εγγυήσεις 

για την προστασία τους, ενώ τα κριτήρια για τις εγγυήσεις πρέπει να ορίζονται με 

νόμο»157. Επιπλέον, έθεσε ορισμένους κανόνες για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων στη διασυνοριακή ροή πληροφοριών. 

Σταθμός στην προστασία των προσωπικών δεδομένων για τα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η Οδηγία 95/46/EK, η οποία όμως δεν έτυχε 
                                                
154 Βλ. Κοντιάδης, Ξ. & Σουλιώτης, Κ. (2005). Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας. Αθήνα - 

Κομοτηνή: Σάκκουλα σελ. 212-213. 
155 Βλ. Κοντιάδης, Ξ., Σουλιώτης, Κ., (2005). Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας. Αθήνα - 

Κομοτηνή: Σάκκουλα  σελ.212-213.  
156 Recommendation No R (81)1 of the Committee of Ministers to member States on Regulations for 

automated medical data banks, 23 January 1981. p.1-4. 
157 Σύσταση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης (1981), άρθρο 6. 
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ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα Κράτη - Μέλη προκαλώντας αβεβαιότητα και 

εμπόδια στη ροή της πληροφορίας εντός της ΕΕ.158. Στο άρθρο 8 της Οδηγίας οριοθετεί-

ται η νομιμότητα της επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπου περιλαμβάνε-

ται και η υγεία, ενώ στα άρθρα 16 και 17 γίνεται αναφορά στο απόρρητο και την 

ασφάλεια επεξεργασίας. 

Το 1997 η Σύσταση R (97) 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία 

των ιατρικών δεδομένων εκδόθηκε για να αντικαταστήσει τη Σύσταση R (81) 1. 

Αναφέρει ότι ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα διασφαλίζεται κατά τη συλλογή και την 

επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων. Περιγράφει κανόνες που είναι σύμφωνοι με 

εκείνους της Οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τους 

σκοπούς της επεξεργασίας των ιατρικών δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων 

των δεδομένων, την ασφάλεια, τις διασυνοριακές ροές και την επιστημονική έρευνα. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα ιατρικά δεδομένα των αγέννητων 

παιδιών159, τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται  προσωπικά δεδομένα και να έχουν 

προστασία συγκρίσιμη με την προστασία των ιατρικών δεδομένων ανηλίκου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στη Σύσταση γίνεται αναφορά και στην επεξεργασία των γενετικών 

δεδομένων160. 

Τα πιο σύγχρονα νομοθετήματα και αποφάσεις περιλαμβάνονται και αναλύονται 

σε επιμέρους ενότητες. 

 

3.3.2 Προσέγγιση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των ασθενών 
 

Τα δικαιώματα των ασθενών απασχόλησαν επί πολλά έτη την διεθνή161 και 

ευρωπαϊκή κοινότητα. Έχουν καταγραφεί πολυάριθμες διεθνείς πρωτοβουλίες ορισμένες 

χωρίς νομική ισχύ που καθόρισαν το μετέπειτα θεσμικό πλαίσιο. Μετά από τη 

                                                
158 Βλ. Κίτσος,Π., Γιαννουκάκου, Αικ. & Αλεξανδροπούλου,Ε. (2014). Η ηλεκτρονική υγεία την εποχή 

των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων), Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Τόμος 11, σελ. 1-12. 
159 Recommendation No R (97)5 of the Committee of Ministers to member States οn the protection of 

medical data, 13 February 1997, Άρθρο 4.5-4.6. 
160 Recommendation No R (97)5 of the Committee of Ministers to member States οn the protection of 

medical data, 13 February 1997,άρθρα 4.7- 4.9. 
161 Βλ. αναλυτικότερα Παπαρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Π. (2017). Το δημόσιο Δίκαιο της Υγείας. 2η 

έκδοση, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη σελ.78. 
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μακροχρόνια συνεργασία του Π.Ο.Υ., του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε., την 

άνοιξη του 1994 ο Π.Ο.Υ. εξέδωσε τη Διακήρυξη για την Προώθηση των Δικαιωμά-

των των Ασθενών στην Ευρώπη. Γενικά η Διακήρυξη προσπαθεί  να διασφαλίσει την 

ισορροπία των σχέσεων και συμφερόντων μεταξύ των ασθενών και των παρόχων υγείας, 

θεωρώντας αμοιβαία τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Αναφέρει ότι είναι 

απαραίτητο να διακριθούν τα δικαιώματα των ασθενών σε κοινωνικά και ατομικά , όπου 

τα κοινωνικά δικαιώματα αφορούν την κοινωνική υποχρέωση της πολιτείας να εξασφα-

λίσει την υγειονομική φροντίδα του συνόλου των πολιτών, ενώ τα ατομικά δικαιώματα 

αφορούν κάθε ασθενή ως άτομο και καλύπτουν την αξιοπρέπεια του ατόμου, την 

ιδιωτικότητα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Αναλυτικότερα, παραθέτει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης162 και 

σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του163. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 

της υγείας του ασθενούς, τη φυσική κατάσταση, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη 

θεραπεία πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές, ακόμα και μετά το θάνατο του ασθενή164, 

ενώ η πρόσβαση στα δεδομένα του από τρίτους επιβάλλει τη συγκατάθεση του ατόμου ή 

μόνον όταν ο νόμος το προβλέπει165. Επίσης, όλα τα ταυτοποιήσιμα στοιχεία του 

ασθενούς θα πρέπει να προστατεύονται166, καθώς και ο ασθενής έχει δικαίωμα 

πρόσβασης στους ιατρικούς φακέλους167, διόρθωσης, τροποποίησης, διαγραφής δεδομέ-

νων τα οποία είναι ανακριβή, ελλιπή, ασαφή ή ξεπερασμένα, ή τα οποία δεν έχουν σχέση 

με τους σκοπούς της διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης168. 

Το 2002, δώδεκα (12) ευρωπαϊκές οργανώσεις μαζί με το Δίκτυο Ενεργών 

Πολιτών της Ιταλίας, εξέδωσαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών, η 

οποία περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) δικαιώματα ασθενών. Βασικός στόχος των 

δικαιωμάτων ήταν να εγγυηθούν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και να 

εξασφαλίσουν υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από τους 

διάφορους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Τα δεκατέσσερα (14) 
                                                
162 Α declaration on the promotion of patients' rights in Europe- European consultation on the rights of 

patients Amsterdam 28 - 30 march 1994, άρθρο 1 παρ. 2. 
163 Άρθρο 1 παρ. 4. 
164 Άρθρο 4 παρ.1. 
165 Άρθρο 4 παρ.2. 
166 Άρθρο 4 παρ. 3. 
167  Άρθρο 4 παρ. 4. 
168 Άρθρο 4 παρ.5. 
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αυτά δικαιώματα είναι τα εξής: το δικαίωμα της πρόληψης, της πρόσβασης, της 

πληροφόρησης, της συγκατάθεσης, της ελεύθερης επιλογής, της εχεμύθειας και 

εμπιστευτικότητας, του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς, της τήρησης των 

προδιαγραφών ποιότητας, της ασφάλειας, της καινοτομίας, της αποφυγής της περιττής 

ταλαιπωρίας και πόνου, της εξατομικευμένης θεραπείας, της έκφρασης παραπόνων και 

της αποζημίωσης. Η Χάρτα υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) το 2007 και αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα του ασθενούς ορίστηκε η 18η Απριλίου εκάστου 

έτους και καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 18 Απριλίου του 2007 από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο169. 

Στις μέρες μας, η «Χάρτα της Ρώμης» ως μέρος του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-

μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των χωρών 

της Ε.Ε.. Σε μια περίοδο όπου τα δημόσια συστήματα υγείας δοκιμάζονται, αποτελεί 

νομοθέτημα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, διαφυλάσσοντας τα 

θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών στην υγεία170. 

Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, μέσα από ενιαίο και 

αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα υγείας171. 

 Ο ασθενής έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, της 

παροχής φροντίδας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του, στην πληροφόρηση 

για την κατάσταση της υγείας του, για κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη με 

δικαίωμα συγκατάθεσης ή άρνησης 172(ν.2071/1992). Ειδικά, αναφέρεται ότι ο ασθενής 

έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, 

προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του 

περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων 

και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος173. 

                                                
169 Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας- Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και υπηρεσιών Υγείας- 

Διεύθυνση πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης στις 15.4.2016 (ΑΔΑ:ΩΜΗΣ465ΦΥΟ-ΡΔΕ) με θέμα: 

«Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα του ασθενούς, 18 Απριλίου 2016» 
170https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/A91076C2F774C861C2257E2A002845D0?OpenDocument. 
171 Νόμος 1397/1983, άρθρο 1 παρ.2. 
172Νόμος 2071/1992, άρθρο 47. 
173 Νόμος 2071/1992, άρθρο 47 παρ.6. 



 

48 

Σύμφωνα με το νόμο 2472/1997174 πέρα από την συγκατάθεση, ο ασθενής δηλαδή 

το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης για το ποιος επεξεργάζεται τα 

στοιχεία που τον αφορούν, για ποιο σκοπό και με ποιους αποδέκτες. Αν τα δεδομένα 

αυτά πρέπει να κοινοποιηθούν σε τρίτους, ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται πριν την 

κοινοποίηση. Έχει δικαίωμα πρόσβασης στα υπό επεξεργασία δεδομένα του καθώς και 

μπορεί να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του 

(δικαίωμα απόλυτης ή σχετικής αντίρρησης) ή διόρθωσης ή διαγραφής. Τέλος, έχει το 

δικαίωμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων 

γίνεται αποκλειστικά με αυτοποιημένο τρόπο και αφορά την αξιολόγηση της 

προσωπικότητάς του, ειδικότερα την αποδοτικότητα του στην εργασία, την οικονομική 

φερεγγυότητα, την αξιοπιστία του και γενικά την συμπεριφορά του. 

Ειδικά για την προστασία των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών ασθενών 

σύμφωνα με το ν. 2519/1997, θεσπίστηκε αυτοτελής υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων 

των ασθενών, υπαγόμενη στο Υπουργείο Υγείας και  Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας 

των δικαιωμάτων των ασθενών, αποτελούμενη από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους ( ή συνταξιούχο) και εκπροσώπους διάφορων κοινωνικών φορέων. Επίσης, 

σε κάθε νοσοκομείο λειτουργεί γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη. Στόχος είναι η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών. Όπου 

παρατηρούνται παραβιάσεις θα μεταβιβάζονται σε εισαγγελική αρχή175. 

Το «γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη» μετονομάστηκε σε «γραφείο υποδοχής 

ασθενών» (ν.2889/2001)176 και έπειτα σε «γραφείο υποστήριξης του πολίτη» που στόχο 

έχει εν γένει την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας 

(3868/2010)177. 

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με το ν.3418/2005 

αποτυπώνει μεταξύ άλλων τους γενικούς κανόνες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος 

και  τις σχέσεις μεταξύ ιατρού και ασθενή. Ειδικά, όμως στο άρθρο 12 αναφέρει ότι ο 

ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη αν προηγουμένως δεν 

έχει συναινέσει ο ασθενής. Διατυπώνει τις προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης καθώς 

και τις περιπτώσεις κατ΄ εξαίρεση όπου δεν απαιτείται συναίνεση. 

                                                
174 Νόμος 2472/1997, άρθρα 11, 12, 13, 14. 
175 Νόμος 2519/1997, άρθρο 1. 
176 Νόμος 2889/2001, άρθρο 6 παρ.4. 
177 Νόμος 3868/2010, άρθρο 9. 
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Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως κατά την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθού-

μενης αναπαραγωγής (ν.3305/2005) απαιτείται η λεπτομερή ενημέρωση των προσώπων 

που συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία για τις εναλλακτικές λύσεις, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα και τους πιθανούς κινδύνους. Η ενημέρωση καλύπτει 

κοινωνικές, ηθικές και οικονομικές συνέπειες. Έπειτα, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση, 

καθώς σε όλη τη διαδικασία ισχύουν οι διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων178. 

Μια εξίσου σημαντική διάταξη που αφορά τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων 

(ν.3984/2011) αναφέρει ότι όλα τα αρχεία και μητρώα που προβλέπονται για τη 

μεταμόσχευση οργάνων περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. Σε κάθε δραστηριότητα που 

σχετίζεται με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων179 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

2472/1997, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως και αποτελεσματικά το θεμελιώδες 

δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα180. Επιπλέον, κατά 

τον ίδιο νόμο απαιτείται η υποχρέωση ενημέρωσης ζώντα δυνητικού δότη οργάνων και 

των ασκούντων τη γονική μέριμνα ανηλίκου, θανόντος προσώπου181. 

 Επίσης, όλοι οι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν κατά τη διαδικασία 

αφαίρεσης και μεταμόσχευσης οργάνων υπόκεινται στο ιατρικό απόρρητο σύμφωνα με 

το άρθρο 13 του ΚΩ.Ι.Δ. 

 

3.4 Η έννοια και ο ρόλος της ηλεκτρονικής υγείας 
Στις μέρες μας παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στον 

τομέα της υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη δημιουργεί την έννοια της 

ηλεκτρονικής υγείας, ενός αναπτυσσόμενου επιστημονικού τομέα βασιζόμενου στους 

τομείς του συνεργατικού διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων, των κινητών επικοινω-

νιών και των συστημάτων λήψης και επεξεργασίας σημάτων και εικόνων.182 
                                                
178 Νόμος 3305/2005, άρθρο 5. 
179 Βλ. αναλυτικότερα Βαλάσση-Αδάμ, Ε. & Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φ. (2011). Ηθική και Δεοντολο-

γία της Υγείας. Αθήνα: Πασχαλίδη, σελ. 123-142. 
180 Νόμος  3984/2011, άρθρο 34 ( σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/53/ΕΕ). 
181 Νόμος  3984/2011, άρθρο 7. 
182 Βλ. Αγγελίδης, Π. (2015). Ηλεκτρονική υγεία. Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και 

βοηθήματα.  
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η ηλεκτρονική υγεία είναι «η 

συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας στον τομέα της υγείας» 

ή «η χρήση ψηφιακών δεδομένων στον τομέα της υγείας, (τα οποία μεταδίδονται, 

αποθηκεύονται και ανακτούνται ηλεκτρονικά) για κλινικούς, εκπαιδευτικούς και 

διαχειριστικούς σκοπούς, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και από απόσταση»183. 

Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλεκτρονική υγεία είναι «η χρήση ΤΠΕ σε 

προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες υγείας σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές στα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και νέες δεξιότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η 

υγεία των πολιτών, η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα κατά την παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η οικονομική και κοινωνική αξία της υγείας»184. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), κατά την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής υγείας μεταφέρονται πόροι και φροντίδα υγείας διαμέσου ηλεκτρονικών 

συστημάτων όπως μέσω του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών για την παροχή 

πληροφοριών υγείας στους επαγγελματίες και ασθενείς, μέσω της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας με τη χρήση των ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου για την βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και μέσω της χρήσης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και των πρακτικών ηλεκτρονικής εργασίας (e-

business) για την διαχείριση του συστήματος υγείας185. 

Στόχος της ηλεκτρονικής υγείας είναι η βελτίωση της υγείας σε τοπικό, εθνικό ή 

παγκόσμιο επίπεδο μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Άλλωστε, η ηλεκτρονική υγεία βρίσκει 

ιδιαίτερη εφαρμογή σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Η ηλεκτρονική υγεία 

συμβάλλει στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 

υγείας προσφέροντας ευφυή και εξατομικευμένα συστήματα. Επιδρά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας το 

οποίο σέβεται και εξατομικεύεται στις ανάγκες και στην κουλτούρα του κάθε ασθενή186. 

 

                                                
183 http://www.who.int/tb/areas-of-work/digital-health/definitions/en/. 
184 "Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία - καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 

21ο αιώνα" ( COM (2012) 736 6.12.2012). 
185 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015). Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Αθήνα: Ελληνικά 

ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα. Κεφάλαιο 3, σελ. 1. 
186 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015) Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Ελληνικά 

ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα  και βοηθήματα, Κεφάλαιο 3, σελ. 4. 
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3.4.1 Ρυθμίσεις και ειδική νομοθεσία για την ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με την έρευνα της ηλεκτρονικής υγείας 

περισσότερο από 20 χρόνια, εκδίδοντας πολυάριθμες ανακοινώσεις. Επί παραδείγματι, 

το 2004 ανακοινώθηκε το πρώτο σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό χώρο 

ηλεκτρονικής υγείας, καλλιεργώντας δράσεις πολιτικής που έχουν ως στόχο την 

βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών της Ευρώπης σε 

συνδυασμό με την ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών  ηλεκτρονικής υγείας187. 

Ακολούθησε το 2007, η δημοσίευση της Λευκής Βίβλου "Μαζί για την υγεία" 

όπου οι βασικοί στόχοι της είναι η προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που 

γηράσκει, η προστασία των πολιτών από τους κινδύνους για την υγεία και  η προώθηση 

δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών188. 

Έπεται, η ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρωτοβουλία για πρωτοπόρες αγορές 

στην Ευρώπη και ο σχετικός χάρτης πορείας για την ηλεκτρονική υγεία»189  και στις 

2-7-2008, συστήνεται επιτροπή περί της «διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των 

συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας»190, η οποία παρέχει οδηγίες για τη 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, συμπεριλαμβανο-

μένων της σύνοψης του φακέλου ασθενούς, συλλογών πληροφοριών έκτακτης ανάγκης 

και ηλεκτρονικών μητρώων φαρμακευτικής αγωγής που διευκολύνουν λύσεις 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τέλος, δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση της Επιτροπής για 

την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της 

κοινωνίας191. 

                                                
187 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2004). Ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-

Υγείας(COM (2005) 356 ). 
188Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007). Λευκή Βίβλος Μαζί για την υγεία: Στρατηγική 

προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013 (COM 630 ). 
189 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007). Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην 

Ευρώπη (COM 860 ). 
190 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2008). Σύσταση της Επιτροπής περί της διασυνοριακής 

διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής ένωσης ( L 190/37)- κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008)3282](2008/594/ΕΚ). 
191 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2008). Ανακοίνωση της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των 
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Σε συνέχεια το 2010, δρομολογήθηκαν δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες: το 

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και η Ένωση καινοτομίας, ως μέρος της  

στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφορική και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη. Η προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας αποτελεί κύριο στόχο του ψηφιακού 

θεματολογίου για την Ευρώπη και περιλαμβάνει δράσεις και στόχους, όπως την αύξηση 

της ασφάλειας και της ιατρικής υποστήριξης των Ευρωπαίων, μέσω καθορισμού ενός 

ελάχιστου συνόλου πληροφοριών σχετικά με την υγεία που θα συμπεριλαμβάνονται 

στους φακέλους των ασθενών, οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι ηλεκτρονικά από 

οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ. Η στρατηγική της Ένωσης καινοτομίας εισάγει την έννοια 

μιας πιλοτικής ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για υγιή γήρανση και παράταση του 

επαγγελματικού βίου192. 

Ακολουθεί η έκδοση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, η οποία193, 

αναγνωρίζει ως απαραίτητη τη συνεργασία των κρατών μελών, ώστε να διευκολύνουν 

την ευρύτερη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠΕ στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και να υποβοηθούν την πρόσβαση ασθενών σε εφαρμογές ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών υγείας e- Health, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και 

οικονομικού οφέλους . Αναλύεται στην ενότητα 3.4.4. 

Στις 10 Μαΐου 2011, στη Βουδαπέστη , συνήλθε για πρώτη φορά μια ειδική ομάδα 

της ΕΕ για την ηλεκτρονική υγεία. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η εκτίμηση του ρόλου 

των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της υγείας και της 

κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η διατύπωση προτάσεων, έτσι ώστε οι ΤΠΕ να 

επιφέρουν επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας προς όφελος των ασθενών, 

των φροντιστών και του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης194. 

Έχοντας υπόψη την Οδηγία 2011/24/ΕΕ εκδίδεται η εκτελεστική απόφαση της 

επιτροπής 2011/890/ΕΕ, η οποία ορίζει τους αναγκαίους κανόνες για τη θέσπιση, τη 

                                                                                                                                            
περιφερειών για την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας 

(COM 689). 
192 Ψηφιακό θεματολόγιο (2011). Ειδική ομάδα της ΕΕ θα προτείνει τρόπους  προώθησης της ηλ-υγείας 

προς όφελος των ασθενών και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη ( IP/11/551). 
193 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2011). Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45), άρθρο 14 και 15. 
194 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-551_el.htm. 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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διαχείριση και τη λειτουργία του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων για την 

ηλεκτρονική υγεία195. 

Το Δεκέμβριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το «Σχέδιο δράσης 

2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 

21ο αιώνα». Το νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία έχει ως στόχο την 

αντιμετώπιση και την άρση σημαντικών εμποδίων. Οριοθετεί το πεδίο της πολιτικής και 

περιγράφει σε γενικές γραμμές το όραμα για την ηλεκτρονική υγεία στην Ευρώπη, 

σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και του Ψηφιακού 

θεματολογίου για την Ευρώπη. Προτάσσει  δράσεις, προσδιορίζει το ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροτρύνει τα κράτη μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς προκειμένου να συνεργαστούν196.  

Ακολουθεί, η έκδοση της Πράσινης Βίβλου για την κινητή υγεία (m-Health), 

στόχος της οποίας είναι η αξιοποίηση της κινητής υγείας και η απελευθέρωση του 

δυναμικού της, μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες. 

Επιπλέον, αναλύει τη δυνατότητα της κινητής υγείας να διατηρήσει και να βελτιώσει την 

υγεία και την ευζωία των ασθενών και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους, ώστε 

να αναλάβουν την ευθύνη της υγείας τους197. 

 

3.4.2 Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία - καινοτομική υγειονομική 
περίθαλψη για τον 21ο αιώνα COM (2012) 736 Final 

 

«Γνωρίζουμε ότι στην υγειονομική περίθαλψη έχουμε τουλάχιστον 10 χρόνια 

καθυστέρηση σε σχέση με σχεδόν κάθε άλλο πεδίο στην εφαρμογή λύσεων τεχνολογιών 

της πληροφορίας. Γνωρίζουμε, από ευρύ φάσμα άλλων υπηρεσιών ότι οι εφαρμογές 

τεχνολογιών των πληροφοριών μπορούν να φέρουν επανάσταση και να βελτιώσουν τον 

τρόπο με τον οποίο ενεργούμε», τόνισε ο πρόεδρος της Εσθονίας κ.Toomas Hendrik 

                                                
195 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2011). Εκτελεστική απόφαση της επιτροπής 2011/890/ΕΕ για 

την πρόβλεψη κανόνων θέσπισης, διαχείρισης και  λειτουργίας του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων 

για την ηλεκτρονική υγεία.) (L344/48). 
196 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2012). Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία 

– καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα ( COM 736). 
197 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2014). Πράσινη Βίβλος για την «κινητή» υγεία ("mHealth") 

(COM  219 final). 
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Ilves, που προεδρεύει στην ανεξάρτητη ειδική ομάδα υψηλού επιπέδου για την 

ηλεκτρονική υγεία198. 

 Η ευρωπαϊκή επιτροπή κατάρτισε το "Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την 

ηλεκτρονική υγεία - καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα" προκειμέ-

νου, τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να αντιμετωπίσουν μια σειρά 

από προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουν επικείμενες ευκαιρίες. 

Πιο αναλυτικά, έχει καταγραφεί ότι οι δημόσιες δαπάνες στην υγεία στα 27 κράτη 

- μέλη της ΕΕ από 7.2% του Α.Ε.Π.(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)  το 2010, αναμένεται 

να αυξηθούν ως το 8.5 % του Α.Ε.Π. το 2060, κυρίως λόγω της γήρανσης του 

πληθυσμού και άλλων κοινωνικών-οικονομικών και πολιτιστικών παραγόντων199. 

Ταυτόχρονα, ο ενεργός πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά από 61 % σε 51% 

του συνολικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό των ηληκιωμένων (65+) και των πολύ 

ηληκιωμένων (80+) στον πληθυσμό της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί από 17,4 % το 2010 

σε 30% το 2060 και από 4,7% το 2010 σε 12,1 % το 2060 αντίστοιχα200. 

Η επίπτωση των αλλάγών είναι ιδιαίτερα αισθητή στις μέρες μας, σε μια περίοδο 

αυξημένων πιέσεων στους δημόσιους προυπολογισμούς, με σταθερή μείωση του 

αριθμού του προσωπικού υγείας, με υψηλότερα ποσοστά χρόνιων ασθενειών και με 

αυξανόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες από τους πολίτες για τις υπηρεσίες και την 

κοινωνική περίθαλψη. 

Παράλληλα, η αγορά της ηλεκτρονικής υγείας παρέχει πολλές ευκαιρίες. Πιο 

συγκεκριμένα, η παγκόσμια αγορά τηλειατρικής αναμένεται να αυξηθεί από σχεδόν 23,8 

δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 σε περίπου 55,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 

2021, με ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR)201 18,3% για την περίοδο 2016-

2021202. Η ανάπτυξη ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας και συστημάτων υγειονομι-

κής περίθαλψης συμβάλλουν στη δημιουργία νέας ελπιδοφόρας επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας. 
                                                
198 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-551_el.htm. 
199 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2012) .The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 

EU Member States (2010-2060),European Economy .Έκθεση για τη δημογραφική γήρανση:οικονομικές 

και δημοσιονομικές προβολές για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (2010-2060), σελ.192. 
200 Βλ. παραπάνω Έκθεση, σελ. 468. 
201 Compound Annual Growth Rate. 
202 Global Markets for Telemedicine Technologies, (2016). https://www.bccresearch.com/market-

research/healthcare/telemedicine-technologies-global-markets-report-hlc014h.html  

https://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
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Παρά τις ευκαιρίες και τα οφέλη, σημαντικά εμπόδια δυσχεραίνουν την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής υγείας, όπως άγνοια ή δυσπιστία σε λύσεις της ηλεκτρονικής υγείας, η 

έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων,η απουσία νομικής σαφήνειας για 

κινητές εφαρμογές υγείας και ευζωίας, ανεπαρκή και αποσπασματικά νομικά πλαίσια και 

έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση δεδομένων που συλλέγονται. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν ορισμένα από τα πιεστικά προβλήματα, το σχέδιο δράσης καθορίζει 

τους παρακάτω επιχειρησιακούς αντικειμενικούς σκοπούς: 

• Επίτευξη διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας: σε 

τεχνικό και σημασιολογικό επίπεδο με ενίσχυση πανευρωπαϊκών προτύπων δοκιμών 

διαλειτουργικότητας και πιστοποίησης, σε οργανωτικό επίπεδο με ενοποίηση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και της ανταλλαγής δεδομένων, στην αντιμετώπιση 

νομικών ζητημάτων που αφορούν τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων, την 

αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου για την τηλεϊατρική και τις εφαρμογές κινητής 

υγείας, την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων υγείας. 

• Υποστήριξη της έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας στην 

αγορά της  ηλεκτρονικής υγείας 

• Διευκόλυνση της αφομοίωσης και εξασφάλιση ευρύτερης εξάπλωσης της 

ηλεκτρονικής υγείας, μέσω της εγκατάστασης διασυνοριακών διαλειτουργικών 

υπηρεσιών ΤΠΕ π.χ epSOS203, 204και την επιμόρφωση των ασθενών σε θέματα ψηφιακής 

υγείας, καθώς και μέτρηση της προστιθέμενης αξίας. 

• Προαγωγή του πολιτικού διαλόγου και διεθνής συνεργασία σε παγκόσμιο 

επίπεδο για την ηλεκτρονική υγεία με οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης205. 

 

                                                
203 epSOS: European patients Smart Open Services(Έξυπνες Ανοιχτές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους 

Ευρωπαίους Ασθενείς). Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο της ΕΕ (2008) για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής 

υγείας και τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας στην Ευρώπη. 
204 Βλ. αναλυτικότερα: http://www.epsos.eu/ 
205 Βλ.αναλυτικότερα: Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, (2012). Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία-

καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα. 
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3.4.3 Νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υγεία στην Ελλάδα 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ν.3235/2004206 θεσπίζεται η έννοια του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και η ηλεκτρονική κάρτα υγείας, χωρίς όμως να έχει 

τεθεί σε ισχύ έως σήμερα. 

Επίσης, ένα από τα σημαντικότατα νομοθετήματα των τελευταίων χρόνων είναι ο 

ν.3892/2010207, περί ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και 

παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. Με το νόμο αυτό, δημιουργήθηκε μια ενιαία βάση 

δεδομένων, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), όπου αυτοματοποιεί-

ται ο τρόπος καταχώρισης και εκτέλεσης των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών 

ιατρικών εξετάσεων.208 Για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η χρήση του μοναδικού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), 

ώστε να ανταλλάσσονται τα δεδομένα συστημικά με ταχύτητα και ασφάλεια. 

Η νομοθετική προσπάθεια δημιουργίας ενός μητρώου ασφαλισμένων, 

συνταξιούχων και εργοδοτών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που θα τηρείται 

μηχανογραφικά ξεκίνησε με το ν.2084/1992209, όπου συμπληρώθηκε με το ν. 

2556/1997210 και για τους Έλληνες ομογενείς που ασφαλίζονται στα κράτη μέλη της 

Ευρώπης και τις χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ. Έπειτα, ανατίθεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) ως φορέας επεξεργασίας η ανάπτυξη 

του Πληροφοριακού Συστήματος των Εθνικών Γενικών Μητρώων με το ν.2676/1999211. 

Από το 2008 καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) στα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια όλων των ασφαλισμέ-

νων και συνταξιούχων της χώρας σύμφωνα με το ν.3518/2006 212. Τέλος, ο Α.Μ.Κ.Α. 

καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης 

όλων των πολιτών της χώρας. Η χορήγηση του Α.Μ.Κ.Α γίνεται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ, 

όπως παρατίθεται στο ν.3655/2008 213. 

                                                
206 Φ.Ε.Κ. 533 Α΄, άρθρα 9-11. 
207 Φ.Ε.Κ. 189 Α΄. 
208 Γίνεται ανάλυση του νόμου στην ενότητα 4.1.1. 
209 Φ.Ε.Κ. 165 Α΄ ,άρθρο 64. 
210 Φ.Ε.Κ. 270 Α΄, άρθρο 20 παρ.8. 
211 Φ.Ε.Κ. 1 Α΄, άρθρο 39. 
212 Φ.Ε.Κ. 272 Α΄ ,άρθρο 62 παρ.8. 
213 Φ.Ε.Κ. 58 Α΄, άρθρο 153. 
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Η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής 

των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης με το νόμο 4213/2013214. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου, η 

Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εθελοντικό δίκτυο που συνδέει τις αρμόδιες για την 

Ηλεκτρονική Υγεία εθνικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται από τα κράτη - μέλη, μέσω του 

Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, ορίζεται 

ως η Εθνική Αρχή υπεύθυνη για τα θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας και έχει τη συνολική 

ευθύνη να συντονίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υλοποιηθεί η 

εθνική στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

Επίσης, συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής 

Υγείας (ΕΣΔΗΥ), αποστολή του οποίου είναι να συμβουλεύει και να γνωμοδοτεί στο 

Υπουργείο Υγείας και να εισηγείται προτάσεις για τις πολιτικές προτεραιότητες, το 

σχέδιο δράσης και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνοντας 

υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας και 

διασφάλισης της ποιότητας και της βιωσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. 

Επιπλέον, το Ε.Σ.Δ.Η.Υ. εισηγείται,  για τη δημιουργία Εθνικού Πλαισίου 

Διαλειτουργικότητας - σε επίπεδο θεσμικό, οργανωτικό, τεχνικό και σημασιολογικό. 

Στόχος του είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας διαχείρισης και πολλαπλής χρήσης της 

πληροφορίας της υγείας, υιοθετώντας υπηρεσίες που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και 

κωδικοποιήσεις, που υπόκεινται στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 

περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των 

πολιτών και των επαγγελματιών υγείας και της τυποποίησης, όπως αυτές κάθε φορά 

ισχύουν. Επίσης, συγκροτείται το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας 

(Δ.Η.Υ.Υ.)215. 

                                                
214 Φ.Ε.Κ. Α' 261/09-12-2013. 
215 Νόμος 4213/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 261/09-12-213) περί προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί 

εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 

88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις (άρθρο 14 παρ.3). 
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Ο νόμος 4213/2013216 αναφέρει ότι το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προστατεύεται, 

σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και το ν. 3471/2006. Επίσης, ότι για την εξασφάλιση της 

συνέχειας της περίθαλψης, οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία έχουν το  

δικαίωμα να αιτηθούν την γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω 

θεραπείας και έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του φακέλου 

αυτού, υπό την προστασία των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα217. 

Με τον τελευταίο ν.4486/2017218 για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ορίζεται για πρώτη φορά η έννοια της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, ως «κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί ή 

αποκτηθεί και λειτουργεί για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας». Μέσα στα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της ομάδας υγείας 

είναι η καταχώρηση του ατομικού ιστορικού υγείας στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας 

(Α.Η.Φ.Υ)219. Ο Α.Η.Φ.Υ. αναλύεται στην ενότητα 4.2. Επιπλέον, καταρτίζεται 

ηλεκτρονικό μητρώο χρηστών ηλεκτρονικών εφαρμογών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ), υπό την μορφή ηλεκτρονικής βάσης όπου εγγράφονται οι επαγγελματίες 

υγείας220. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 121/9-10-2017221 αναδιοργανώνεται ο οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας, όπου μέσα στη διάρθρωση των νέων υπηρεσιών, η Γενική 

Γραμματεία του Υπουργείου περιλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης, η οποία αποτελείται και από τη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι 

υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και 

προγραμμάτων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, για τη σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών έργων πληροφορικής και υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στον τομέα της Υγείας, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

                                                
216 Άρθρο 4 παρ.2 στοιχ. ε. 
217 Άρθρο 4 παρ.2 στοιχ. στ. 
218 Φ.Ε.Κ.  Α΄ 115. 
219 Άρθρο 6. 
220 Άρθρο 22. 
221 Φ.Ε.Κ. Α΄ 148, άρθρο 5. 
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υπολογιστικών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, σε 

συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, για το σχεδιασμό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Υγείας και τέλος για την εναρμόνιση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα Ηλεκτρονικής Υγείας (e-health)222. 

Η Διεύθυνση συγκροτείται και από το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας 

όπου μετά από συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την εισαγωγή και αξιοποίηση Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Υγεία και τη Φροντίδα Υγείας όπως Τηλεϊατρική, 

Ηλεκτρονικά Μητρώα Ασθενών (registries), Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος, 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικά Ραντεβού, Υπηρεσίες μέσω Κινητών 

Συσκευών (mHealth) κ.ά. Επιπλέον, θα συντονίζει δράσεις και θα εκδίδει κατευθυντή-

ριες οδηγίες για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υφιστάμενων και των υπό 

σχεδιασμό/ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, θα παρακολουθεί τη 

συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα Ηλεκτρονικής Υγείας και την εναρμόνιση με 

ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς και θα αναλάβει δράσεις για τη διάχυση και 

προβολή των παρεχομένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος στο 

Κράτος (G2G)223 και τον πολίτη-ασθενή (G2C224και G2B225)226.  

 

3.4.4 Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

 

Η διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα227 σε άλλες χώρες και 

ιδιαίτερα δεδομένων υγείας, εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους για την προστασία των 

δεδομένων και των δικαιωμάτων των ασθενών, εφόσον τα δεδομένα απομακρύνονται 

                                                
222 ΠΔ 121/9-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄). Ο Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, άρθρο 5. 
223 Government to Government (G2G): περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων και 

οργανισμών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Δημόσιας Διοίκησης. 
224 Government to Citizen (G2C): περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεμονωμένων πολιτών 

και της Δημόσιας Διοίκησης. 
225 Government to Business (G2B): περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιχειρήσεων και 

οργανισμών του ιδιωτικού τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης. 
226 ΠΔ 121/9-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄). Ο Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, άρθρο 8. 
227 Βλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2016). Προσωπικά δεδομένα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 

σελ.119. 
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από το εθνικό νομικό πλαίσιο. Σε αντίθεση όμως, η διασυνοριακή ροή δεδομένων 

συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ασθενή, στη διακρατική συνεργασία και 

στον έλεγχο της οικονομίας εφαρμόζοντας εξαιρετικές τεχνολογικές δυνατότητες228. 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ροές αυτές , θεσπίζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως 

η Οδηγία 2011/24/ΕΕ. 

Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ στοχεύει στη θέσπιση κανόνων για την διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 

στην Ένωση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εξασφάλιση της κινητικότητας των ασθενών και 

να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης229. Η Οδηγία άρχισε να ισχύει την 24 Απριλίου 2011 

και έπρεπε να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών έως την 25 

Οκτωβρίου 2013230.Η Οδηγία έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 

4213/2013 όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα 3.4.3. 

Σύμφωνα με την Οδηγία, η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (Δ.Υ.Π) ορίζεται 

«ως η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος μέλος 

διάφορο από το κράτος μέλος ασφάλισης». Επίσης, χρησιμοποιούνται όροι όπως κράτος 

θεραπείας, κράτος ασφάλισης, τεχνολογία στον τομέα της υγείας και ιατρικός φάκελος. 

Η Οδηγία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, πλην των εισαγωγικών  με τους 

αντίστοιχους τίτλους όπως διατυπώνονται: 

• Κεφάλαιο Ι: Γενικές διατάξεις, που περιλαμβάνουν το πεδίο εφαρμογής, τη σχέση 

της Οδηγίας με άλλες ενωσιακές διατάξεις και  ορισμούς εννοιών. 

• Κεφάλαιο ΙΙ: Ευθύνες των κρατών μελών σε σχέση με τη διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη, όπως τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους θεραπείας, του 

κράτους μέλους ασφάλισης και τα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη. 

• Κεφάλαιο ΙΙΙ: Επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 

όπου καθορίζονται οι γενικές αρχές για την επιστροφή των εξόδων, οι κανόνες για τη 

                                                
228 Βλ. Μήτρου Λ., (2014). Προστασία προσωπικών δεδομένων - νόμος 2472/97. 
229 Οδηγία 2011/24/ΕΕ, άρθρο 1. 
230 Οδηγία 2011/24/ΕΕ, άρθρο 21. 
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ΔΥΠ που υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση και διοικητικές διαδικασίες για τη 

χρήση της ΔΥΠ. 

• Κεφάλαιο ΙV: Συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη ,όπως η αμοιβαία 

συνδρομή και συνεργασία των κρατών μελών, η αναγνώριση συνταγών που έχουν 

εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, οι σπάνιες νόσοι, η 

ηλεκτρονική υγεία (e-health) και η συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών 

υγείας. 

• Κεφάλαιο V: Εκτελεστικές και τελικές διατάξεις. 

 
Η Οδηγία αναφέρει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στη ΔΥΠ μέσω της χρήσης ΤΠΕ 

ενδεχομένως να καταστήσουν ασαφή την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τα 

κράτη μέλη, εμποδίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία της υγειονομικής περίθαλψης και 

δημιουργώντας δυνητικούς κινδύνους για την προστασία της υγείας. Κάθε κράτος - 

μέλος χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετικούς και ασύμβατους μορφότυπους και πρότυπα 

για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης με χρήση ΤΠΕ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

εμποδίων κατά την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης καθώς και  

πρόσθετους δυνητικούς κινδύνους για την προστασία της υγείας. Για την ουσιαστική 

εφαρμογή της Οδηγίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠΕ, η ανάπτυξη των οποίων είναι όμως 

εξολοκλήρου θέμα εθνικής αρμοδιότητας 231. 

Η Οδηγία κάνει λόγο για την ηλεκτρονική υγεία232, ενισχύει και διευκολύνει τη 

συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, δημιουργώντας ένα 

εθελοντικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέει τις αρμόδιες εθνικές αρχές  για την ηλεκτρονική 

υγεία καθώς και ένα δίκτυο για την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών για την 

αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας έχει τους παρακάτω 

στόχους: 

α) την επίτευξη βιώσιμων οικονομικών και κοινωνικών παροχών των ευρωπαϊκών 

συστημάτων, υπηρεσιών και διαλειτουργικών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, ώστε να 

διασφαλιστεί ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. 

β) την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την εκπόνηση μη εξαντλητικού 

καταλόγου δεδομένων που να περιέχονται στη συνοπτική έκθεση των ασθενών, τα οποία 
                                                
231 Οδηγία 2011/24/ΕΕ , παράγραφος 56 εισαγωγικών. 
232 Άρθρο 14. 
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μπορούν να συμβουλεύονται οι επαγγελματίες υγείας για να εξασφαλίζεται η συνέχεια 

της ΔΥΠ, αλλά και για την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων χρήσης ιατρικών 

πληροφοριών για τη δημόσια υγεία και έρευνα. 

γ) την υιοθέτηση κοινών μέτρων ταυτοποίησης και πιστοποίησης, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων. 

Οι στόχοι που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) επιτυγχάνονται λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως καθορίζονται στις 

οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ233. 

Κατά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη διαβιβάζονται προσωπικά 

δεδομένα που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να 

ρέουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ταυτόχρονα όμως πρέπει να διαφυλάσσονται 

τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Συνεπώς, η Οδηγία 95/46/ΕΚ βρίσκει πλήρη 

εφαρμογή, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών, που προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 

που αφορούν την υγεία τους, για παράδειγμα τα δεδομένα στους ιατρικούς τους 

φακέλους που περιέχουν πληροφορίες όπως διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, 

εκτιμήσεις θεραπόντων ιατρών και κάθε θεραπεία ή επέμβαση που έχει 

πραγματοποιηθεί. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

υγειονομικής περίθαλψης που καλύπτεται από την Οδηγία 2011/24/ΕΕ234. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας υπόψη την Οδηγία 2011/24/ΕΕ και το άρθρο 14, 

εξέδωσε την 2011/890/ΕΕ εκτελεστική απόφαση για την πρόβλεψη κανόνων θέσπισης, 

διαχείρισης και λειτουργίας του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων για την 

ηλεκτρονική υγεία (eHealth)235. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4.9.2015 εξέδωσε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ περί 

εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την έκθεση είναι ότι τέσσερα 

                                                
233 Άρθρο 14. 
234Οδηγία 2011/24/ΕΕ , παράγραφος 25 εισαγωγικών. 

235Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2011).Εκτελεστική απόφαση 2011/890/ΕΕ για την πρόβλεψη κανόνων θέσπισης, 

διαχείρισης και  λειτουργίας του δικτύου των εθνικών αρχών υπεύθυνων για την ηλεκτρονική υγεία. ( 

(L344/48). 
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(4) από τα είκοσι έξι (26) κράτη- μέλη δεν μετέφεραν με πληρότητα τα μέτρα στο εθνικό 

δίκαιο, παρά τις δεσμεύσεις. Η κινητικότητα των ασθενών όσον αφορά την 

προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη είναι χαμηλή, ενώ η κινητικότητα των 

ασθενών όσον αφορά την μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη φαίνεται να 

είναι σημαντικά υψηλότερη. Η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και πιθανόν η Φιλανδία και η 

Δανία αποτελούν εξαιρέσεις από τη γενική παρατήρηση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για 

τους οποίους αυτό συμβαίνει. Ορισμένα κράτη μέλη καθυστέρησαν την εφαρμογή της 

Οδηγίας, ο αριθμός των πολιτών που γνωρίζουν τα γενικά δικαιώματά τους για την 

επιστροφή των εξόδων είναι εξαιρετικά χαμηλός και τα εμπόδια τα οποία 

αντιμετωπίζουν οι ασθενείς από τα συστήματα υγείας είναι σημαντικά και κυρίως είναι 

αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών236. 

 

 

 

 

 

                                                
236Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2015). Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ 

περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 

κεφ.5ο, COM  421 final. 
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Κεφάλαιο 4ο Εφαρμογές ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων υγείας από δημόσιες αρχές  
 

4.1 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί μια υψίστης σημασίας διαδικασία, η 

οποία επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και εκσυγχρονίζει το σύστημα υγείας. Συνιστά 

«μια κρίσιμη διατομεακή λειτουργία, δεδομένου ότι επηρεάζει σε εξαιρετικό βαθμό τη 

Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και τα Δημόσια Οικονομικά»237, στο πλαίσιο 

εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και του Ψηφιακού 

Θεματολογίου για την Ευρώπη ("Digital Agenda for Europe"). 

Η μετάβαση από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης 

συμβάλλει αφενός «στην εξάλειψη της γεωγραφικής διασποράς των σημείων 

δημιουργίας και εκτέλεσης συνταγών, παραπεμπτικών και αφετέρου στην ανάπτυξη ενός 

ενοποιημένου και σταθερού ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο προσφέρει ποιότητα 

και ασφάλεια στην περίθαλψη και σαφή εικόνα του ιατρικού ιστορικού του 

ασθενούς»238. Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα του συστήματος  περιλαμβάνονται « η 

άμεση εκτέλεση των συνταγών και παραπεμπτικών, η διαφάνεια της περίθαλψης, ο 

έλεγχος της συνταγογράφησης και ο εξορθολογισμός των δαπανών καθώς και η 

εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος 

φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης σε ένα σύγχρονο ψηφιακό και διαλειτουργικό 

περιβάλλον»239. 

Η διαχείριση των πληροφοριών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

(ΣΗΣ) στη χώρα μας, γινόταν αρχικά μέσω του ιστότοπου http://e-syntagografisi.gr και 

αφορούσε μόνο τις συνταγές φαρμάκων και τον ιστότοπο http://e-diagnosis.gr που 

αφορούσε έκδοση παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και φυσικοθεραπειών. Στα 

μέσα του 2012 οι δύο ιστότοποι συνενώθηκαν σε έναν, τον http://e-syntagografisi.gr. 

                                                
237 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), (2011). Έκθεση Πολιτικής: 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, εμπειρίες και σχέδιο εφαρμογής για την 

Ελλάδα, σελ.15. 
238 https://www.espa.gr/el/pages/BestPracticesFS.aspx?item=1188. 
239 http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Hlektronikh-Syntagografhsh 
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Από το 2015 ο ιστότοπος λέγεται http://www.e-prescription.gr και αφορά φάρμακα και 

εξετάσεις. 

 

4.1.1 Ο νόμος 3892/2010 
 

Στην Ελλάδα το έργο εδραιώθηκε με την ψήφιση του ν.3892/2010240 περί της 

ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών 

ιατρικών εξετάσεων. Ο ως άνω νόμος λαμβάνει υπόψη του την ανακοίνωση241της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Ηλεκτρονική Υγεία – Βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό 

Χώρο της ηλεκτρονικής υγείας». Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί ένα από τα 

παραδείγματα ενοποιημένων δικτύων πληροφοριών υγείας, με δυνατότητες να συνδέει 

νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακεία και κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 

κοινωνικών υπηρεσιών242. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-10-1995, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών243, η επεξεργασία δεδομένων υγείας 

επιτρέπεται, εκτός των άλλων, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, υπό την 

προϋπόθεση ότι παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των προσώπων244. 

Σύμφωνα με την σχετική Αιτιολογική Έκθεση (11-10-2010), σκοπός του Νόμου 

είναι ο εκσυγχρονισμός, η διαφάνεια των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και η 

μείωση των φαρμακευτικών δαπανών245. 

                                                
240 Φ.Ε.Κ. Α' 189/04-11-2010.  
241 COM (2005) 356, τελικό/30-4-2004. 
242Αναστασιάδου, Μ. (2014).  Ηλεκτρονική Υγεία - Προστασία των Δεδομένων του Ασθενή. Νομικά και 

Ηθικά Ζητήματα. Msc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
243 ΕΕ L281/23-11-1995, σελ. 31 έως 50. 
244 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), (2011). Έκθεση Πολιτικής: 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, εμπειρίες και σχέδιο εφαρμογής για την 

Ελλάδα, σελ.15. 
245http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb8ea6aebdc768f4f7/1_AITIOLOGIKH. 

pdf. 
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Ο νόμος προσδιόρισε εννοιολογικά όρους όπως η ηλεκτρονική συνταγή, το 

ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η 

ηλεκτρονική καταχώριση ιατρικής συνταγής, η ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικού 

ιατρικών πράξεων, η ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής, η ηλεκτρονική εκτέλεση 

παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

 

 

4.1.1.1 Ανάλυση Εννοιών 
 

Κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν οι ορισμοί που δίνονται μέσα από το κείμενο 

του νόμου, προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι κάθε έννοια περιλαμβάνει τη 

διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων υγείας. 

Η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι «η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των 

ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων, με τη χρήση τεχνολογίας 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που διασφαλίζει την 

εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών»246. 

Ουσιαστικά, περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών δημιουργίας, εκτέλεσης, 

διαχείρισης, ελέγχου, εκκαθάρισης και εξόφλησης συνταγών φαρμάκων και ιατρικών 

πράξεων  που αφορούν ασθενή σε χώρους όπως π.χ. ένα ιατρείο, κέντρο υγείας, κλινική, 

νοσοκομείο, φαρμακείο, διαγνωστικό εργαστήριο, κ.ά., καθώς επίσης διαθέτει 

δυνατότητες παρακολούθησης, έρευνας και στατιστικής ανάλυσης για όλους τους 

ενδιαφερόμενους247. 

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ) ορίζεται ως «το 

ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό, εφαρμογές και 

διαδικασίες που αφορούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»248. Πρόκειται λοιπόν για 

μια ενιαία βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύονται  και επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδομένα (απλά και ευαίσθητα). 

Η ηλεκτρονική συνταγή είναι «η συνταγή σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για 

επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών 

                                                
246 Άρθρο 1 παρ. ζ. 
247 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015). Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Αθήνα: Ελληνικά  

ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα, Κεφάλαιο 7. 
248 Άρθρο 1 παρ. ιβ. 



 

68 

Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών»249. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως τη μονάδα 

παροχής υγείας όπου ανήκει ο ιατρός, το ονοματεπώνυμο, Α.Μ.Κ.Α του ιατρού που 

συνταγογραφεί και το ονοματεπώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., ΑΜΑ, ημερομηνία γέννησης, 

διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο του ασθενή. Επίσης, αναφέρεται η διάγνωση της 

ασθένειας και η φαρμακευτική αγωγή που θα χορηγηθεί καθώς και το κόστος εκτέλεσης 

της συνταγής για τον ασφαλισμένο και τον ασφαλιστικό φορέα. Με την ηλεκτρονική 

συνταγή εξαλείφεται η πιθανότητα λάθους σε σχέση με τις χειρόγραφες δυσανάγνωστες 

ιατρικές συνταγές του παρελθόντος και προάγεται η συνέπεια και η πληρότητα ως προς 

τις πληροφορίες μιας ιατρικής συνταγής. 

Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων είναι «το παραπεμπτικό σε 

ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση 

τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών»250. Το ηλεκτρονικό 

παραπεμπτικό ιατρικών εξετάσεων περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με την 

ηλεκτρονική συνταγή, αντί της φαρμακευτικής αγωγής αναφέρει τις παρακλινικές και 

διαγνωστικές εξετάσεις που παραπέμπεται να εκτελέσει ο ασθενής. 

Τόσο η ηλεκτρονική καταχώριση ιατρικής συνταγής όσο και  η ηλεκτρονική 

καταχώριση παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων είναι «η διαδικασία δημιουργίας 

ηλεκτρονικής συνταγής και ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων με τη 

χρήση του Σ.Η.Σ και η αποθήκευσή της σε βάση δεδομένων»251. Κάθε ηλεκτρονική 

συνταγή ή παραπεμπτικό χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό αριθμό με μορφή 

barcode. 

Τέλος, η ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής είναι «η επισήμανση μιας 

αποθηκευμένης ηλεκτρονικής συνταγής ως εκτελεσμένης από το φαρμακοποιό που την 

εκτελεί με ταυτόχρονη παράδοση των φαρμάκων στον ασφαλισμένο»252. Αντίστοιχα, η 

ηλεκτρονική εκτέλεση παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων είναι «η επισήμανση ενός 

αποθηκευμένου παραπεμπτικού ιατρικών πράξεων ως εκτελεσμένου από τον ιατρό που 

το εκτελεί ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μιας μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας με 

ταυτόχρονη παράδοση των πορισμάτων-αποτελεσμάτων στον ασφαλισμένο»253. 

                                                
249 Άρθρο 1 παρ. ε. 
250 Άρθρο 1 παρ. στ. 
251 Άρθρο 1 παρ. η και θ. 
252 Άρθρο 1 παρ. ι. 
253 Άρθρο 1 παρ. ια. 
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Συμπερασματικά, μέσω του ΣΗΣ διακινείται πληθώρα ευαίσθητων δεδομένων 

υγείας, των οποίων η εμπιστευτικότητα αποτελεί υψίστης σημασίας θέμα. Ο νόμος 

3892/2010 θέτει ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η 

διαφάνεια των διακινουμένων πληροφοριών που αφορούν την υγεία του ατόμου. 

 

4.1.1.2 Τα εμπλεκόμενα μέρη 
 

Σύμφωνα με τον νόμο 3892/2010, τα εμπλεκόμενα μέρη στην διαδικασία της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες254:  

Α) Οι χρήστες του συστήματος, αυτοί που κάνουν χρήση της υπηρεσίας ή 

αποτελούν μέρος αυτής όπως: 

 i) Οι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες 

υγείας, οι οποίοι διαθέτουν τον μοναδιαίο κωδικό ασφαλισμένου (Α.Μ.Κ.Α). 

 ii) Οι ιατροί, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο έχουν σχέση εργασίας με 

οποιαδήποτε μορφή με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ιατροί που είναι 

συμβεβλημένοι με τους Φ.Κ.Α. και οι ιατροί που δεν ανήκουν στις άνω κατηγορίες αλλά 

έχουν δικαίωμα παροχής συνταγών και παραπεμπτικών σε ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α., 

οι ιατροί των δημόσιων νοσοκομείων, των εξωτερικών ιατρείων και των κέντρων υγείας, 

οι αγροτικοί ιατροί, οι ειδικευόμενοι ιατροί και οι ιατροί των ιδιωτικών κλινικών 

δυναμικότητας κάτω των εξήντα (60) κλινών255. 

iii) Οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι λειτουργούν φαρμακείο και είναι συμβεβλημέ-

νοι με τους Φ.Κ.Α. και οι φαρμακοποιοί των δημοσίων νοσοκομείων256. 

iv) Οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (συμβεβλημένοι ιδιωτικοί φορείς 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν 

τμήματα εκτέλεσης ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, δημόσια 

νοσοκομεία και τα εξωτερικά ιατρεία, τα ολοήμερα ιατρεία και τα διαγνωστικά 

εργαστήρια αυτών, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία)257. 

                                                
254 Αναστασιάδου, Μ. (2014).  Ηλεκτρονική Υγεία - Προστασία των Δεδομένων του Ασθενή. Νομικά και 

Ηθικά Ζητήματα. Msc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
255 Άρθρο 1 παρ. ιγ . 
256 Άρθρο 1 παρ  ιδ. 
257 Άρθρο 1 παρ. ιε.  
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Β) Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως πάροχος 

και διαχειριστής της βάσης δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Γ) Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δημόσιοι ή ιδιωτικοί). 

 

Η δημιουργία και τήρηση της βάσης δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 όπως ισχύει. Η Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε λαμβάνουν όλα τα 

κατάλληλα και ανάλογα προς κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την 

προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 

απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης258. 

 

4.1.1.3 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
 

Δικαίωμα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη βάση ηλεκτρονικής συνταγογράφη-

σης259 έχουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για συγκεκριμένους σκοπούς όπως α) 

για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπτικών, β) την 

παρακολούθηση της συνταγογράφησης και της συγκέντρωσης, διασταύρωσης και στατι-

στικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής 

περίθαλψης και γ) τον έλεγχο των παραβάσεων της συνταγογράφησης και της 

εφαρμογής της φαρμακευτικής και λοιπής περί υγειονομικής περίθαλψης νομοθεσίας, 

καθώς και της επιβολής των προβλεπόμενων προς τούτο κυρώσεων260. 

Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης που αφορά τον εκάστοτε Φ.Κ.Α, 

στοιχεία που είναι κάθε φορά απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση συγκεκριμένου 

σκοπού επεξεργασίας (αρχή αναλογικότητας). Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από 

πρόσωπα που ασχολούνται κατ΄ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας, 

δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας 

δεοντολογίας ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται 

                                                
258Νόμος 3892/2010, άρθρο 6 παρ.5 . 
259 Άρθρο 7 παρ.1. 
260 Όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3965/2011, άρθρο 24. 
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σε καθήκον εχεμύθειας.261 Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται στη σύνταξη αιτιολογημέ-

νων εκθέσεων ως προς τις διαπιστώσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από τον 

έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω. Η έκθεση διαβιβάζεται στον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να επιληφθεί το 

Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.)262. 

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και γνώσης των 

δεδομένων που τους αφορούν και είναι καταχωρημένα στη βάση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ασφαλισμένοι μπορούν να αιτηθούν στον αντίστοιχο Φ.Κ.Α. και να ενημερώνονται για 

τον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών ιατρικών 

εξετάσεων που τους αφορούν και έχουν καταχωρηθεί και εκτελεστεί στο Σ.Η.Σ. .Η 

πρόσβαση ασκείται με τη συνδρομή ιατρού263. 

 

4.1.2 Παρατηρήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το σύστημα της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

 

H Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής ΓΓΚΑ) είναι υπεύθυνη 

για τη δημιουργία και λειτουργία της βάσης δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογρά-

φησης. Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - Η.ΔΙ.Κ.Α. 

ΑΕ» (εφεξής Η.ΔΙ.Κ.Α.) τηρεί και συντηρεί την ανωτέρω βάση για λογαριασμό της 

Γ.Γ.Κ.Α. Συνεπώς η Η.ΔΙ.Κ.Α.  δεν είναι υπεύθυνος αλλά εκτελούσα την επεξεργασία, 

κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. η΄του ν.2472/1997264,265. 

Μετά την υπ΄ αριθμ πρωτ.ΓΝ/ΕΙΣ/1037/06-09-2010 γνωστοποίηση της Γ.Γ.Κ.Α. 

προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή εξέδωσε το 2011 άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα προς τη Γ.Γ.Κ.Α. για την 

επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μέσω του Σ.Η.Σ. Στην ανωτέρω άδεια 

η Αρχή έχει προσδιορίσει συγκεκριμένους όρους αναφορικά με την νομιμότητα και την 

ασφάλεια της επεξεργασίας, με τους οποίους οφείλει να συμμορφωθεί ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας (Γ.Γ.Κ.Α.). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει, μεταξύ άλλων, να 
                                                
261 Άρθρο 7 παρ.1. 
262 Νόμος 3965/2011, άρθρο 24. 
263 Νόμος 3892/2010, άρθρο 6 παρ.6. 
264 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3892/2010. 
265 Βλ. έγγραφο της Α.Π.Δ.Π.Χ. προς τους Πληρεξούσιους ιατρικών συλλόγων Αργολίδος και Πατρών 

(αριθμ.πρωτ. Γ/ΕΞ/233-1/25-11-2013). 
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ικανοποιήσει τους παρακάτω ειδικούς όρους ως προς την επεξεργασία των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων: 

• Μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας, έπρεπε να 

εκπονήσει μελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και σχέδιο ασφάλειας 

καθώς και κώδικα δεοντολογίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για το 

προσωπικό που δεν καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο. 

• Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε η εγγραφή στο σύστημα Σ.Η.Σ. να 

πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο αναγνώρισης των χρηστών 

• Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η πρόσβαση στο σύστημα Σ.Η.Σ. να 

περιορίζεται στα αναγκαία στοιχεία για τον συγκεκριμένο κάθε φορά επιδιωκόμε-

νο σκοπό. 

• Τα προσωπικά δεδομένα266 πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει 

τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά την περίοδο 

για την πραγματοποίηση των σκοπών της επεξεργασίας, και όχι περισσότερο της 

20ετίας από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή. 

• Αποδέκτες των δεδομένων υγείας μπορεί να είναι οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι 

ΦΚΑ, οι μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, στο βαθμό που έχουν πρόσβαση 

στο σύστημα, οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, άλλα πρόσωπα  ή 

δημόσιες αρχές με την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση των δεδομένων προβλέπεται 

από διάταξη του νόμου ή δικαστική απόφαση. 

 

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού των τακτικών ελέγχων της, πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στο ΣΗΣ 

αναφορικά με την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων267. 

Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου επισήμανε ορισμένα ανοιχτά ζητήματα, όπως: 

α) Μέσω του Σ.Η.Σ., ο ιατρός μπορεί να αναζητήσει ιατρικό ιστορικό ασθενούς 

χωρίς να έχει τη συγκατάθεσή του, απλά επιλέγει σε κατάλληλο παράθυρο της 

εφαρμογής ότι έχει τη συγκατάθεσή του. Η μη δυνατότητα χρήσης ασφαλών ψηφιακών 

πιστοποιητικών για τους ασφαλισμένους ώστε να λαμβάνεται ρητή και ειδική 

συγκατάθεση στο περιβάλλον του Σ.Η.Σ., δίνει τη δυνατότητα προσπέλασης του 

                                                
266 Νόμος 2472/1997,  άρθρο 4. παρ.1 στοιχ. δ΄. 
267 Απόφαση 138/2013 της Α.Π.Δ.Π.Χ. με αριθμ.πρωτ.Γ/ΕΞ/7295/15-11-2013, http://www.dpa.gr. 
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ιατρικού ιστορικού ασθενούς από τον ιατρό, χωρίς τη λήψη πραγματικής συγκατάθεσης. 

Η Αρχή κρίνει απαραίτητο, να καθοριστεί διαδικασία συστηματικού και τακτικού 

ελέγχου των προσβάσεων των χρηστών του Σ.Η.Σ. σε ιατρικά ιστορικά ασθενών, ώστε 

να ανιχνευτούν παράνομες προσβάσεις. Επίσης, να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι 

μέσω αυτοματοποιημένων και αποδοτικών διαδικασιών  ικανοποίησης του δικαιώματος 

πρόσβασης268 πχ. μέσω αυτόματης αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (sms ή e-mail), 

για το ποιοι χρήστες του Σ.Η.Σ. απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, 

τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που η πρόσβαση αυτή δεν συνοδεύεται από την 

ηλεκτρονική καταχώρηση συνταγής. 

β) Η ταυτοποίηση των χρηστών (ιατροί, φαρμακοποιοί), κατά την εγγραφή τους 

στο σύστημα δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία ή χρήση ψηφιακών 

πιστοποιητικών, αλλά η ταυτοποίηση βασίζεται σε πλήθος προσωπικών στοιχείων 

(αρ.άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έτος λήψης ειδικότητας, Α..Μ Τ.Σ.Α.Υ.), τα οποία 

ελέγχονται στο μητρώο του Τ.Σ.Α.Υ. 

γ) Δεν υπάρχει κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό που επεξεργάζεται 

δεδομένα του Σ.Η.Σ. και δεν δεσμεύεται από απόρρητο, ο οποίος να έχει εγκριθεί από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να εφαρμόζεται από τον εκτελούντα269. 

 

Η αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται στο Σ.Η.Σ., οδήγησε σε πληθώρα 

νομοθετημάτων και αποφάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο ν.4261/2014270 για την 

υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της 

διαδικασίας του rebate271 και του clawback272, μπορεί να δημοσιεύονται ή να χορηγού-

νται έναντι συνδρομής στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της Εφαρμογής της 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτά 

κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. 

                                                
268 Σύμφωνα με το  ν.2472/1997, άρθρο 12. 
269Απόφαση 138/2013 της Α.Π.Δ.Π.Χ.. 
270Νόμος 4261/2014 , άρθρο 182 παρ.2. 
271 Rebate (επιβράβευση) είναι κάθε θεσμοθετημένη και ακούσια έκπτωση την οποία παρέχουν οι ιδιώτες 

πάροχοι στον ΕΟΠΥΥ( φαρμακοποιοί , γιατροί κ.λπ). Η έκπτωση συνήθως καταβάλλεται ανά μήνα, αλλά 

μπορεί να είναι και ετήσια. 
272 Clawback (επανάκτηση) είναι η επιστροφή χρηματικού ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς το 

δημόσιο, λόγω υπέρβασης του συμφωνημένου αρχικού ποσού. 
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Επιπρόσθετα, μετά την ψήφιση του ν.4368/2016273, δίνεται η δυνατότητα στον 

Ε.Ο.Π.Π.Υ. να αξιοποιεί έναντι χρηματικής αμοιβής τα δεδομένα που συλλέγονται, όπως 

επί παραδείγματι στοιχεία με τις πωλήσεις φαρμάκων, τα οποία θα δοθούν σε 

φαρμακευτικές εταιρείες. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν εκτός των άλλων πωλήσεις 

φαρμάκων ανά περιοχή, αριθμό ασθενών, συγκριτικά στοιχεία κ.α. Η εφαρμογή των 

ανωτέρω διατάξεων εγείρει πλήθος ερωτημάτων για την διασφάλιση των ευαίσθητων 

δεδομένων που συλλέγονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α., την επεξεργασία και το σκοπό της 

επεξεργασίας προκειμένου να δοθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Υ. προς οικονομική εκμετάλλευση. 

Κατά συνέπεια, λόγω της φύσης και του όγκου των προσωπικών δεδομένων που 

υφίσταται επεξεργασία μέσω του Σ.Η.Σ. και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στα υποκείμενα 

των δεδομένων, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη λήψης των πλέον αυστηρών και αποτελεσματικών μέτρων ασφάλειας. 

 

4.2 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 
 Μια από τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας είναι και το σύστημα του 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (Electronic Health Record - E.H.R) ή αλλιώς σύστημα 

ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. Αποτελεί μια ψηφιακή και οργανωμένη συλλογή 

δεδομένων υγείας με δυνατότητες αποθήκευσης, διαμοιρασμού και μετάδοσης 

ηλεκτρονικά των δεδομένων αυτών ανάμεσα σε διάφορους φορείς υγειονομικής 

περίθαλψης274. Είναι η αποθήκη πληροφοριών που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του 

ασθενούς. Αποτελεί, επομένως, τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής 

αντιμετώπισης του ασθενούς, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής αλλά και 

στατιστικής φύσεως275. 

Κατά την διερεύνηση του όρου, διαπιστώθηκε ότι πλήθος όρων και ακρωνυμίων 

έχουν αποδοθεί στην έννοια της ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων υγείας σε 

                                                
273Φ.Ε.Κ. Α΄ 21 / 21-2-2016, άρθρο 90 παρ. 5 στοιχ. ι (τροποποιεί το ν.3918/2011 , άρθρο 19 παρ.1) «ι) 

έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του 

Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η 

Η.ΔΙ.Κ.Α.  ή άλλοι φορείς». 
274 Βλ. αναλυτικότερα Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2006). Ηλεκτρονικός φάκελος και  αρχεία 

νοσοκομείων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, σελ.71-106. 
275 Βλ. Παντελίδης Α. (2015). Ηλεκτρονική Υγεία. Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και 

βοηθήματα, σελ.73. 
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ψηφιακό αρχείο. Ορισμένοι από αυτούς είναι το υπολογιστικό μητρώο ασθενή 

(Computer-based Patient Record- CPR), ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος (Electronic 

Medical Record- EMR), το έγγραφο συνέχισης φροντίδας ή μητρώο συνέχισης 

φροντίδας (Continuity of Care Document- CCD/ Continuity of Care Record- CCR), ο 

προσωπικός φάκελος υγείας (Personal Health Record- PHR). Επί του παρόντος, ο πιο 

διαδεδομένος και κοινά αποδεκτός είναι ο όρος του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 

(EHR)276. 

 Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (EHR) είναι μια "διαχρονική ηλεκτρονική 

καταγραφή των πληροφοριών για την υγεία των ασθενών που παράγονται από έναν ή 

περισσότερους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε σύστημα παροχής υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας.  Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή, 

οι ιατρικές διαγνώσεις, η φαρμακευτική αγωγή, τα ζωτικά σημεία, το ιστορικό του 

παρελθόντος, οι εμβολιασμοί, οι εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις277. 

 Η υιοθέτηση του Η.Φ.Υ. συμβάλλει στην παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, 

μειώνει το κόστος των υπηρεσιών υγείας και ενισχύει τη αποδοτικότητα των 

επαγγελματιών υγείας, διότι αυτοματοποιεί και εξορθολογίζει τη ροή εργασίας του 

κλινικού ιατρού. Βοηθά στη λήψη κρίσιμων για τη ζωή του ασθενούς αποφάσεων , στην 

εκπαίδευση και στην έρευνα278. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Η.Φ.Υ. έχει 

εκδώσει πολυάριθμες αποφάσεις, νομοθετήματα και μελέτες για την ηλεκτρονική υγεία, 

κάποια εκ των πιο σημαντικών έχουν αναλυθεί σε επιμέρους υποενότητες της εργασίας. 

Στην Ελλάδα πριν από 14 χρόνια, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η έννοια του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και η ηλεκτρονική κάρτα υγείας με το ν.3235/2004279. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε πολίτη περιέχει ιατρικές πληροφορίες που αφορούν 

αυτόν, σε οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε κάθε Κέντρο Υγείας 

εγκαθίσταται κατάλληλη υποδομή για την τήρηση και ενημέρωση στοιχείων του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, καθώς και στα ιατρεία ιδιωτών ιατρών που είναι 

συμβεβλημένα με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ο ιατρός υποχρεούται να 

                                                
276 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015). Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. σελ.204. 
277 Healthcare Information and Management Systems Society, “Electronic Health Records”. 

http://www.himss.org/library/ehr 
278 https://sparta94.wordpress.com/category/ιατρικο-απορρητο/ηλεκτρονικοσ-ιατρικοσ-φακελοσ/page/2/. 
279 Φ.Ε.Κ. Α' 53/18-02-2004. 
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ενημερώνει τους  ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους με τις πληροφορίες, οι οποίες 

παράγονται από τον ασθενή. Επιπλέον, αναφέρονται οι κατηγορίες ατόμων που έχουν 

πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο με βάση τις αρχές της εμπιστευτικότητας280 

και τέλος ακολουθούν οι ποινικές κυρώσεις για όποιον με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς 

να έχει δικαίωμα, λάβει γνώση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, αλλοιώσει ή 

καταστρέψει δεδομένα ή πλαστογραφήσει ή υπεξαγάγει την ηλεκτρονική κάρτα υγείας 

με σκοπό να αποκτήσει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. 

Ακολουθεί ο ν.4238/2014281 όπου καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός 

Φάκελος Υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες (Α.Η.Φ.Υ). Ο Α.Η.Φ.Υ. περιλαμβάνει 

ένα συνοπτικό ατομικό ιστορικό υγείας καθώς και  πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με 

την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία 

περίθαλψης 282. Καθιερώνεται ένα ενιαίο πρότυπο όσον αφορά τα περιεχόμενα, τον 

τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση στις ιατρικές 

πληροφορίες του φακέλου σε εφαρμογή των ν.2472/1997 και ν.3471/2006. Το 

περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. είναι υποχρεωτικό και ενιαίο σε εθνικό επίπεδο. Ο Α.Η.Φ.Υ 

τηρείται και ενημερώνεται υποχρεωτικά από τους επαγγελματίες υγείας με όλες τις 

ιατρικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την 

αποκατάσταση των ασθενών. Τα δεδομένα του φακέλου αποτελούν ιδιοκτησία του 

πολίτη και τηρούνται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων . Δικαίωμα πρόσβασης 

στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ. έχει ο πολίτης και ο επαγγελματίας υγείας κατά τη 

νοσηλεία ή επίσκεψη του πολίτη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών 

υγείας283. 

 Με το ν.4486/2017284 επαναπροσδιορίζεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης) και Α.Υ.Π.Α. (Αριθμός Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού)285. Ο 

                                                
280 Άρθρο 10 
281 Άρθρο 51 παρ.4. 
282 Νόμος 4213/2013, άρθρο 3 στοιχείο ιγ. 
283 Νόμος 4238/2014, άρθρο 51 παρ.4. 
284 Άρθρο 21. 
285 Σε αντικατάσταση του ν.4238/2014 άρθρο 51 παρ.4. 
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Α.Η.Φ.Υ. περιλαμβάνει ένα συνοπτικό ατομικό ιστορικό υγείας καθώς και  πληροφορίες 

κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη 

τη διαδικασία περίθαλψης286. Καθιερώνεται ένα ενιαίο πρότυπο όσον αφορά τα 

περιεχόμενα, τον τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση 

στις ιατρικές πληροφορίες του φακέλου σε εφαρμογή των ν.2472/1997 και ν.3471/2006. 

Το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. είναι υποχρεωτικό και ενιαίο σε εθνικό επίπεδο287. 

Οι επαγγελματίες υγείας ως πιστοποιημένοι χρήστες της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες τις 

πληροφορίες που προκύπτουν κατά την εξέταση ή επίσκεψη του ασθενή. Τα δεδομένα 

του Α.Η.Φ.Υ. αποτελούν ιδιοκτησία του ατόμου και ως υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

δεδομένων αυτών θεωρείται το Υπουργείο Υγείας. Πρόσβαση στον Α.Η.Φ.Υ. έχει το 

ίδιο το άτομο ως κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Υ.Π.Α. και κάθε επαγγελματίας υγείας, κατά 

την επίσκεψή του σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υγείας, μετά από συναίνεση 

του ατόμου. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την συναίνεσή του οποτεδήποτε 

και να αποκλείει την οποιαδήποτε χρήση των ιατρικών του δεδομένων, καθώς και να 

απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ή και σε όλα τα δεδομένα. Στην περίπτωση 

που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιού-

νται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του, ενώ αν τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του 

συμπαραστάτη.  

Κατά την πρόσβαση και καταχώριση δεδομένων στον Α.Η.Φ.Υ. καταγράφονται τα 

στοιχεία του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα. Ο φορέας λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού συστήματος Α.Η.Φ.Υ. έχει τη δυνατότητα να παρέχει ανωνυμοποιημένα 

στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικές, 

στατιστικές, οικονομικές, διοικητικές και διαχειριστικές αναλύσεις288. 

Στη χώρα μας στην προσπάθεια εφαρμογής των ανωτέρω νόμων εξαγγέλθηκε το 

2014 ότι θα διανεμηθούν 20 εκατομμύρια ευρώ σε νοσοκομεία της χώρας για την 

ψηφιοποίηση των φακέλων των ασθενών, προκειμένου να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό 

ιστορικό αρχείο φακέλων ασθενών. Πράγματι, ακολούθησαν δημόσιοι διαγωνισμοί 

προκειμένου να ανακηρυχθούν ανάδοχες εταιρείες, οι οποίες θα αναλάμβαναν το έργο 

                                                
286 Νόμος 4213/2013, άρθρο 3 στοιχ. ιγ. 
287 Τα ανωτέρω διατυπωμένα είναι όμοια με το ν.4238/2014 άρθρο 51 παρ.4. 
288 Νόμος 4486/2017, άρθρο 21. 
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της ψηφιοποίησης των φακέλων των ασθενών. Επί του θέματος, έχει τοποθετηθεί η 

Α.Π.Δ.Π.Χ.289 προς απάντηση εγγράφου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για την προκήρυξη αντίστοιχου διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

οποία διατυπώνονται οι περιορισμοί και τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαρροής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα 

που θα ψηφιοποιηθούν. 

Επιπρόσθετα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Κρήτης στα πλαίσια του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ), δημιούργησε το 

σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου «ΠΑΝΑΚΕΙΑ»290. Το σύστημα αυτό είναι «ένα πλήρες 

νοσοκομειακό ηλεκτρονικό αρχείο, προσβάσιμο από οποιοδήποτε υπολογιστικό 

σύστημα (Η/Υ, tablet, smart Phone) του χρήστη, χάρη στο οποίο, μπορεί να ανακληθεί 

άμεσα και γίνει ανασκόπηση όλων των λεπτομερειών νοσηλείας κάθε περιστατικού που 

νοσηλεύεται ή έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν στη κλινική του χρήστη». Παρέχει τη 

δυνατότητα στον επαγγελματία υγείας μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τον ασθενή, 

καθώς μπορεί και συγκεντρώνει πληροφορίες για τον ασθενή από όλα τα νοσοκομεία της 

Κρήτης291. 

 Η Α.Π.Δ.Π.Χ. έχει τοποθετηθεί επί της λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος με 

την αριθμ. 2/2015 γνωμοδότηση. Τονίζει ότι το ανωτέρω σύστημα συγκεντρώνει διάχυτη 

πληροφορία από διάφορα πληροφοριακά συστήματα των μονάδων υγείας της 7ης ΥΠΕ, η 

οποία όμως προϋποθέτει τη συγκατάθεση του ασθενούς. Εκτός όμως της συγκατάθεσης, 

απαιτείται και η δυνατότητα πρόσβασης του ασθενή στα στοιχεία που έχουν εισαχθεί 

από συγκεκριμένες μονάδες υγείας ή κλινικές. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία που τον αφορούν, πχ 

στοιχεία ψυχικής νόσου. Επιπλέον, ζητείται να εκπονηθεί σύστημα διαχείρισης 

ασφάλειας πληροφοριών με βάση διεθνή πρότυπα, να υποβληθεί κώδικας δεοντολογίας 

σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να οριστεί εσωτερικός 

υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων και να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του 

ν. 3979/2011 και η υπουργική απόφαση με αρ.ΥΑΠ/φ.40.1/989/12.4.2012292  περί της 

                                                
289 Γ/ΕΞ/1619-1/30-4-2015. 
290 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3682/15-11-2016). 
291 Βλ. Μοσχοβάκης, Γ., Μαλάς, Κ. & Καραμπέτσος, Δ. (2014). Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 

ιατρονοσηλευτικών ροών και πληροφοριών «ΠΑΝΑΚΕΙΑ». Ηράκλειο.  
292 Φ.Ε.Κ. Β΄1301. 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους κανόνες και τα πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα 

σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 

πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου φορέα293. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις δίδεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του από 

τις αρχές του 2015, να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για όλες τις υπηρεσίες που έχουν 

λάβει από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού294, όπου έχει 

δημιουργηθεί ο φάκελος ασφάλισης υγείας, πρωτοποριακή εφαρμογή για τα ελληνικά 

δεδομένα. Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιέχει στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των 

υπηρεσιών υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν 

καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού. 

 Κάθε ασφαλισμένος εγγράφεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στη διεύθυνση: 

https://apps.ika.gr/eApplicationInsPerson (Εγγραφή ασφαλισμένου) με τα στοιχεία της 

Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου και εκτυπώνει ένα αποδεικτικό εγγραφής 

στο οποίο αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός εγγραφής. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος, 

ενεργοποιεί τους κωδικούς του διαμέσου συμβεβλημένου ιατρού του ΕΟΠΥΥ. Εφόσον, 

ενεργοποιηθεί ο φάκελος του ασθενή, ο ασφαλισμένος αποκτά τη δυνατότητα 

διαχείρισης του φακέλου του με τους προσωπικούς κωδικούς του. Στον Φάκελο 

Ασφάλισης Υγείας έχει δυνατότητα πρόσβασης μόνον ο ασφαλισμένος και δίδεται η 

δυνατότητα γνωστοποίησης του περιεχόμενου του φακέλου μόνο με προσωπική του 

ευθύνη295. 

 Συμπερασματικά, διαπιστώνονται προσπάθειες υιοθέτησης του ηλεκτρονικού 

φακέλου υγείας στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης 

σε συνδυασμό με τις καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις και την καθοδήγηση του 

ευρωπαϊκού πλαισίου. Οι προσπάθειες αυτές όμως είναι αποσπασματικές, δεν αφορούν 

το γενικό πληθυσμό και είναι προαιρετικές. Ουσιαστικά, αποτελούν την απαρχή του 

νέου εγχειρήματος χωρίς όμως να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη διαλειτουργική 

μορφή του Η.Φ.Υ.. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιτακτική ανάγκη της 

                                                
293 Βλ. Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3682/15-11-2016). 
294 http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index. 
295 http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index. 
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ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικών φακέλων, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα των δεδομένων υγείας αλλά και το δικαίωμα 

του ασθενούς στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων που 

τον αφορούν. 

4.3 Τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων 

Οι μονάδες υγείας προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, αναπτύσσουν πληροφοριακά 

συστήματα ώστε να συλλέγουν και να επεξεργάζονται διάφορες πληροφορίες. 

Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου είναι το υπολογιστικό σύστημα το οποίο «είναι 

υπεύθυνο για τη συνύπαρξη και την επικοινωνία της εξωτερικής και της εσωτερικής 

ροής πληροφοριών σε ένα νοσοκομείο, καθώς και για τον κοινό τρόπο λειτουργίας των 

εφαρμογών μέσα στο νοσοκομείο»296. 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα των νοσοκομείων λειτουργούν σε περιβάλλοντα 

υψηλής ευπάθειας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης των δεδομένων 

που διαχειρίζονται. Οι επεξεργαζόμενες πληροφορίες θα πρέπει να διασφαλίζονται από 

μέγιστο βαθμό εμπιστευτικότητας και προστασίας, καθώς αφορούν το ιατρικό ιστορικό 

ενός ασθενή, διαγνώσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, τα στοιχεία των 

νοσηλευόμενων, καθώς και καταστάσεις με το πρόγραμμα χειρουργικών επεμβάσεων 

και επισκέψεων στους γιατρούς. Επιπλέον, περιλαμβάνουν στοιχεία των εργαζομένων 

στο νοσοκομείο, τις οικονομικές απολαβές τους και πλήθος άλλων πληροφοριών που 

αφορούν τη διοικητική, οικονομική και οργανωτική λειτουργία ενός νοσοκομείου. 

Τα ΠΣΝ αποτελούν ένα μέρος του συστήματος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης297, δεδομένου ότι ανταλλάσσονται πληροφορίες με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα της δημόσιας διοίκησης, όπως με ασφαλιστικούς οργανισμούς, με το 

σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με φορείς του Υπουργείου Υγείας, 

Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Ανασυγκρότησης. Το γεγονός ότι σε μεγάλο 

βαθμό δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων αυτών, υποδηλώνει ότι 

τα δεδομένα  υγείας μεταφέρονται με κάθε τρόπο χωρίς καμία ασφάλεια. Γίνεται εύκολα 

                                                
296 Βλ. Παντελίδης Α. (2015). Ηλεκτρονική Υγεία. Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και 

βοηθήματα, σελ.54. 
297 Βλ. αναλυτικότερα Δρογκάρης, Π. (2013). Ασφάλεια και Προστασία της Ιδιωτικότητας σε 

Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 



 

81 

αντιληπτό ότι σημαντικές πληροφορίες και ως επί το πλείστον ευαίσθητες πληροφορίες 

διαχέονται μέσα στα πληροφοριακά συστήματα, χωρίς να λαμβάνονται οι απαραίτητες 

δεσμεύσεις για την προστασία τους, διότι δεν ακολουθούνται κοινά πρότυπα και 

κωδικοποιήσεις. 

Ο Έλληνας νομοθέτης με το ν. 3979/2011298 προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό, τη 

διαμόρφωση και την προμήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων και η ανάγκη διαμόρφωσης των συστημάτων και 

υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων 

προσωπικών δεδομένων. 

Το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια προστασίας και προαγωγής της δημόσιας 

υγείας, παρακολούθησης της λειτουργίας των μονάδων υγείας και ιδιαίτερα της 

οικονομικής λειτουργίας και τον έλεγχο δαπανών, έχει εισαγάγει το Σύστημα 

Διαχείρισης Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΕΣΥ. Μέσω αυτού του συστήματος θα γίνεται 

επεξεργασία περαιτέρω των δεδομένων που θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τα 

πληροφοριακά συστήματα των μονάδων υγείας και τις υγειονομικές περιφέρειες. Επί του 

ανωτέρω έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η Α.Π.Δ.Π.Χ. (γνωμοδότηση 3/2015), σύμφωνα με 

την οποία πληρούται η αρχή της αναλογικότητας, εφόσον προκύπτει ότι δεν θα 

συλλέγονται ονομαστικά στοιχεία ή άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά δεδομένα 

κωδικοποιημένα από την πηγή τους (μονάδες υγείας και υγειονομικές περιφέρειες), έτσι 

ώστε να παρεμποδίζεται η εξακρίβωση των στοιχείων του υποκειμένου299.  

 Περαιτέρω εκδόθηκε Υπουργική απόφαση300, η οποία ορίζει τις τεχνικές 

ανωνυμοποίησης και κωδικοποίησης δεδομένων και περιγράφει τη διαδικασία και τον 

τρόπο αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια 

νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης 

και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.), ως εκτελούντα 

την επεξεργασία.  

 Η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων από το Υπουργείο 

Υγείας είναι βάσιμη σύμφωνα με το ν.2472/1997301 διότι η επεξεργασία εκτελείται από 

                                                
298 Άρθρο 7 παρ.3. 
299Γνωμοδότηση 3/2015 της Α.Π.Δ.Π.Χ.. http://www.dpa.gr 
300 Αριθμ. Πρωτ.: Α3(γ)/77213 (Φ.Ε.Κ. 3699 Β΄/19-10-2017). 
301 Άρθρο 7 παρ.2. 
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Δημόσια αρχή και είναι αναγκαία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για 

την άσκηση δημοσίου φορολογικού ελέγχου ή δημοσίου ελέγχου κοινωνικών παροχών. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ιδιαιτερότητα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

το Υπουργείο Υγείας ως υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση 

του απορρήτου και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. 

 

4.4 Τηλεϊατρική και Κινητή Υγεία (m-Health) 

 Η συνεχιζόμενη ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής στην υγεία σε 

συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και την 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οδηγούν στην υιοθέτηση νέων εφαρμογών όπως η 

τηλεϊατρική και η κινητή υγεία, οι οποίες υπόσχονται συνεχώς νέες προοπτικές και 

λύσεις για την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη του ασθενούς από απόσταση. Μετά 

από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη - μέλη το 2013, διαπιστώθηκε ότι 

μόνο το 9 % των μονάδων υγείας δίνουν στους ασθενείς τη δυνατότητα ιατρικής 

παρακολούθησης και περίθαλψης από απόσταση και λιγότεροι από το 10 % των γενικών 

ιατρών παρέχουν γνωματεύσεις σε ασθενείς μέσω διαδικτύου και κάτω από το 16 % 

επικοινωνούν διαδικτυακά με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων302. Επιπλέον, η BCC Research 

, εταιρεία παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τις έρευνες της στην αγορά, ανακοίνωσε ότι η 

παγκόσμια αγορά m-health αναμένεται να φθάσει τα 46,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι 

το 2021 από 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 με ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης (CAGR) 28,6%, από το 2016 έως το 2021303. Ως εκ τούτου, αναμένεται 

μεγάλη δυναμική ανάπτυξη και ενσωμάτωση των ανωτέρω εφαρμογών στο άμεσο 

μέλλον. 

 Με τον όρο τηλεϊατρική ορίζεται «η δυνατότητα που παρέχεται στους 

επαγγελματίες υγείας για αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών σε 

απομακρυσμένες περιοχές με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Μέσω αυτής επιτρέπεται στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση 

στην ιατρική τεχνογνωσία άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς την ύπαρξη χρονοβόρων 

ταξιδιών, ενώ παράλληλα παρέχεται αποτελεσματικότερη χρήση των περιορισμένων 

                                                
302 https://ec.europa.eu/greece/node/630_el. 
303 https://www.bccresearch.com/market-research/healthcare/mobile-health-technologies-report-hlc162b. 

html. 
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πόρων των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να «εξετάζουν» τους ασθενείς σε 

διάφορες τοποθεσίες χωρίς να απομακρύνονται από τη βάση τους και χωρίς την ύπαρξη 

νέων υποδομών304. 

 Αντιστοίχως, για την κινητή υγεία (mHealth) μέχρι σήμερα δεν έχει καθιερωθεί 

ένας επίσημος τυποποιημένος ορισμός αλλά για τους σκοπούς έρευνας που εκτελέστηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το παγκόσμιο παρατηρητήριο για την 

ηλεκτρονική υγεία όρισε την κινητή υγεία ως «μια πρακτική ιατρικής και δημόσιας 

υγείας που υποστηρίζεται από κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, συσκευές 

παρακολούθησης ασθενών, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA) και άλλες ασύρματες 

συσκευές». Οι εφαρμογές κινητής υγείας προϋποθέτουν την χρήση κινητών συσκευών 

που προαναφέρθηκαν, αξιοποιώντας ορισμένες λειτουργίες τους όπως τη μετάδοση της 

φωνής, σύντομα μηνύματα (SMS), καθώς και πιο περίπλοκες λειτουργίες και εφαρμογές, 

όπως GPRS (General Packet Radio Service) πακέτο μεταφοράς δεδομένων με υψηλούς 

ρυθμούς μετάδοσης με ραδιοσυχνότητες, κινητές τηλεπικοινωνίες τρίτης και τέταρτης 

γενιάς (συστήματα 3G και 4G), το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) και την 

τεχνολογία Bluetooth305. 

 Τα δεδομένα υγείας έχουν πολυμεσικό χαρακτήρα και μπορούν να μεταφέρονται 

βιοσήματα ηλεκτρονικά όπως τα ζωτικά σημεία του ασθενή (οξυγόνωση αίματος, 

σφίξεις, αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές) ή διαγνωστικές εικόνες (π.χ. 

ακτινογραφίες, υπέρηχοι, μαγνητικές τομογραφίες, αξονικές τομογραφίες, μαστογραφίες 

κ.λπ.) στους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να συνδράμουν στη βελτίωση της υγείας 

του ασθενή. Επί παραδείγματι, στην εφαρμογή της κατ’ οίκον νοσηλείας (home care), ο 

ασθενής βρίσκεται σπίτι του και παρακολουθείται από απόσταση από τον ιατρό του. Το 

σύστημα αυτόματα δημιουργεί συναγερμούς και ειδοποιεί τον επαγγελματία υγείας 

προκειμένου να επέμβει όταν υπάρχουν ενδείξεις παρέκκλισης από το φυσιολογικό.  

 Επίσης, η τηλεϊατρική και η κινητή υγεία ενδείκνυται να εφαρμόζονται σε 

απομακρυσμένες, άγονες, αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές περιοχές  όπου δεν υφίσταται η 

έγκυρη και εξειδικευμένη ιατρική παρουσία και γνώση. Ταυτόχρονα, η διασύνδεση 

κεντρικών εξειδικευμένων μονάδων υγείας με περιφερειακές μονάδες υγείας με τη 

χρήση της τηλεϊατρικής θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στο σύστημα υγείας αλλά και 

                                                
304 https://www.amdtelemedicine.com/telemedicine-resources/telemedicine-defined.html. 
305 http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf. 
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στους ασθενείς306. Γενικότερα, με την υιοθέτηση των ανωτέρω εφαρμογών, μειώνεται η 

ανάγκη νοσηλείας και επιπλέον ενισχύεται η αυτόνομη διαβίωση με ασφάλεια. 

 Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι αναπτύσσονται 

πολυάριθμες εφαρμογές τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο. Η ΕΕ έχει 

επενδύσει σε διάφορα έργα όπως το ICT4Depression, μια προτεινόμενη υπηρεσία η 

οποία βασίζεται στην χρήση κινητού τηλεφώνου με μια σειρά από αισθητήρες και 

συσκευές για την παρακολούθηση των απαιτούμενων βιοσημάτων για την αντιμετώπιση 

της κατάθλιψης307. Το έργο PSYCHE, με προϋπολογισμό περίπου 3,9 εκατομμύρια 

ευρώ, είναι ένα πολυπαραμετρικό σύστημα παρακολούθησης ασθενών με διπολική 

διαταραχή που βασίζεται σε δεδομένα που καταγράφονται από αισθητήρες 

ενσωματωμένους σε υφάσματα και άλλες φορητές συσκευές. Τα καταγεγραμμένα  

δεδομένα κρυπτογραφημένα μεταδίδονται ασύρματα στο κινητό τηλέφωνο και έπειτα 

στη βάση δεδομένων του έργου308. Το «έξυπνο κινητό» σε συνδυασμό με κατάλληλους 

αισθητήρες βρίσκει εφαρμογή σε πολλά αναπτυσσόμενα έργα όπως το έργο Reaction 

που αναφέρεται σε ασθενείς με διαβήτη309, το  Nephron+ μια εφαρμογή αιμοκάθαρσης 

χρόνιων νεφροπαθών εκτός νοσοκομείου310, το BRAVEHEALTH για την διαχείριση και 

φροντίδα ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις311, το REMPARK και το PD_Manager 

για ασθενείς με Πάρκινσον312 και το WELCOME για ασθενείς που πάσχουν από Χρόνια 

Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια313. Πλήθος ερευνητικών έργων έχουν χρηματοδοτηθεί 

από τη ΕΕ και την παγκόσμια κοινότητα, τονίζοντας την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για 

καινοτόμες λύσεις στην ηλεκτρονική υγεία. 

 Παρ' όλες τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της τηλεϊατρικής και της 

κινητής υγείας, τα δικαιώματα των ασθενών για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων τους δεν παύουν να ισχύουν ούτε περιορίζονται ενώ παράλληλα απαιτείται 

να διατηρείται η εμπιστευτικότητα της μεταφοράς των δεδομένων που σχετίζονται με τη 

                                                
306 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015). Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Αθήνα: Ελληνικά 

ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα  και βοηθήματα, Κεφάλαιο 6. 
307 http://www.ict4depression.eu/. 
308 www.psyche-project.org. 
309 www.reaction-project.eu. 
310 www.nephronplus.eu. 
311 http://www.brave-health.com/. 
312 www.rempark.eu. 
313 www.welcomeproject.eu. 
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διαχείριση της περίθαλψής τους. Συνεπώς, κάθε είδους εξ αποστάσεως παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης οφείλει να πραγματοποιείται σε κατάλληλο περιβάλλον, ώστε 

οι ασθενείς να είναι απόλυτα βέβαιοι για την παρουσία ή όχι τρίτων ατόμων που δεν 

σχετίζονται με αυτή, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση για την κατάσταση της υγείας τους. 

 Επιπλέον, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει και να συναινεί προφορικά ή γραπτά, 

αν τα δεδομένα που τον αφορούν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό ή μαγνητικό μέσο κατά 

τη διάρκεια των τηλεσυνεδριών, καθώς και να ενημερώνεται για τους πιθανούς 

κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα 

συμμετάσχει ή όχι. 

 Εκατοντάδες άρθρα αξιολόγησης έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία  χρόνια 

υποστηρίζοντας την κλινική αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση κόστους της 

τηλεϊατρικής και της κινητής υγείας Από την άλλη μεριά όμως και μέχρι σήμερα , τόσο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην χώρα μας, δεν έχει νομοθετηθεί καμία ειδική 

διάταξη που να ορίζει τους κανόνες λειτουργίας των εφαρμογών αυτών, καθώς και την 

προστασία των δεδομένων υγείας κατά την μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία 

τους, αλλά αντιθέτως εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και οι νομοθετικές ρυθμίσεις περί της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 

 

 

4.5 Τα μεγάλα δεδομένα στην υγεία (Big Data) και η νεφοϋπολογιστική 
(Cloud Computing) 

 

 Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της σημερινής κοινωνίας που είναι πλούσια σε 

δεδομένα είναι η συλλογή, η αποθήκευση, η επεξεργασία και η ανάλυση τεράστιων 

ποσοτήτων δεδομένων. Δεδομένου ότι η τεχνολογική πρόοδος συνεχώς αυξάνεται ενώ οι 

οικονομικοί πόροι περιορίζονται, ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, οι εφαρμογές των 

συστημάτων μεγάλων δεδομένων (Big Data) δημιουργούν προσφερόμενες ευκαιρίες όχι 

μόνο για την υγεία του ατόμου αλλά και για την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού. Τα 

big data αποτελούν στις μέρες μας προεξάρχον θέμα συζήτησης και διαπιστώνεται  ότι 
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θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, καθώς διαδραματίζουν ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο 

στην καινοτομία, στον ανταγωνισμό και στην παραγωγικότητα.314. 

 Τα μεγάλα δεδομένα στην υγεία αναφέρονται σε μεγάλα σύνολα δεδομένων τα 

οποία συλλέγονται αυτόματα ή μη και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Είναι δεδομένα 

πολλαπλών χρήσεων, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν και περιλαμβάνουν τη σύνδεση 

των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του 

συστήματος υγείας. Δεν αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν για συγκεκριμένη 

μελέτη ή έρευνα. 

 Διαπιστώθηκε ότι έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για τα μεγάλα δεδομένα, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων περιλαμβάνουν τα τέσσερα «V»: 

• Volume (Όγκος): Ο όγκος των δεδομένων που παράγεται, αποθηκεύεται και 

ανταλλάσσεται είναι τεράστιος. 

• Velocity (Ταχύτητα): Απαιτείται συνεχής, γρήγορη και επαναλαμβανόμενη 

ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. 

• Variety (Ποικιλία): Μεγάλη ποικιλομορφία των δεδομένων, η οποία καθιστά 

δύσκολη την αντιμετώπιση με ενιαίο τρόπο. 

• Veracity (Ακρίβεια): Προκύπτει αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης των 

δεδομένων που έχουν αναλυθεί315. 

 

 Τα μεγάλα δεδομένα υγείας απαιτούν σημαντικές προσπάθειες υλικοτεχνικής 

υποστήριξης και υπολογιστικής ισχύος, ανεξάρτητα από το αν είναι δομημένα ή μη. Η 

αλυσίδα αξίας των μεγάλων δεδομένων υγείας συνίσταται στην παραγωγή και τη 

συλλογή δεδομένων, την αποθήκευση και την επεξεργασία και τέλος, στη διανομή και 

ανάλυση των σχετικών δεδομένων. Η επεξεργασία και η αναδρομική ανάλυση των 

δεδομένων υγείας μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 

θεραπειών μελετώντας την προηγούμενη έκβαση της νόσου, μειώνοντας τις 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα φάρμακα, περιορίζοντας τα ιατρικά σφάλματα, 

                                                
314 Βλ. Κίτσος ,Π., Γιαννουκάκου, Αικ. & Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2014). Η ηλεκτρονική 

υγεία την εποχή των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων). Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σελ. 10-20. 
315 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015). Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Αθήνα:  Ελληνικά 

ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα  και βοηθήματα, Κεφάλαιο 9. 
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διασυνδέοντας παρόχους και επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και τέλος 

αναπτύσσοντας ερευνητικά και κοινωνικά δίκτυα, δίκτυα ασθενειών ή ιατρών. 

 Επιπρόσθετα, η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων υγείας διευρύνει τις 

δυνατότητες πρόληψης των ασθενειών, προσδιορίζοντας τους παράγοντες κινδύνου στο 

γενικό πληθυσμό, βελτιώνει την φαρμακοεπαγρύπνηση316 και την ασφάλεια των 

ασθενών μέσω ενημερωμένων ιατρικών πληροφοριών. Συμβάλλει στην βελτίωση των 

χρόνιων ασθενειών, παρακολουθώντας παγκοσμίως την νοσηρότητα των μολυσματικών 

ασθενειών μέσω των εξελισσόμενων χαρτών κινδύνου και κατανοώντας τις 

δημογραφικές προκλήσεις και τάσεις για την μετάδοση ασθενειών. Εξίσου σημαντικό 

είναι ότι διαδίδεται η γνώση, βοηθάει τους επαγγελματίες υγείας να παραμένουν 

ενημερωμένοι με τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις και την κλινική πρακτική. Τέλος, 

μειώνει το οικονομικό κόστος της υγείας και περιορίζει τον όγκο των  αποβλήτων 

ιατρικών αρχείων και φακέλων317. 

 Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το Δεκέμβριο του 2016 για τα μεγάλα δεδομένα στην Δημόσια Υγεία, στην 

Τηλεϊατρική και στην υγειονομική περίθαλψη προτείνονται δράσεις ενιαίας πολιτικής 

της ΕΕ , οι οποίες προσδιορίζονται γύρω από δώδεκα πεδία: 

• Νομικές πτυχές318: Τα νομικά πλαίσια και οι εσωτερικές πολιτικές των κρατών 

μελών θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και να αποσαφηνιστούν, ειδικότερα όσον 

αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, τη δευτερογενή 

χρήση δεδομένων υγείας, τις υπηρεσίες cloud και τους φορείς που αποθηκεύουν 

και διαχειρίζονται ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR). Όπως έχει προαναφερθεί, ο 

ΓΚΠΔ παρέχει ένα υγιές νομοθετικό πλαίσιο και εξετάζει ορισμένα από τα 

ανωτέρω θέματα. 

                                                
316 Ευρωπαϊκή επιτροπή, (2012). Εκτελεστικός Κανονισμός 520/2012 σχετικά με τη διενέργεια των 

δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης που προβλέπονται στον κανονισμό(ΕΚ) 726/2004 και στην 

Οδηγία 2001/83/ΕΚ. 
317 European Commission, (2016 ). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH, p.11. 
318 European Commission, (2016 ). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH, p.43. 
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• Εμπλεκόμενα μέρη319: Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν, οι ρόλοι και οι 

ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων μερών. Να δημιουργηθούν ομάδες 

εμπειρογνωμόνων και / ή φορέων λήψης αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 

σε επίπεδο χρηστών, ώστε να επιβλέπουν όλες τις πρωτοβουλίες για τα μεγάλα 

δεδομένα υγείας. Επιπλέον, οι ρόλοι και οι ευθύνες στην αλυσίδα αξίας των 

δεδομένων πρέπει να είναι σαφείς και να σχεδιάζονται κατά τρόπο προσαρμόσι-

μο και ευέλικτο, ώστε να αποφεύγεται η ανάθεση καθηκόντων σε ένα άτομο (π.χ. 

συλλογή, χρήση, ασφάλεια, ποιότητα δεδομένων). Η ΕΕ πρέπει να έχει σαφώς 

καθορισμένο ρόλο στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των δεδομένων για την 

υγεία. Τέλος, προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση των μεγάλων δεδομένων στην 

ιατρική πρακτική, είναι απαραίτητες οι εταιρικές σχέσεις, όπως οι συμπράξεις 

δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ γιατρών και 

επιστημόνων αναλυτών. 

• Ασφάλεια και προστασία των δεδομένων υγείας320: Πρέπει να καταρτιστεί μια 

ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική για την ασφάλεια και την προστασία 

δεδομένων υγείας, η οποία θα περιλαμβάνει πρότυπα για την ιδιοκτησία και τον 

έλεγχο των δεδομένων, προϋποθέσεις περιορισμού του σκοπού και της χρήσης, 

εμπιστευτικότητα, πρόσβαση στα δεδομένα (για ασθενείς και επαγγελματίες 

υγείας), υπηρεσίες cloud, αποθήκευση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης 

της αρχειοθέτησης των δεδομένων, επαναχρησιμοποίηση και διασυνοριακή ροή 

δεδομένων. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί έμφαση σε νέες καινοτόμες λύσεις 

ασφάλειας δεδομένων, να υιοθετηθούν πρότυπα δεοντολογίας (π.χ. ένας κώδικας 

για υπεύθυνους αναλυτές) και μοντέλα συγκατάθεσης πολλαπλών χρήσεων που 

απευθύνονται στους ασθενείς και στους κατόχους δεδομένων, ιδίως στη 

βιοϊατρική και τη γονιδιακή έρευνα. 

                                                
319 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.44. 
320 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.44. 
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• Ανοιχτά δεδομένα (open data)321 και ανταλλαγή δεδομένων322: Είναι 

επιβεβλημένη η υιοθέτηση δράσεων πολιτικής που θα ενισχύουν, θα 

διευκολύνουν και θα προωθούν την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων υγείας και 

την ανοιχτή χρήση των δεδομένων αυτών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Πρέπει να προωθηθεί η διαφάνεια των κυβερνητικών δεδομένων 

(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για την υγεία), καθώς και να βελτιωθεί η 

ασφαλής πρόσβαση στα δεδομένα του δημόσιου τομέα καθώς και η περαιτέρω 

χρήση τους. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζεται από κίνητρα και πόρους του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα, ώστε να διευκολύνεται ο διαμοιρασμός των δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των δεδομένων, πρέπει 

να υιοθετηθούν κοινά πρωτόκολλα για τους χρήστες και τους παρόχους, ενιαία 

αρχιτεκτονική δεδομένων, μοντέλα διακυβέρνησης για τη διαχείριση και 

ανταλλαγή δεδομένων και καθορισμένες διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης. 

Αυτά τα θέματα μπορούν να συνοψιστούν σε ένα κοινό πλαίσιο για υπεύθυνη 

κοινή χρήση δεδομένων. 

• Πρότυπα και πρωτόκολλα323: Αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαλειτουργικό-

τητας των διαφόρων συνόλων δεδομένων. Πρέπει να αναπτυχθούν και να 

προωθηθούν διεθνή τεχνικά πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των κλινικών 

δεδομένων, όπως ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ώστε να επιτρέπεται η 

συγκέντρωση δεδομένων και η σύγκριση της έρευνας σε επίπεδο συστήματος. 

Επιπλέον, απαιτούνται πρωτόκολλα με βάση την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα. 

• Τεχνολογική ανάπτυξη324: Πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη λύσεων 

καινοτόμου λογισμικού, που επιτρέπει την ομαλή συλλογή και αποθήκευση 
                                                
321 Βλ. Κίτσος ,Π. ,Γιαννουκάκου ,Αικ. και Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ε. (2014).Η ηλεκτρονική 

υγεία την εποχή των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων). Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σελ. 10-20. 
322 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.44 
323 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.45 
324 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH,  p.45 
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δεδομένων καθώς και τη διασύνδεση τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

εξαγωγή σχετικών δεδομένων, η ανάλυσή τους και η κοινοποίηση των 

πορισμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα απλοποιείται η επεξεργασία, η 

ανταλλαγή των δεδομένων και θα επιτρέπεται η ταχύτερη διαβίβαση τους. Αυτό 

θα περιλαμβάνει τη χρήση μεθόδων αποταυτοποίησης και ψευδωνυμοποίησης 

καθώς και αντικειμενική αξιολόγηση των στατιστικών μεθοδολογιών σχετικά με 

τις πιθανότητες επαναπροσδιορισμού των ατόμων. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν νέες μηχανές ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες θα επιτρέπουν τη 

σύγκριση της απόδοσης της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόχων και 

δικτύων. 

• Πηγές δεδομένων325: Τα δεδομένα υγείας μπορούν να συλλεχθούν από τις 

υφιστάμενες πηγές όπως ο Η.Φ.Υ., τα πληροφοριακά συστήματα των 

νοσοκομείων αλλά και από νέες πηγές συλλογής όπως από μηχανές αναζήτησης 

και περιήγησης στο διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα (πληροφορίες για την υγεία τους 

από τα ίδια τα άτομα), γονιδιακά ή βιομετρικά δεδομένα, περιβαλλοντικά 

δεδομένα (π.χ. ποιότητα του αέρα), κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, ατομικά 

δεδομένα που παρέχονται από έξυπνες και ενσωματωμένες ιατρικές συσκευές 

(συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων τηλεφώνων) και εφαρμογές 

απομακρυσμένης παρακολούθησης (π.χ. αισθητήρες, φορητές συσκευές). Όλα τα 

προαναφερόμενα δεδομένα, πρέπει να συνδεθούν προκειμένου να παράσχουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του ιατρικού ιστορικού του ασθενή και της συνολικής 

υγειονομικής περίθαλψης. 

• Ανάλυση δεδομένων326: Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι δυνατότητες των 

μεγάλων δεδομένων και η ανάλυσή τους, ώστε να βελτιωθούν και να 

διευκολυνθεί η χρήση νέων και καινοτόμων αναλυτικών μεθόδων. Κατά την 

ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών (όπως η εξόρυξη δεδομένων, τα καινοτόμα 

ζωντανά εργαστήρια - Living Laboratories, οι μεγάλες αποθήκες ανοιχτών 

δεδομένων Rich Open Data Repositories ), θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

                                                
325 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.46. 
326 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.46. 
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προγνωστική τους δύναμη και στην ικανότητα ενσωμάτωσης των κλινικών 

δεδομένων (π.χ. βιοϊατρικών δεδομένων, γονιδιακών δεδομένων).  

• Εφαρμογές327: Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μεροληψίας σχετικά 

με την επαρκή χρήση και εφαρμογή των μεγάλων δεδομένων στην υγεία,  

επιβάλλεται μια προσεκτική αξιολόγηση της ακρίβειας και της ποιότητας των 

δεδομένων καθώς και εκτίμηση των ποσοστών σφάλματος πριν από την ανάλυση 

και την ερμηνεία των δεδομένων αυτών. 

 

 Μια άλλη πτυχή σχετικά με την εφαρμογή των μεγάλων δεδομένων στην υγεία 

είναι η επέκταση των τομέων εφαρμογής που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται 

στα παρακάτω: 

 Η ανάλυση διαχείρισης του συστήματος υγείας συμβάλλει στην ενημέρωση 

των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, σχετικά με το σχεδιασμό της εργατικής 

δύναμης και της υποδομής, τη διακύμανση της ζήτησης και την αξιολόγηση 

και διαχείριση δαπανηρών φαρμάκων και τεχνολογιών. 

 Ο συντονισμός της φροντίδας μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση 

ολοκληρωμένων δεδομένων για την υγεία. 

 Η παρακολούθηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, μπορεί να παρέχει 

λεπτομερείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις παθολογικές 

καταστάσεις ασθενειών και την επιδημιολογία (π.χ. αντιμικροβιακή αντοχή). 

 Η παρακολούθηση της επίδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης μπορεί να καταπολεμήσει τακτικές εξαπάτησης. 

 Η βιοϊατρική έρευνα μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση των μεγάλων 

δεδομένων με την κλιμάκωση της επιστημονικής έρευνας, δημιουργώντας μια 

ευρύτερη και πιο αξιόπιστη βάση δεδομένων και συμπληρώνοντας τις 

υπάρχουσες μεθόδους με σχετικά φθηνό και γρήγορο τρόπο. 

 Η οικονομική ανάλυση μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των δαπανών 

μέσω της διερεύνησης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των νέων 

φαρμάκων και των θεραπειών και στην αξιολόγηση των τάσεων που 

σχετίζονται με τους διάφορους παράγοντες κόστους. 

                                                
327 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.46. 
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• Επικοινωνία328: Οι πολιτικές στον τομέα της (δημόσιας) επικοινωνίας και των 

δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να προωθήσουν μια στρατηγική ανοικτής και 

διαφανούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα και τις 

επιπτώσεις τους στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των 

δεδομένων. Το κοινό, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, οι προμηθευτές 

τεχνολογίας και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν την προστιθέμενη 

αξία της χρήσης των μεγάλων δεδομένων στην υγεία, τη νομική προστασία και 

τις διασφαλίσεις  της, τους συμβιβασμούς μεταξύ οφέλους και κόστους των 

δεδομένων αυτών, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται (π.χ. ποια δεδομένα 

περιλαμβάνονται, πώς συλλέγονται τα δεδομένα), και γενικότερα την ασφάλεια 

της συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων υγείας. Η αποτελεσματική 

επικοινωνία μπορεί να εγείρει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων και των μηχανισμών προστασίας, να αντιμετωπι-

στούν οι πιθανές ανησυχίες του κοινού σχετικά με την κατάχρηση των 

συλλεγόμενων δεδομένων και  να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή του κοινού και των 

ασθενών. Επιπλέον, η επικοινωνία μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της ιδέας 

μεταξύ όλων των ομάδων του πληθυσμού ότι τα δεδομένα για την υγεία είναι ένα 

βασικό πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιήσει, να ενισχύσει και να 

δημιουργήσει πολύτιμες γνώσεις. 

• Ανθρώπινο κεφάλαιο329: Το εργατικό δυναμικό επιβάλλεται να είναι 

καταρτισμένο και να αποτελείται από  επιστήμονες σχετικούς με τη χρήση 

εργαλείων ανοικτού κώδικα για την ανάλυση δεδομένων, κοινωνικούς 

επιστήμονες με εξειδίκευση στην πληροφορική (κλινικοί και διαχειριστές) και 

γενικά επιστήμονες που έχουν γνωστικό αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων. Οι  

εξειδικεύσεις αυτές μπορούν να επιτευχθούν με την προσαρμογή υφιστάμενων ή 

αναπτυσσόμενων νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη 

διαχείριση δεδομένων και συστημάτων, ιδίως με επίκεντρο τις τεχνολογικές 

δεξιότητες και τις προηγμένες δυνατότητες δυναμικής/στατιστικής μοντελοποίη-

                                                
328 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.47. 
329 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.47. 



 

93 

σης. Επιπλέον, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων υγείας θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών, ώστε να 

εξασφαλιστεί ένας ελάχιστος βαθμός ανάπτυξης δεξιοτήτων στις στατιστικές και 

τον προγραμματισμό των επαγγελματικών κλάδων στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης. 

• Χρηματοδότηση330:Οι πολιτικές χρηματοδότησης για τα μεγάλα δεδομένα στην 

υγεία πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και 

του περιορισμού του κόστους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 

χρηματοδοτήσεων πολλαπλών πηγών και εταιρικών σχέσεων δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν (δημόσιες) 

επενδύσεις στην ανάπτυξη και των έλεγχων συστημάτων μεγάλων δεδομένων, 

κοινή υποδομή διαχείρισης δεδομένων, συνεχείς συμπράξεις μεταξύ διαφόρων 

εμπλεκόμενων φορέων, ενισχυμένη υποδομή στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας για 

την δημιουργία και επεξεργασία δεδομένων Η.Φ.Υ. και συνεκτικές στρατηγικές 

που ενσωματώνουν διαφορετικά πιλοτικά προγράμματα. Επιπλέον, ο διοικητικός 

φόρτος της χρηματοδότησης και της υποστήριξης των επιχορηγήσεων θα πρέπει 

να διατηρηθεί σε ένα ελάχιστο επίπεδο. 

 

 Σε συνδυασμό με όλα τα προαναφερόμενα η τεχνολογία της νεφοϋπολογιστικής 

(cloud computing) αποτελεί μια πολυεπίπεδη, ευέλικτη και βιώσιμη λύση για την 

αποθήκευση και διαχείριση των μεγάλων δεδομένων στο χώρο της υγειονομικής 

περίθαλψης. Το "Cloud computing" είναι ένας νέος τρόπος παροχής υπολογιστικών 

πόρων και υπηρεσιών, που υπόσχεται να βελτιώσει τις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης, να επωφεληθεί από την έρευνα και να αλλάξει το πρόσωπο της τεχνολογίας 

πληροφοριών για την υγεία. Η τεχνολογία Cloud χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

δικτύου μεταξύ ασθενών, γιατρών και ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης παρέχοντας 

εφαρμογές, υπηρεσίες και διατηρώντας όλα τα δεδομένα στο σύννεφο. Οι υπηρεσίες 

υπολογιστικού νέφους παρέχονται κατά απαίτηση του χρήστη – πελάτη(ιατρού-ασθενή), 

                                                
330 European Commission, (2016). Study on Big Data in Public Health, Telemedine and Healthcare. 

Gesundheit Österreich Forschungs-und Planungs GmbH, p.47. 
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αυτόματα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και πόρους κάθε 

επιπέδου ανεξάρτητα από πού προέρχονται331. 

 Η υιοθέτηση της ανωτέρω τεχνολογίας στο χώρο της υγείας επιφέρει σημαντικές 

θετικές επιπτώσεις όπως την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων με μικρότερο 

οικονομικό κόστος. Πολλοί υγειονομικοί φορείς αγοράζουν ένα επιπλέον σύστημα 

αποθήκευσης για την εφεδρική αποθήκευση δεδομένων εκτός από τον αποθηκευτικό 

χώρο όπου διαθέτουν τους πόρους που θα χρησιμοποιήσουν. Το κόστος αποθήκευσης 

του Cloud είναι σχεδόν δέκα φορές μικρότερο από οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό 

χώρο. Επιπλέον, απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευση του 

περιορίζεται στη συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος για τις καθημερινές 

λειτουργίες. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε χώρο, ο 

ασθενής δεν χρειάζεται να προσέρχεται στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για τα 

αποτελέσματα και τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο "σύννεφο" είναι διαθέσιμα για 

κλινική έρευνα332. 

  Ωστόσο, όπως και σε άλλους τομείς, η υγειονομική περίθαλψη διστάζει να 

αγκαλιάσει το περιβάλλον του cloud computing εξαιτίας των κινδύνων που προκύπτουν 

για τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων και την ασφάλεια και τήρηση 

του ιατρικού απορρήτου333. 

 Άλλωστε, η ανάπτυξη των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους δεν συμβαδίζει 

παράλληλα με την ενίσχυση της ασφάλειας δεδομένων334.  

 Σύμφωνα με την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29, η νεφοϋπολογιστική εγκυμονεί 

κινδύνους για την προστασία των δεδομένων, όπως η έλλειψη ελέγχου επί των 

δεδομένων και η ανεπάρκεια πληροφοριών σχετικά με την ίδια την επεξεργασία 

(έλλειψη διαφάνειας). Αναλυτικότερα, η έλλειψη ελέγχου αφορά την ανεπάρκεια 

διαθεσιμότητας λόγω μη διαλειτουργικότητας (δηλαδή εξάρτηση από τον εκάστοτε 

                                                
331 Βλ. Παπαδόπουλος, Μ. & Ευγενίδης, Π. (2016). Νεφοϋπολογιστική (cloud computing) και προστασία 

προσωπικών δεδομένων, ΔΙΜΕΕ, σελ.182-195. 
332 Βλ. Κουμπούρος, Ι. (2015). Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην υγεία. Αθήνα:  Ελληνικά 

ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα, Κεφάλαιο 9. 
333 Βλ. Dubey, N. and Vishwakarma, S. (2016). Cloud Computing in Healthcare. International Journal of 

Current Trends in Engineering & Research (IJCTER), 2(5), pp. 211-216. 
334 Βλ. Κίτσος, Π. (2012). Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στις 

υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους. ΔΙΜΕΕ, τεύχος 2. σελ.166-176. 
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προμηθευτή), τον επιμερισμό των πόρων (επιμερισμένα συστήματα και υποδομές), τον 

κίνδυνο κοινοποίησης των δεδομένων σε αρχές επιβολής του νόμου που δεν ανήκουν 

στο ενωσιακό δίκαιο της ΕΕ, την πολυπλοκότητα και την δυναμική της εξωτερικής 

ανάθεσης, την αδυναμία παρέμβασης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και την 

απομόνωση των δεδομένων, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα του παρόχου να συνδέει 

τις πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Όσον 

αφορά τη μη παροχή πληροφοριών σχετικά με την ίδια την επεξεργασία, προκύπτει ότι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεν γνωρίζει ότι τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από 

πολυάριθμους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπεργολάβους, σε διαφορετικές 

γεωγραφικές τοποθεσίες εντός ή εκτός της ΕΕ, σε τρίτες χώρες που μπορεί να μην 

εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων335. 

 Λαμβάνοντας υπόψη, την ευρεία και εξελισσόμενη προοπτική της χρήσης των 

big data σε συνδυασμό με τις πολιτικές των open data και του cloud computing στον 

τομέα της ηλεκτρονικής υγείας είναι αδιαμφισβήτητο ότι θα προκύψουν εξαιρετικά 

σύνθετα θέματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τον περιορισμό και 

την πρόληψη των επιπτώσεων απαιτείται ένα νέο και επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο, 

το οποίο σε ικανοποιητικό βαθμό καλύπτεται από το νέο Γενικό Κανονισμό336. 

 

 

 

 

                                                
335 Γνώμη 5/2012 σχετικά με την νεφοϋπολογιστική της Ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την 

προστασία δεδομένων 01037/12/EL WP196 1-7-2012). 
336 Βλ. Κίτσος,Π., Γιαννουκάκου, Αικ. & Αλεξανδροπούλου,Ε. ( 2014). Η ηλεκτρονική υγεία την εποχή 

των Big και Open Data (ενόψει και των ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων), Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τόμος 11, σελ. 1-12. 
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Κεφάλαιο 5ο Επισκόπηση της εθνικής νομοθεσίας των 
κρατών - μελών της ΕΕ - Παρατηρήσεις 
 

5.1 Επισκόπηση της εθνικής νομοθεσίας των κρατών-μελών της ΕΕ για 
το σύστημα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και η διασύνδεσή του 
για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 

υπάρχουν όμως πολλές μορφές σε όλα τα επίπεδα του τομέα υγείας των περισσοτέρων 

χωρών. Ωστόσο, ορισμένες μορφές δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εφικτή η κοινή 

πρόσβαση. Η ΕΕ ανακοίνωσε το 2014 τα αποτελέσματα μιας έρευνας στο πλαίσιο 

προγράμματος για την υγεία, σχετικά με τους εθνικούς νόμους των κρατών μελών της 

ΕΕ για το σύστημα του Η.Φ.Υ. και τη διαλειτουργικότητά του για την παροχή 

διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης337. Σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των χωρών όσον αφορά την ανάπτυξη των 

συστημάτων Η.Φ.Υ. καθώς επίσης και στην προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τις 

απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα του Η.Φ.Υ.. Ορισμένες 

χώρες έχουν θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για τον Η.Φ.Υ., ενώ άλλες βασίζονται σε 

γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και στην νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
337 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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Συνοπτικός πίνακας του σταδίου εφαρμογής των κοινών συστημάτων 
Η.Φ.Υ. και των νομικών προσεγγίσεων338,339 

 

Χώρα Στάδιο εφαρμογής Νομικό πλαίσιο 

Αυστρία 
Φάση εγκατάστασης ενός κοινού 
συστήματος Η.Φ.Υ. από το 2012 (ELGA) 
Elektronische Gesundheitsakte 

 

 Έχει εγκριθεί ειδικό νομικό πλαίσιο  
για την Τηλεματική Υγεία (2012) και τον 
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (2012) 

Βέλγιο Ανάπτυξη κοινών συστημάτων Η.Φ.Υ. από 
το 2008  

 

 Ειδικό νομικό πλαίσιο για κοινά συστήματα 
Η.Φ.Υ. σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό 
επίπεδο (2008) 

 Σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία 
(2012) 

    Βουλγαρία 

Πλήρης εφαρμογή ενός κοινού συστήματος 
Η.Φ.Υ. (αρχεία PIS - Personalised 
Information System) από το 2009. Το 
εξατομικευμένο σύστημα πληροφοριών 
(PIS) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγραφής που έχει δημιουργηθεί από το 
Εθνικό Ταμείο ασφάλισης υγείας (NHIF) 

 

 Δεν υπάρχουν ειδικές νομικές διατάξεις που 
να ισχύουν για τα αρχεία PIS   

 Υπάρχουν γενικοί κανόνες για τα μητρώα 
υγείας, την προστασία προσωπικών 
δεδομένων, την ευθύνη και τη δευτερογενή 
χρήση των δεδομένων. (2014) 

Κροατία 
Πιλοτική φάση ενός κοινού συστήματος 
Η.Φ.Υ. (CEZIH) από το 2006 
(Central Information Health System of the 
Republic of Croatia)   

 Ειδικοί κανόνες σχετικά με το σύστημα 
Η.Φ.Υ. 

 Επικύρωση της νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και δεδομένων 
υγείας για ορισμένες πτυχές των Η.Φ.Υ. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη νομική πρωτοβουλία 
για την πρόσβαση των ασθενών στον Η.Φ.Υ. 

Κύπρος 
    Φάση εγκατάστασης ενός κοινού 

συστήματος Η.Φ.Υ. (πρώιμο στάδιο) από το 
2012 

 
 Δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο που να 

ρυθμίζει τη λειτουργία του Η.Φ.Υ.   
 Εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας για την 

υγεία και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων 

                                                
338 European Commission, (2014). Overview of the national laws on electronic health records in the EU 

Member States and their interaction with the provision of cross-border e-Health services. Final report and 

recommendations [pdf] Available at: <https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ 

laws_report_recommendations_en.pdf. 
339 European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), (2015). Security and 

Resilience in eHealth. Security Challenges and Risks [pdf] Available at: 

<https://www.enisa.europa.eu/publications/security-and-resilience-in-ehealth-infrastructures-and-

services>. 
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Τσεχία 
    Δεν υπάρχουν κοινά συστήματα Η.Φ.Υ. 

Αρκετές πολιτικές πρωτοβουλίες από το 
2013 

 
 Δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο που να 

ρυθμίζει τη λειτουργία του Η.Φ.Υ. 
 Εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας για την 

υγεία και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων 

Δανία     Πλήρης εφαρμογή κοινού συστήματος 
Η.Φ.Υ. από το 2003 

 
 Δεν υφίσταται ειδική και ολοκληρωμένη 

νομοθεσία σχετικά με τον Η.Φ.Υ. 
 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας σχετικά 

με τα δικαιώματα των ασθενών και τα 
καθήκοντα του επαγγελματία υγείας  

 Ορισμένες διατάξεις αυτής της νομοθεσίας 
περιέχουν λίγους ειδικούς κανόνες που 
αφορούν τον Η.Φ.Υ. 

Εσθονία 
    Πλήρης εφαρμογή κοινού συστήματος 

Η.Φ.Υ. (ENHIS) από το 2008 (Estonian 
National Health Information System)   

 
 Ειδική και περιεκτική νομοθεσία σχετικά με 

τα συστήματα Η.Φ.Υ. 

Φιλανδία 

    Φάση εγκατάστασης μιας υπηρεσίας 
μετάδοσης δεδομένων και αρχειοθέτησης 
(Kanta) που εξασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα των περιφερειακών 
συστημάτων Η.Φ.Υ. από το 2007 
( Kanta-palvelut)   

 
 Ειδική νομοθεσία σχετικά με τον Η.Φ.Υ. 
 Επικύρωση της γενικής νομοθεσίας για την 

υγεία και του νόμου περί προστασίας 
δεδομένων 

 Νομικές πρωτοβουλίες για τη 
διαλειτουργικότητα, ασφάλεια, προστασία 
δεδομένων  

Γαλλία 
    Φάση εγκατάστασης ενός κοινού 

συστήματος Η.Φ.Υ. από το 2006 
  (DMP) Personal Health Record (dossier 

médical personnel)   

 
 Ειδική νομοθεσία σχετικά με το σύστημα 

Η.Φ.Υ. 
 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για την 

προστασία των δεδομένων και της υγείας  
 Νόμοι: Projet de loi "Hôpital, Patients, Santé 

et territoires" (2009), Projet de loi Santé 
(2015) 

Γερμανία 
    Δεν υπάρχουν κοινά συστήματα Η.Φ.Υ. 

Αρκετές  πολιτικές πρωτοβουλίες  
βρίσκονται σε εξέλιξη 

 Διάταξη που καθορίζει το γενικό πλαίσιο 
ανάπτυξης του συστήματος Η.Φ.Υ. (2016) 

 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για την 
προστασία των προσωπικών  δεδομένων και 
την υγεία 

Ελλάδα     Πιλοτική φάση ενός κοινού συστήματος 
Η.Φ.Υ. από το 2014 

 Μόνο γενική νομοθεσία,  που απαιτεί 
περαιτέρω ρυθμίσεις 

 Αξιόπιστη γενική νομοθεσία περί ιατρικών 
αρχείων και προστασία προσωπικών 
δεδομένων 
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Ουγγαρία 

   
     Σύστημα κοινής ηλεκτρονικής μάθησης 

(μηχανογραφικό μητρώο όπου ο ασθενής 
έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες 
για την υγεία). Πιλοτική ανάπτυξη κοινού 
συστήματος  Η.Φ.Υ. 

 Επικύρωση στη νομοθεσία περί γενικών 
ιατρικών αρχείων και προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

Ιρλανδία 
    Δεν υπάρχει κοινό σύστημα Η.Φ.Υ., αλλά 

μερικές πολιτικές πρωτοβουλίες βρίσκονται 
σε εξέλιξη 

 Δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία σχετικά με 
τον Η.Φ.Υ. αλλά μια πρόταση βρίσκεται υπό 
συζήτηση 

 Αξιόπιστοι οι γενικοί κανόνες προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων 

Ιταλία 
    Φάση εγκατάστασης του συστήματος 

Η.Φ.Υ. στις περιφέρειες και στις αυτόνομες 
επαρχίες 

 Νομική υποχρέωση για την περιφέρεια και 
τις αυτόνομες επαρχίες να αναπτύξουν 
Η.Φ.Υ. 

 Ειδικός νόμος για την ηλεκτρονική 
καταγραφή 

Λετονία     Πιλοτική φάση ενός κοινού συστήματος 
Η.Φ.Υ. από το 2014 

 Περιορισμένες νομικές διατάξεις που 
αφορούν τον Η.Φ.Υ. , μια πρόταση 
υπόκεινται σε συζήτηση.  

 Αξιοπιστία στη νομοθεσία περί γενικών 
ιατρικών αρχείων και κανόνων προστασίας 
δεδομένων 

 Ο κανονισμός αριθ. 134 για ενοποιημένο 
σύστημα πληροφοριών για την υγεία (2014) 

Λιθουανία     Τελική φάση ενός κοινού συστήματος 
Η.Φ.Υ. 

 Ειδική νομοθεσία σχετικά με τον Η.Φ.Υ. 
 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για τα 

μητρώα υγείας και των κανόνων προστασίας 
δεδομένων για ορισμένες πτυχές  

 Νόμος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
(τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015) 

   Λουξεμβούργο 
    Φάση εγκατάστασης ενός κοινού 

συστήματος Η.Φ.Υ. από το 2012 
    Records of Shared Care (Dossiers de Soins 

Partagés) 

 Έγκριση διαφόρων γενικών διατάξεων περί 
υγειονομικής περίθαλψης, που καθορίζουν το 
νομικό πλαίσιο για το σύστημα Η.Φ.Υ. 

 Επικύρωση της νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων  

Μάλτα     Κοινό σύστημα Η.Φ.Υ. (myHealth) από το 
2012 

 Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία σχετικά με τον 
Η.Φ.Υ. 

 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για τα 
μητρώα υγείας και των κανόνων προστασίας 
δεδομένων 

Ολλανδία 

     

    Χρησιμοποιούνται πολλά κοινά συστήματα   
Η.Φ.Υ. Ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος 
ηλεκτρονικής καταγραφής από το 2011. 

    Το LSP (National Switch Point) καθιστά 
δυνατή την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων 

 Δεν συζητείται συγκεκριμένη νομοθεσία 
σχετικά με τον Η.Φ.Υ. αλλά μια πρόταση για 
τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την 
ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων (2013) 

 Αξιόπιστη νομοθεσία περί γενικών ιατρικών 
αρχείων και κανόνων προστασίας 
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μεταξύ των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης 

προσωπικών δεδομένων 
 Κώδικας δεοντολογίας για την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων στην υγειονομική 
περίθαλψη 

 Νόμος περί συμβάσεων ιατρικής περίθαλψης 
 Γενική διοικητική ρύθμιση σχετικά με την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης 

Νορβηγία 

     
    Πιλοτική φάση ενός κοινού συστήματος 

Η.Φ.Υ. (Nasjonal Kjernejournal)  από το 
2013. Το Nasjonal Kjernejournal είναι ένα 
κεντρικό και διοργανικό σύστημα 
αρχειοθέτησης δεδομένων για την υγεία που 
εισάγεται και δοκιμάζεται σε λίγες επαρχίες 
της Νορβηγίας. 

 Ειδική νομοθεσία σχετικά με το κοινό 
σύστημα Η.Φ.Υ.  

 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για τα 
μητρώα υγείας και των κανόνων προστασίας 
δεδομένων  

Πολωνία     Κοινό σύστημα Η.Φ.Υ. υπό ανάπτυξη που 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2017 

 Ειδική νομοθεσία σχετικά με τον Η.Φ.Υ. 
 Επικύρωση της νομοθεσίας για τα γενικά 

αρχεία της υγείας, των δικαιωμάτων των 
ασθενών και των κανόνων προστασίας των 
δεδομένων  

   Πορτογαλία 
    Φάση εγκατάστασης ενός κοινού 

συστήματος Η.Φ.Υ. από το 2012 
  Portuguese Patient Summary (RCU2 - 
Resumo Clinico Unico do Utente) 

 Δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία για τον 
Η.Φ.Υ., αλλά μια υπουργική απόφαση 
σχετικά με το περιεχόμενο των Η.Φ.Υ. 

 Αξιόπιστη νομοθεσία περί γενικών ιατρικών 
αρχείων και κανόνων προστασίας των 
προσωπικών  δεδομένων 

Ρουμανία 
    Πιλοτική φάση ενός κοινού συστήματος 

ηλεκτρονικών συστημάτων (DES) από το 
2013 Dosarul Electronic de Sanatate (DES)   

 Δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία σχετικά με 
τον  Η.Φ.Υ. αλλά διάφορες υπό εξέταση 
νομικές πρωτοβουλίες  

 Αξιόπιστη νομοθεσία περί γενικών ιατρικών 
αρχείων και κανόνων προστασίας των 
προσωπικών  δεδομένων  

Σλοβακία 
Φάση εγκατάστασης ενός κοινού 
συστήματος Η.Φ.Υ. από το 2013 [National 
Health Information System (NHIS)]   

 

 Ειδική νομοθεσία σχετικά με τον Η.Φ.Υ. 
(153/2013 σχετικά με το Εθνικό Σύστημα 
Πληροφοριών για την Υγεία) 

 Αξιόπιστη νομοθεσία περί γενικών ιατρικών 
αρχείων και κανόνων προστασίας των 
προσωπικών  δεδομένων 

Σλοβενία 
    Δεν υπάρχει κοινό σύστημα Η.Φ.Υ. αλλά 

ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες είναι σε 
εξέλιξη 

 Δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία σχετικά με 
τον Η.Φ.Υ. 

  Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για τα 
μητρώα υγείας και των κανόνων προστασίας 
δεδομένων 
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Ισπανία 

      Κοινά συστήματα Η.Φ.Υ. που 
     αναπτύχθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο 
     (σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης) 
     Σύστημα διαλειτουργικότητας σε ανάπτυξη 

σε κρατικό επίπεδο (διαπεριφερειακό 
σύστημα ηλεκτρονικών ασθενών) από το 
2006 

 Ειδική νομοθεσία για κοινή περίληψη e-
ασθενών σε κρατικό επίπεδο (δυνατότητα 
ελάχιστων απαιτήσεων για τις περιφέρειες να 
εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα)  

 Αξιόπιστη γενική νομοθεσία για τα μητρώα 
υγείας και στους κανόνες προστασίας των 
δεδομένων  

Σουηδία 
    Πλήρης εφαρμογή ενός κοινού συστήματος 

Η.Φ.Υ. από το 2012 
    National Patient Summary (Nationell 

patientöversikt – NPÖ)   

 Ειδική νομοθεσία σχετικά με το κοινό 
σύστημα Η.Φ.Υ. -Patient Data Act -Act on 
Electronic Prescription  

 Επικράτηση της γενικής νομοθεσίας για τα 
μητρώα υγείας για μη συγκεκριμένες πτυχές 
των Η.Φ.Υ. 

   Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 
Το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) αποτελείται 
από τέσσερις χώρες, συγκεκριμένα την 
Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη 
Βόρειο Ιρλανδία, όπου καθένα έχει χωριστά 
εθνικά συστήματα υγείας. Η κύρια έμφαση 
στην έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου 
αφορούσε την Αγγλία με αναφορές σε 
εθνικά συνοπτικά αρχεία στις άλλες 
βρετανικές χώρες. Πλήρης εφαρμογή ενός 
κοινού συστήματος Η.Φ.Υ. στις χώρες του 
Ηνωμένου Βασιλείου - Αγγλία (SCR- 
Summary Care Record 2008), Σκωτία 
(ECS- Emergency Care Summary  το 2006, 
ePCS- electronic Palliative Care Summary 
το 2009, KIS - Key Information Summary 
το 2013),  Ουαλία (IHR- Individual Health 
Record το 2005) και Βόρεια Ιρλανδία (ECS 
Emergency Care Summary το 2008, NIECR 
Northern Ireland Electronic Care Record το 
2013 

  

 Μόνο λίγες ειδικές νομικές διατάξεις σχετικά 
με τον Η.Φ.Υ. 

 Επικέντρωση σε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης 
της πληροφόρησης που περιλαμβάνει  τη 
γενική νομοθεσία για τα αρχεία υγείας, τη 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 
και τους ιατρικούς κανόνες 

 Θεσμικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον 
Η.Φ.Υ. 

 
 

Μελετώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

υπάρχουν διαφορές ως προς τα στάδια ανάπτυξης του Η.Φ.Υ., διαφορετικές νομικές 

προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά 

την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και 

η Σλοβενία βρίσκονται μόνο στο στάδιο των πολιτικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 

κοινών συστημάτων Η.Φ.Υ.. Η Κροατία, η Ελλάδα, η Λετονία, η Νορβηγία και η 
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Ρουμανία δοκιμάζουν πιλοτικά κοινά συστήματα Η.Φ.Υ.. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η 

Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία 

και η Σλοβακία βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων Η.Φ.Υ.. Τέλος, 

συστήματα Η.Φ.Υ. εφαρμόζονται πλήρως στη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ουγγαρία, την 

Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Μάλτα, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο παραπάνω πίνακας υπογραμμίζει τις μεγάλες ανισότητες των νομικών 

προσεγγίσεων για την εφαρμογή των συστημάτων Η.Φ.Υ. στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η 

Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η 

Φινλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Σλοβακία, η Ισπανία 

ρυθμίζουν ειδικά τις διάφορες πτυχές των Η.Φ.Υ. (π.χ. αρχειοθέτηση, δευτερογενής 

χρήση) μέσα από τη γενική ιατρική καταγραφή και τη νομοθεσία για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Οι χώρες που έχουν αναπτύξει συστήματα Η.Φ.Υ., όπως η 

Βουλγαρία, η Δανία και η Ουγγαρία, ωστόσο, βασίζονται σε γενικές κατευθυντήριες 

οδηγίες και στην νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλος, 

ορισμένες χώρες που βρίσκονται μόνο στο στάδιο μιας πολιτικής πρωτοβουλίας για την 

ανάπτυξη ενός συστήματος Η.Φ.Υ. δεν έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες. 

Η Κροατία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Λετονία, η Ιρλανδία και η Ρουμανία 

προετοιμάζουν νομικά κείμενα για την εφαρμογή των Η.Φ.Υ.. 

Αναλυτικότερα, μέσα στην έρευνα επισημάνθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις οι 

οποίες είναι αξιοσημείωτες σχολιασμού και παρατίθενται στην παρακάτω ενότητα. 

 

 

5.2 Παρατηρήσεις επί των εθνικών νόμων κρατών-μελών της ΕΕ ως 
προς ορισμένες πτυχές των συστημάτων Η.Φ.Υ. 

 

5.2.1 Περιεχόμενο και Διαλειτουργικότητα 
 

 Ορισμένες χώρες έχουν καθορίσει με κάθε λεπτομέρεια το περιεχόμενο των 

Η.Φ.Υ., ενώ άλλες δεν ορίζουν ποιο θα πρέπει να είναι αυτό το περιεχόμενο. Το επίπεδο 

λεπτομέρειας της νομοθεσίας σχετικά με το περιεχόμενο των Η.Φ.Υ. ποικίλλει σε 

μεγάλο βαθμό από μια απλή γενική αναφορά στα δεδομένα για την υγεία, ως έναν 

εξαντλητικό και λεπτομερή κατάλογο των κατηγοριών ή στοιχείων δεδομένων. Τα 

συστήματα Η.Φ.Υ. σε όλες τις χώρες εφαρμόζουν τυποποιημένη ορολογία και κάποια 
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μορφή κωδικοποίησης για την ταξινόμηση των δεδομένων υγείας, ενώ λιγότερες από τις 

μισές χώρες προβλέπουν στη νομοθεσία τους την υποχρέωση να το πράξουν. Σύμφωνα 

με τους εμπλεκόμενους φορείς, τα συστήματα Η.Φ.Υ. των κρατών μελών, 

χρησιμοποιούν στην πράξη  διαφορετική ορολογία και κωδικοποίηση και θεωρούν αυτή 

τη σημασιολογική ποικιλομορφία ως ένα από τα κυριότερα εμπόδια στη διασυνοριακή 

μεταφορά δεδομένων υγείας340. 

Ωστόσο, η ΕΕ προέβει σε συστάσεις σε εθνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι τα 

συστήματα Η.Φ.Υ. που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους παρόχους υγείας πρέπει 

να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο διαλειτουργικότητας ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή 

δεδομένων υγείας. Οι κανόνες ή οι κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να αποσκοπούν 

κυρίως στην επίτευξη βασικών απαιτήσεων όσον αφορά τη σημασιολογική, τεχνική, 

οργανωτική και νομική διαλειτουργικότητα. Για καθεμία από τις πτυχές αυτές, οι εθνικές 

διατάξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πρότυπα και τους κανονισμούς που έχουν 

συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα για την  ασφάλεια , τη σύσταση καταλόγου  

κατηγοριών επαγγελματιών υγείας που μπορούν να έχουν πιστοποιημένη πρόσβαση 

στους φακέλους ασθενών, καθώς και ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή της 

διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας μεταξύ των κρατών μελών341. 

 

5.2.2 Ασφάλεια των συστημάτων 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο  χαρακτήρα των δεδομένων υγείας και την 

εύκολη διάδοση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 

στην ασφάλεια των συστημάτων Η.Φ.Υ.. Ωστόσο, η μελέτη δείχνει ότι τα μισά από τα 

κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες για τους φορείς που αποθηκεύουν και 

διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά, ενώ στηρίζονται στους γενικούς κανόνες που 

καθορίζουν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων. Επιπλέον, σχεδόν 

όλα τα κράτη μέλη δεν έχουν υπερβεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις 

αδειοδότησης από την αντίστοιχη Αρχή. Η διαδικασία αδειοδότησης για την δημιουργία 

και τη λειτουργία των Η.Φ.Υ. είναι, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, η ίδια με 

την επεξεργασία άλλων δεδομένων. Επίσης, μόνο μια μειοψηφία των χωρών έχει θέσει 

                                                
340 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
341 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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συγκεκριμένες προϋποθέσεις ελέγχου για τους φορείς που αποθηκεύουν και 

διαχειρίζονται τα δεδομένα των Η.Φ.Υ.. 

Προς περιορισμό των ανωτέρω η ΕΕ τονίζει ότι σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη 

πρέπει να επιλέξουν τα μέτρα ασφαλείας που είναι τα πλέον κατάλληλα των 

δυνατοτήτων και του πλαισίου τους. Όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών cloud για τη 

φιλοξενία του Η.Φ.Υ., τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν να θεσπίζουν 

συγκεκριμένους νομικούς κανόνες ή κατευθυντήριες οδηγίες, κώδικες δεοντολογίας ή 

νομικές συμφωνίες πρότυπων υπηρεσιών (Service Level Agreements - SLA) χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη την ευρωπαϊκή προοπτική. 

Συμπληρωματκά, είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός δεσμευτικού ευρωπαϊκού 

νομικού πλαισίου για τη βασική διαχείριση των χρηστών και της πρόσβασης τους, το 

οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες πτυχές ασφάλειας όπως κρυπτογράφηση από άκρο σε 

άκρο (προς το παρόν δεν είναι δυνατή λόγω της έλλειψης κοινού προτύπου 

κρυπτογράφησης) και να υιοθετηθούν μονοπάτια ελέγχου που θα είναι υπεύθυνα για την 

ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση συμβάντος. Επίσης, απαιτείται μια πρότυπη 

συμφωνία για τις υπηρεσίες cloud σε σχέση με τα συστήματα Η.Φ.Υ.. Το δίκτυο 

ηλεκτρονικής υγείας θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτό 

το πλαίσιο και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων για SLA cloud ειδικά 

για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και Η.Φ.Υ. ειδικότερα342. 

 

5.2.3 Συγκατάθεση ασθενούς 
 

 Όσον αφορά το θέμα της συγκατάθεσης του ασθενούς σχετικά με τη δημιουργία 

ή και την κοινή χρήση των Η.Φ.Υ., οι χώρες που καλύπτονται από τη μελέτη της ΕΕ 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες:  

• Ορισμένες χώρες απαιτούν ρητή συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημιουργία 

ενός Η.Φ.Υ., για τα δεδομένα που προέρχονται από αυτόν καθώς και για την 

πρόσβαση στα δεδομένα του από άλλους επαγγελματίες υγείας. 

•  Ορισμένες χώρες δεν απαιτούν ρητή συγκατάθεση για τη δημιουργία ενός 

Η.Φ.Υ. αλλά μόνο για τα δεδομένα που προέρχονται από αυτόν. 

•  Τέλος, ορισμένες χώρες δεν απαιτούν ρητή συγκατάθεση ούτε για τη δημιουργία 

ενός Η.Φ.Υ. ούτε για τα δεδομένα που προέρχονται από αυτόν, αλλά απαιτείται 
                                                
342 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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συγκατάθεση από τον ασθενή για την πρόσβαση στα δεδομένα στον Η.Φ.Υ. από 

άλλους επαγγελματίες υγείας, διαφορετικούς από αυτόν που συγκέντρωσε τα 

δεδομένα. 

 

Η ΕΕ σε εθνικό επίπεδο προτείνει μια προσέγγιση τριών σταδίων: 

• Ο επαγγελματίας υγείας έχει την υποχρέωση να τηρεί τουλάχιστον ένα ελάχιστο 

σύνολο δεδομένων σχετικά με την ταυτότητα του ασθενούς και με την 

παρεχόμενη φροντίδα, όταν ένας ασθενής τον επισκέπτεται για να λάβει 

φροντίδα. Δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση του ασθενούς ή ακόμη και 

δυνατότητα εξαίρεσης σε αυτό το στάδιο. 

•  Όταν βάσει εθνικού ή περιφερειακού νόμου, οι δημόσιες αρχές αποφασίζουν να 

θέσουν στη διάθεσή τους Η.Φ.Υ. για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας (π.χ. για να αποφευχθούν περιττά έξοδα δημόσιας 

υγειονομικής περίθαλψης) απαιτείται ρητή συγκατάθεση των ασθενών. 

• Όταν ένας ασθενής επισκέπτεται έναν επαγγελματία υγείας και επιθυμεί να λάβει 

ή να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα υγείας που συλλέγονται από άλλους 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, η πρόσβαση αυτή θα απαιτήσει 

προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του συγκεκριμένου ασθενούς. Αυτή η 

συναίνεση συνιστά, ταυτόχρονα, απόδειξη ότι ο ασθενής έχει εμπλακεί σε 

θεραπευτική σχέση με τον επαγγελματία υγείας343. 

 

5.2.4 Κατηγορίες πρόσβασης στα συστήματα Η.Φ.Υ. 
 

Παρόλο που ένα σύστημα που παρέχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε 

διαφορετικούς τύπους επαγγελματιών υγείας φαίνεται ότι δεν συμβαδίζει με την Οδηγία 

95/46/ΕΚ, η μελέτη δείχνει ότι αυτό ισχύει στην πραγματικότητα σε ένα μικρό αριθμό 

κρατών μελών. Ωστόσο, οι μισές χώρες έχουν διαφορετικές κατηγορίες πρόσβασης στα 

συστήματα Η.Φ.Υ. για διάφορους επαγγελματίες υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την 

θέσπιση ειδικών κανόνων για διάφορους τύπους επαγγελματιών υγείας, όπως γιατρούς, 

οδοντιάτρους, νοσηλευτές ή φαρμακοποιούς, είτε αναθέτοντας στους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης να αποφασίζουν ποιοι επαγγελματίες υγείας έχουν πρόσβαση 

και σε ποια δεδομένα. 
                                                
343 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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Τα κράτη μέλη πρέπει, παρά το σημαντικό οικονομικό κόστος, να βεβαιώσουν τις 

κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας που μπορούν να έχουν πρόσβαση στους φακέλους 

των ασθενών και να καθιερωθούν αξιόπιστα επίσημα μητρώα επαγγελματιών υγείας 

ώστε να είναι προσβάσιμα on-line και να δίνεται η δυνατότητα εξακρίβωσης της 

γνησιότητας των στοιχείων τους344. 

 

5.2.5 Δικαιώματα ασθενών επί των δεδομένων 
 

Σε όλα τα κράτη μέλη, οι ασθενείς έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον Η.Φ.Υ. . 

Ένα άλλο δικαίωμα που συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα πρόσβασης είναι το δικαίωμα 

λήψης δεδομένων. Παρόλο που μόνο το ένα τρίτο των χωρών επιτρέπει στον ασθενή να 

έχει πρόσβαση σε όλα ή τουλάχιστον σε κάποια από τα δεδομένα του Η.Φ.Υ., το 

δικαίωμα διαγραφής και διόρθωσης των δεδομένων, στις περισσότερες χώρες δεν 

υφίσταται. Στην πραγματικότητα, καμία χώρα δεν επιτρέπει στους ασθενείς να 

τροποποιούν άμεσα τα δεδομένα που δεν έχουν εισαχθεί από τους ίδιους. Παρόλα αυτά 

όμως, στην Αυστρία και τη Γαλλία επιτρέπεται η διαγραφή δεδομένων που δεν 

εισήχθησαν από τους ασθενείς, ενώ αντιθέτως στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο 

επιτρέπεται η απόκρυψη ορισμένων δεδομένων από τους ίδιους. Οι αρμόδιοι φορείς από 

αυτές τις χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους, υποδεικνύοντας τη δυσπιστία τους για 

ένα σύστημα το οποίο δεν εγγυάται την πληρότητα των πληροφοριών. Επίσης, στις 

χώρες που έχουν ορίσει συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα των ασθενών 

να γνωρίζουν ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Η.Φ.Υ., οι ασθενείς έχουν 

συνήθως πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες345.  

Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι  οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 

θεσμοθετήσει τη νομική υποχρέωση προάσπισης της ιδιωτικότητας και της 

εμπιστευτικότητας των δεδομένων του ασθενή υπό την αιγίδα του HIPAA(Health 

Insurance Portability And Accountability Act- Δράση φορητότητας και υπευθυνότητας 

ασφάλειας υγείας). Σύμφωνα με αυτό απαιτεί από τους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης να έχουν μηχανισμούς για να μπορεί να ελέγχεται και έπειτα να 

ενημερώνεται ο ασθενής για το ποιο άτομο είχε πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή, σε 

                                                
344 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
345 on-line. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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ποια ημερομηνία και ώρα, αν η πρόσβαση ήταν επιτυχής, εάν έγραψε νέα, έκανε αλλαγές 

ή έσβησε δεδομένα346. 

Συμπερασματικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένους κανόνες 

για την πρόσβαση του ασθενούς στον Η.Φ.Υ., καθώς και να παρέχεται η δυνατότητα να 

γνωρίζει σε απευθείας σύνδεση ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν. 

Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν ή να αποκρύψουν 

δεδομένα που δεν έχουν εισαχθεί από αυτούς, θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να 

ενημερώνονται τουλάχιστον ότι κάποια στοιχεία λείπουν, επιτρέποντάς τους να 

προσπαθήσουν να πείσουν τους ασθενείς να αποκαλύψουν δεδομένα που είναι 

απαραίτητα για την περίθαλψή τους. Βέβαια, επικρατεί έντονα η άποψη ότι πρέπει να 

απαγορευτεί ρητά η δυνατότητα των ασθενών να τροποποιούν τα δεδομένα από τους 

Η.Φ.Υ., τα οποία δεν έχουν υποβληθεί από αυτούς, ώστε να επιτρέπεται στους 

επαγγελματίες υγείας να βασίζονται στις διαθέσιμες πληροφορίες. 

Επιπλέον, όταν κάποιες πληροφορίες μπορεί να βλάψουν άμεσα την ψυχική και 

σωματική ακεραιότητα τον ασθενή, δεν πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες σε αυτόν, 

επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας κατά την κρίση τους, να αποφασίζουν να 

αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά σε δεύτερο χρόνο μετά από προσωπική επαφή μαζί του. 

 

5.2.6 Δευτερογενής χρήση δεδομένων Η.Φ.Υ. 
 

Οι περισσότερες από τις μισές χώρες έχουν θεσπίσει συγκεκριμένους νόμους για 

τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας, χωρίς όμως να έχουν την ίδια νομική 

προσέγγιση (π.χ. σκοπός, διασφαλίσεις) , ενώ άλλες βασίζονται στους γενικούς κανόνες 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τις διασφαλίσεις, διαπιστώνεται ότι 

πολλά κράτη μέλη δεν απαιτούν την ανωνυμοποίηση δεδομένων για την υγεία ή δεν 

διευκρινίζουν σαφώς πότε και πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία (π.χ. 

πριν από τη διαβίβασή τους σε ερευνητικά ιδρύματα). Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο, να 

διατυπωθούν οι κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων υγείας για ερευνητικούς και 

στατιστικούς σκοπούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης347. 

  

                                                
346 https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/laws-regulations/index.html. 
347 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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5.2.7 Διάρκεια αρχειοθέτησης δεδομένων υγείας 
 

Διαπιστώνεται ότι πολύ λίγες χώρες ορίζουν συγκεκριμένους κανόνες για τη 

μέγιστη διάρκεια αρχειοθέτησης των δεδομένων υγείας στον Η.Φ.Υ.. Οι περισσότερες 

χώρες παρέχουν μια ελάχιστη περίοδο αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητοι 

οι κανόνες σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια αρχειοθέτησης των δεδομένων υγείας στον 

Η.Φ.Υ., ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή δεδομένων υγείας που εξακολουθούν να 

ισχύουν348. 

 

5.2.8 Το σύστημα Η.Φ.Υ. και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
 

 Στόχος της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ είναι η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών καθώς και η υψηλή ποιότητα 

διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης με ασφαλή πρόσβαση. Η Οδηγία αναγνωρίζει 

ότι απαραίτητο στοιχείο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι η αμοιβαία 

αναγνώριση των ιατρικών συνταγών και προβλέπει ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

παροχών υγείας μπορεί να διευκολύνει τη διασυνοριακή συνταγογράφηση, χορήγηση και 

παροχή φαρμάκων349. Ωστόσο, η Οδηγία δεν προβλέπει καμία δεσμευτική διάταξη ή 

κοινή στρατηγική για τη συντονισμένη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παροχών υγείας σε 

όλα τα κράτη μέλη. 

 Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη διασυνοριακή ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών συνταγών είναι η έλλειψη ενός κοινού μοντέλου δεδομένων και ενός 

κοινού λεξιλογίου για φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Οι 

προσπάθειες για την εξάλειψη αυτού του εμποδίου είναι άμεσα επιτακτικές350. 

 

5.2.9 Η ευθύνη των επαγγελματιών υγείας 
 

 Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες στην ΕΕ σχετικά με την 

ευθύνη των επαγγελματιών υγείας όσον αφορά την καταγραφή και τη διαχείριση του 

Η.Φ.Υ.. Πιο συγκεκριμένα, αν ο ιατρός δεν καταχωρήσει σημαντικά στοιχεία στον 

Η.Φ.Υ. του ασθενούς ,όπως πχ μια φαρμακευτική αλλεργία  και κινδυνεύσει η ζωή του, 

                                                
348https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
349 Οδηγία 2011/24/ΕΚ. 
350 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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δεν θα έχει καμία ποινική κύρωση για τη μη καταχώρηση του αλλεργιογόνου φαρμάκου. 

Λίγες χώρες έχουν θεσπίσει ειδικούς κανόνες ιατρικής ευθύνης όσον αφορά τον Η.Φ.Υ. 

και οι κανόνες αυτοί ενισχύουν ή υπογραμμίζουν το γενικό καθεστώς ευθύνης 

επεξεργασίας δεδομένων351. 

 

5.3 Παρατηρήσεις επί των εθνικών νόμων στην Ελλάδα για το σύστημα 
Η.Φ.Υ. 

 

5.3.1 Δεδομένα υγείας που πρέπει να συμπεριληφθούν στον Η.Φ.Υ. 
 

Όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα 4.2, έχει θεσπιστεί η έννοια του 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας με συγκεκριμένες διατάξεις , αναμένοντας όμως τις κοινές 

αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών για το περιεχόμενο και τη διαδικασία τήρησης 

προσωπικού φακέλου ασθενών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια352. 

Επιπλέον, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας ορίζει ότι οι γιατροί είναι 

υποχρεωμένοι να διατηρούν ιατρικά αρχεία, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή και να 

περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία353  όπως έχουν αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα. 

Μολαταύτα,  έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τη 

χρήση μιας κοινής ορολογίας ή ενός συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών, 

συμπτωμάτων και άλλων, τα οποία θα περιέχονται στο Η.Φ.Υ.. Ως εκ τούτου, για την 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι γιατροί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα 

ταξινόμησης για τη διάγνωση μιας ασθένειας354. Η χρήση της διεθνούς στατιστικής 

ταξινόμησης των ασθενειών και των συναφών προβλημάτων υγείας (ICD10)355 κατέστη 

υποχρεωτική από τις 21 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας και το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΥΥ356. Επίσης, το σύστημα της 

                                                
351 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
352 Νόμος 4238/2014, άρθρο 3 παρ. 6. 
353 Νόμος  3418/2005, άρθρο 14 παρ.2. 
354 Νόμος 3892/2010, άρθρο 3 παρ.3. 
355 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
356Δελτίο τύπου του ΕΟΠΥΥ με ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΟΞ7Μ-ΕΚΔ 26/06/2013 (Αρ. Πρωτ. :οικ. 21942). 
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ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εισήγαγε τη χρήση των DRGs357 για να διευκολύνει και 

να ελέγξει την επιστροφή των δαπανών που σχετίζονται με την υγεία. Τον Σεπτέμβριο 

του 2011 ολοκληρώθηκε η συσχέτιση μεταξύ DRGs (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια - 

ΚΕΝ) και ICD10. Επιπλέον, το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης περιλαμβάνει 

ήδη ένα μικρό αριθμό θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία μπορούν να επεκταθούν 

για τις ανάγκες του συστήματος Η.Φ.Υ.. Καταληκτικά, τα φάρμακα έχουν 

κωδικοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ενώ οι ιατρικές 

διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 Έπειτα, ακολούθησε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Καθολική και υποχρεωτική 

εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης»358 σύμφωνα με την 

οποία , κατέστη υποχρεωτική η πλήρης χρήση των 160 θεραπευτικών πρωτοκόλλων που 

έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)359. Επίσης, ο αριθμός 

κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) έχει καθιερωθεί ως αριθμός αναγνώρισης 

απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης όλων των πολιτών στην Ελλάδα 

διευκολύνοντας τη σύνδεση των ασθενών με τα Πληροφοριακά συστήματα υγείας360. 

Αναντίρρητα, παρατηρείται μια κοινή προσπάθεια δημιουργίας όλων εκείνων των 

προϋποθέσεων, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή του συστήματος Η.Φ.Υ. παρόλη την 

χρονική καθυστέρηση. 

 Εντούτοις, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν ο Η.Φ.Υ. θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ξεχωριστές κατηγορίες δεδομένων υγείας ,με διαφορετικά επίπεδα εμπιστευτικότητας 

(π.χ. τα δεδομένα που σχετίζονται με τον τύπο αίματος είναι λιγότερο εμπιστευτικά από 

τα δεδομένα που σχετίζονται με τις σεξουαλικές παθήσεις). Τέλος, δεν υπάρχουν ειδικοί 

κανόνες σχετικά με την ταυτοποίηση των ασθενών στον Η.Φ.Υ.361. 

 

 

 

                                                
357 Diagnosis Related Group.s 
358 K.Y.A. Y4α/οικ.Γ.Υ.155/29.02.12, «Καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή των θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων συνταγογράφησης» (Φ.Ε.Κ. 545 B’/01.03.2012). 
359 http://www.eof.gr/web/guest/. 
360 Νόμος  3655/2008. 
361 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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5.3.2 Ρυθμίσεις σχετικά με τον φορέα που φιλοξενεί τα δεδομένα του Η.Φ.Υ. 
 

Το Υπουργείο Υγείας έχει την πλήρη ευθύνη για το συντονισμό των δράσεων 

προκειμένου να υλοποιηθεί η εθνική στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία, σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Στην Η.ΔΙ.Κ.Α.  ΑΕ έχει ανατεθεί η ανάπτυξη 

του συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. Βέβαια, δεν έχει καθορισθεί ειδική εξουσιοδότηση ή άδεια ή 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις (π.χ. ικανότητες, εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά 

εργαλεία, πολιτικές σχετικά με την εμπιστευτικότητα ασφαλείας) του συνεργαζόμενου 

φορέα με το υπουργείο. 

Τέλος, δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση κρυπτογράφησης των 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Η.Φ.Υ., ούτε ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για 

τους φορείς που φιλοξενούν και επεξεργάζονται δεδομένα. Βέβαια, θα ήταν παράλειψη 

να μην αναφερθεί ότι καθορίσθηκε η διαδικασία και ο τρόπος αποστολής στοιχείων 

διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές 

κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης 

Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)»362. 

 

5.3.3 Συγκατάθεση ασθενούς  
 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη 

συγκατάθεση του ασθενούς στο Η.Φ.Υ. ,διότι δεν υφίσταται ακόμη επίσημο σύστημα 

Η.Φ.Υ. στην Ελλάδα. Το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δεν βασίζεται 

στη συγκατάθεση των ασθενών και δεν προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής. Κάθε ιατρός, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο αρχείο ενός συγκεκριμένου ασθενούς, πρέπει 

να αναφέρει ότι έχει ληφθεί η συγκατάθεση του ασθενούς, αλλά δεν απαιτείται 

επαλήθευση αυτής της ενέργειας363. Παραμένει να δούμε την επιλογή του Έλληνα 

νομοθέτη όσον αφορά την παροχή της συγκατάθεσης του ασθενούς στη δημιουργία και / 

ή την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον Η.Φ.Υ. του. 

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων για την υγεία πρέπει πάντα να 

παρέχεται γραπτώς. Ο ν.2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζει ότι 

το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα υγείας έχει δώσει τη γραπτή 
                                                
362 Απόφαση του Υπουργού Υγείας με αριθμ.πρωτ.Α3(γ)/77213  (Φ.Ε.Κ.  Β΄3699- 19-10-2017). 
363 Νόμος  3892/2010. 
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συγκατάθεσή του, εκτός εάν η συναίνεση αυτή έχει εξαχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς το 

νόμο ή τα χρηστά ήθη ή αν ο νόμος ορίζει ότι η συναίνεση που δίνεται δεν μπορεί να 

άρει την σχετική απαγόρευση364. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί το 

σύστημα των ηλεκτρονικών υπογραφών365, αλλά μόνο για δημόσια πρόσωπα, εγείρει το 

ζήτημα να αποφασιστεί αν το υποκείμενο του Η.Φ.Υ. μπορεί να δώσει ηλεκτρονική 

συναίνεση. 

Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα δεν έχουν θεσπιστεί κανόνες για την ενημέρωση του 

ασθενούς σχετικά με το σκοπό του Η.Φ.Υ. και τις συνέπειες της συγκατάθεσης ή της μη 

αποδοχής για την δημιουργία ή την κατανομή των Η.Φ.Υ., για τη συγκατάθεση του 

ασθενούς για την ανταλλαγή δεδομένων, για την επεξεργασία ή την κοινοχρησία των 

Η.Φ.Υ. . Τέλος, δεν έχει καθορισθεί πώς  ο ασθενής θα δίνει τη συγκατάθεσή του για την 

πρόσβαση στον Η.Φ.Υ. ή στην ανταλλαγή δεδομένων του σε ιατρό ή νοσηλευτικό 

ίδρυμα εκτός του κράτους μέλους (διασυνοριακή περίθαλψη)366. 

  

5.3.4 Δημιουργία, πρόσβαση και ενημέρωση των Η.Φ.Υ. 
 

Ο Η.Φ.Υ. δημιουργείται από τον οικογενειακό γιατρό ή το ιατρικό προσωπικό μιας 

μονάδας υγείας που παρακολουθεί τον ασθενή. Οι οικογενειακοί και άλλοι ιατροί 

υποχρεούνται να διατηρούν και να ενημερώνουν τον Η.Φ.Υ. ασθενών με όλες τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την 

αποκατάσταση των ασθενών. Τα δεδομένα του Η.Φ.Υ. είναι ιδιοκτησία του ασθενούς 

και φυλάσσονται με ασφάλεια υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Ένας ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης367 στα 

δεδομένα υγείας του, που περιλαμβάνονται σε ιατρικούς φακέλους και δύναται να 

λαμβάνει αντίγραφα των φακέλων του. Αυτό σημαίνει ότι το ιατρικό απόρρητο δεν 

ισχύει όταν ο ασθενής επιθυμεί να ενημερωθεί ή να λάβει αντίγραφα. Επίσης, ο ασθενής 

                                                
364 Νόμος 2472/1997, άρθρο 7 παρ.2 στοιχ. α. 
365 Βλ. Ιγγλεζάκης, Ι. (2016). Δίκαιο της Πληροφορικής- Συμπλήρωμα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 

σελ.13. 
366 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
367 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 και με το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 3418/2005. 
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έχει δικαίωμα πρόσβασης στα εθνικά ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν προστεθεί τα 

προσωπικά του δεδομένα368. 

Παρόλα αυτά όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να 

ορίζει διαφορετικές κατηγορίες πρόσβασης για διάφορους επαγγελματίες υγείας, αλλά  

με το ν.4486/2017 δημιουργείται για πρώτη φορά , το ηλεκτρονικό μητρώο χρηστών 

ηλεκτρονικών εφαρμογών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να ορίζονται έως 

σήμερα περαιτέρω λεπτομέρειες.. 

Σύμφωνα με τον ΚΩ.Ι.Δ.369 επιτρέπεται η πρόσβαση στις πληροφορίες των 

ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων και των ηλεκτρονικών καρτών υγείας (α) από τον 

ασθενή  (πλήρη ενημέρωση), (β) από τον οικογενειακό και προσωπικό γιατρό (πλήρη 

ενημέρωση, με εξαίρεση τις πληροφορίες τις οποίες αρνούνται να παρέχουν οι ασθενείς), 

γ) από τους αρμόδιους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η πρόσβαση στις 

πληροφορίες των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων και των ηλεκτρονικών καρτών υγείας 

των ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) και των ατόμων που βρίσκονται υπό δικαστική 

συμπαράσταση παρέχεται με την άδεια των νόμιμων κηδεμόνων. 

Ωστόσο, δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη πώς οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στα 

αρχεία τους, πως θα λαμβάνουν σύνολο ή μέρος από τον Η.Φ.Υ., πως θα ενημερώνουν 

το αρχείο, θα τροποποιούν ή θα διαγράφουν το περιεχόμενό του. Επίσης, ένα ζήτημα που 

πρέπει να συζητηθεί με τις ενώσεις ιατρικών επαγγελμάτων είναι η δυνατότητα 

σταδιακής πρόσβασης στα δεδομένα υγείας από τους ασθενείς, για παράδειγμα σε 

περιπτώσεις όπου ο ασθενής βρίσκεται σε τελικό στάδιο μιας νόσου. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, δεν υφίσταται καμία νομοθετική διάταξη, όπως 

προαναφέρθηκε,  που να ορίζει αν οι διαφορετικοί τύποι επαγγελματιών υγείας έχουν τα 

ίδια δικαιώματα ενημέρωσης του Η.Φ.Υ., καθώς και ειδικοί κανόνες για την αναγνώριση 

και την πιστοποίηση της ταυτότητας τους. Βέβαια, η πιστοποίηση των επαγγελματιών 

υγείας στο σύστημα Η.Φ.Υ. θα γίνει με βάση το σύστημα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, δηλαδή θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσω ενός ονόματος 

χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ρητές επαγγελματικές 

απαγορεύσεις πρόσβασης όπως σε ασφαλιστικές εταιρείες ή επαγγελματίες γιατρούς. 

                                                
368 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ.10 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). 
369 Νόμος 3418/2005, άρθρο 10 . 
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Δεν έχουν διατυπωθεί εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις πρόσβασης  σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης370. 

Επίσης, θα έπρεπε να προβλεφθούν τρόποι άμεσης ενημέρωσης του ασθενή, όταν 

κάποιος αποκτά πρόσβαση στον Η.Φ.Υ.. Τέλος, δεν υφίσταται διατάξεις για το σύστημα 

κωδικού αναγνώρισης για σκοπούς διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης ή για την 

πρόσβαση από επαγγελματίες υγείας σε άλλο κράτος. 

 

5.3.5 Σχετικά με την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας 
 

 Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για τους ιατρούς να 

διατηρούν πλήρη ιατρικό ιστορικό ασθενών. Είναι αξιοσημείωτο, πώς ο Έλληνας 

νομοθέτης αποφάσισε να ρυθμίσει το ζήτημα των υποχρεώσεων όσον αφορά τα 

ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία. Καθιέρωσε ποινικές κυρώσεις371 διευκρινίζοντας ότι 

οποιοσδήποτε τροποποιεί ή καταστρέφει δεδομένα ή πληροφορίες που έχουν εγγραφεί 

στο αρχείο ή ανακοινώνει σε τρίτους στοιχεία ή μέρος του περιεχομένου ηλεκτρονικού 

ιατρικού φακέλου, χωρίς να έχει δικαίωμα πρόσβασης, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον 2 ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται περισσότερο σε άλλη διάταξη. 

Επιπλέον, μέχρι στιγμής, υπάρχει νομικό κενό όσον αφορά την ιατρική ευθύνη για τις 

συμβουλές που παρέχονται εξ αποστάσεως. Στην Ελλάδα οι ιατρικές συμβουλές εξ 

αποστάσεως (τηλεϊατρική) δεν αναγνωρίζονται ως βασικές υπηρεσίες υγείας. 

 Επίσης, πρέπει να υπογραμμιστεί όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 5.2.9 ότι, εάν 

ένας γιατρός δεν καταχωρίσει πληροφορίες στο αρχείο ασθενούς (π.χ. για μια αλλεργία), 

δεν φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη αν κάτι συμβεί στον ασθενή. Τέλος, δεν 

υπάρχει καμία νομική υποχρέωση του γιατρού να συμβουλεύεται τις ιατρικές 

πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πριν λάβει 

οποιαδήποτε απόφαση που αφορά τον ασθενή. 

 

5.3.6 Δευτερεύουσες χρήσεις δεδομένων υγείας και διάρκεια αρχειοθέτησης 
 

  Η Α.Π.Δ.Π.Χ. από την έναρξη λειτουργίας της έως σήμερα, έχει δημοσιεύσει 

πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις για τη χρήση δεδομένων υγείας για δευτερογενείς σκοπούς. 

                                                
370 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
371 Νόμος 3235/2004, άρθρο 11. 
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Επί παραδείγματι, έκρινε σχετικά με τα δεδομένα υγείας ότι οι πληροφορίες αυτές 

μπορούν να αποθηκευτούν για στατιστικούς σκοπούς μόνο όταν υπάρχουν ανώνυμες ή 

συλλογικές στατιστικές. Επέτρεψε σε τρίτους να έχουν πρόσβαση στα αρχεία των 

νοσοκομειακών ασθενών για επιστημονικούς σκοπούς (στο πλαίσιο της διεξαγωγής 

επιστημονικών ερευνών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών) υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) η πρόσβαση πρέπει να πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του 

νοσοκομείου, β) ο ερευνητής θα αποσπάσει μόνο τα δεδομένα που σύμφωνα με την 

επιστημονική του κρίση είναι απαραίτητα για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

επιστημονικού στόχου και γ) η ανωνυμοποίηση των δεδομένων του ασθενούς θα γίνει 

από τον ίδιο τον επιστήμονα και κατά τη στιγμή της πρόσβασης δεδομένων, υπό την 

έννοια ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή και η σύνδεση πληροφοριών που προσδιορίζουν 

τους ερευνηθέντες ασθενείς (π.χ. όνομα/επώνυμο) με τα ευαίσθητα δεδομένα που 

συλλέγονται και σχετίζονται με αυτούς372. 

 Ο ν.3235/2004 για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη όρισε ποιος θα είχε 

πρόσβαση στις πληροφορίες του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και της ηλεκτρονικής 

κάρτας υγείας. Παρόλο που δεν εκδόθηκε έως σήμερα  (Δεκέμβριος 2017) η Υπουργική 

Απόφαση που θα διευκρινίζει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία των 

ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων και την έκδοση των ηλεκτρονικών καρτών υγείας, 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας νομοθέτης αποφάσισε να ρυθμίσει το ζήτημα της 

δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων. Επιτρέπεται η χρήση δεδομένων από τα 

ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία με συναίνεση του πολίτη ή χωρίς, εφόσον η ταυτότητά τους 

δεν δημοσιοποιείται, για τη διεξαγωγή επιδημιολογικών, ιατρικών, οικονομικών, 

στατιστικών και άλλων συναφών αναλύσεων και για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στους πολίτες373. 

 Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σύστημα επιλογής 

εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων (opt in/opt out system) για τις 

δευτεροβάθμιες χρήσεις των δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας που περιλαμβάνονται 

στους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενή. Όσον αφορά τη διάρκεια τήρησης των ιατρικών 

αρχείων έχει γίνει αναφορά στην ενότητα 3.2.374 

 

                                                
372 Απόφαση Α.Π.Δ.Π.Χ. με αριθμ.157/2011 Γ/ΕΞ/5582-1/01-12-2011, http://www.dpa.gr. 
373 Νόμος 3235/2004, άρθρο 10 παρ.3. 
374 Νόμος 3418/2005, άρθρο 14 παρ. 4(Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).  
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5.3.7 Διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων υγείας 
 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένας νόμος που να προβλέπει τη συμμόρφωση 

προς συγκεκριμένα πρότυπα σε σχέση με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 

έτσι το ζήτημα της διαλειτουργικότητας αποτελεί βασικό πρόβλημα. Ωστόσο, στην 

πράξη απαιτείται συμμόρφωση με το πρότυπο HL7 (Health Level Seven) για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εφαρμογών υγείας. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη  Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας375. 

 Το HL7 είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε 

νοσοκομεία και εργαστήρια όσο και σε μονάδες διοίκησης και διαχείρισης των 

υπηρεσιών υγείας κάθε χώρας. Εξασφαλίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία ετερογενών 

πληροφοριακών συστημάτων ανταλλάσσοντας δεδομένα. Μπορεί να εγκατασταθεί και 

να λειτουργήσει στα ήδη υπάρχοντα πληροφορικά συστήματα, και στον ήδη υπάρχοντα 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι ένας κοινά αποδεκτός από όλους τους 

κατασκευαστές κώδικας επικοινωνίας376. 

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν δημόσιες διεπαφές για το σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. Τα Ολοκληρωμένα Πληροφορικά Συστήματα των νοσοκομείων 

πρέπει να συνδέονται με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να 

διαθέτουν μηχανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός κοινού μοντέλου ηλεκτρονικού 

φακέλου υγείας με τυποποιημένο περιεχόμενο, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών και να υποστηρίζεται η εξατομικευμένη παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης377. 

 

5.3.8 Συνδεσιμότητα μεταξύ ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικού φακέλου 
υγείας 

 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα πριν την 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα 4.1. 

Παρόλα αυτά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι δομημένο έτσι ώστε να 

επιτρέπει τη μεταφορά σχετικών πληροφοριών στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και 

                                                
375 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
376 http://www.hl7.org.gr/el/protypo-hl7. 
377 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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περιλαμβάνει ορισμένα ιατρικά πρωτόκολλα. Επιπλέον, θετικό αποτελεί ότι το 98% των 

Ελλήνων γιατρών έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης378. 

Παρατηρήθηκαν , όμως, κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί του συστήματος όπως η 

χορήγηση φαρμάκων ή προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που διεξάγονται από μη 

κυβερνητικές οργανώσεις να μην είναι ορατά από το σύστημα. Αρχικά, τα φάρμακα και 

οι διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούσαν ανασφάλιστους ασθενείς ή ανέργους δεν ήταν 

καταγεγραμμένα στο σύστημα, γεγονός που διορθώθηκε με την ψήφιση του 

ν.4368/2016. Αυτοί οι περιορισμοί του τρέχοντος συστήματος πρέπει να ληφθούν 

υπόψη, όταν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα συνδεθεί με το 

σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
378 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/laws_report_recommendations_en.pdf. 
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Κεφάλαιο 6ο Επίλογος 

6.1 Συμπεράσματα 
Ανακεφαλαιώνοντας, η αλματώδης πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της 

τεχνολογίας, αδιαμφισβήτητα προάγουν την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών και 

επιφέρουν μια σειρά από θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας αλλά και της 

οικονομικής πολιτικής. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργούν «γκρίζες ζώνες» που 

περιλαμβάνουν την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων υγείας. Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των ανωτέρω, η 

νομοθετική εξουσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. 

 Κατά τη διάρκεια της  εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας διαπιστώθηκε ότι 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο γύρω από τα προσωπικά δεδομένα 

υφίσταται ένα ισχυρό νομικό και θεσμικό "πλέγμα" προστασίας, το οποίο προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις σύγχρονες τεχνολογικές 

απαιτήσεις. Αναμφίβολα, όμως στο χώρο της υγείας όπου ενσωματώνονται ταχύτατα οι 

καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, παρατηρείται καθυστέρηση και απουσία σαφών και 

στοχευμένων νομοθετικών και θεσμικών ρυθμίσεων. 

 Στο πλαίσιο λοιπόν των σύγχρονων απαιτήσεων, θεσμοθετήθηκε ο Γενικός 

Κανονισμός 2016/679 ΕΕ, ο οποίος είναι κατ' ουσίαν ένα  νομοθέτημα που διαμορφώνει 

ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο με ομοιόμορφη εφαρμογή στο σύνολο 

των κρατών μελών της ΕΕ. Διευρύνει τα δικαιώματα των υποκειμένων, αυξάνει τις 

υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία των 

δεδομένων και καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης καθώς 

και τις κυρώσεις για όσους δεν τηρούν τους κανόνες. Τέλος, με τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας δεδομένων και του συνεκτικού μηχανισμού 

προστασίας επιτυγχάνεται η συνεργασία των εθνικών αρχών, η αμοιβαία συνδρομή και 

οι κοινοί έλεγχοι379. 

 Αναμφίβολα, η χώρα μας οφείλει να προετοιμαστεί έγκαιρα ώστε να 

αντιμετωπίσει επαρκώς τις αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις ρυθμίσεις 

του Γενικού Κανονισμού. Η πολιτεία με την Α.Π.Δ.Π.Χ. έχουν την ευθύνη για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του νέου κανονισμού με τους αρμόδιους φορείς. 
                                                
379 Ετήσια έκθεση Α.Π.Δ.Π.Χ. 2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4105/23-11-2017). 
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 Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η ηλεκτρονική υγεία  έχει εισβάλλει στην ζωή μας , 

σύντομα θα αποτελέσει την βασικότερη πηγή ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων 

υγείας καθιστώντας ακόμη περισσότερο σαφή την ανάγκη για ένα αξιόπιστο, ασφαλές 

σύστημα προστασίας των δεδομένων υγείας που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις 

προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων, έχοντας ως βασικό γνώμονα τον σεβασμό της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. 

 

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 
 Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη της άμεσης υιοθέτησης ενός κοινού συστήματος 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας με καθορισμένο περιεχόμενο, κοινή κωδικοποίηση και 

προτυποποίηση των διαγνώσεων, των φαρμάκων, των διαγνωστικών και εργαστηριακών 

εξετάσεων, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα ασυμβατότητας κατά τη διαχείριση 

και μεταφορά δεδομένων υγείας από έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 

εντός και εκτός της χώρας. Αποφασιστικής σημασίας κρίνεται η συμβολή της ΕΕ, η 

οποία θα καθοδηγεί, θα συντονίζει και θα ελέγχει την εφαρμογή όλων των 

σημασιολογικών, τεχνικών, οργανωτικών και νομικών κανόνων που έχουν θεσπιστεί, 

προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες ενός διαλειτουργικού 

συστήματος Η.Φ.Υ. στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προς 

όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας. 

 Αναλυτικότερα, κρίνεται απαραίτητο να οριστεί ένας οδικός χάρτης για την 

εφαρμογή της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας μεταξύ των κρατών - μελών 

καθώς και ειδικοί κανόνες ασφαλείας για τα δεδομένα  υγείας που θα καθορίζουν την 

πρόσβαση και τη διαχείριση των χρηστών, τις τεχνικές ασφαλείας και ανάκτησης 

δεδομένων σε περίπτωση απώλειας. Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί το νομικό πλαίσιο 

για τις συμφωνίες SLA (Service Level Agreement), ώστε να διατυπώνονται οι 

υποχρεώσεις ασφαλείας των υπηρεσιών αυτών. Nα αποσαφηνιστεί πότε επιβάλλεται η 

ρητή συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημιουργία και την κοινή χρήση των Η.Φ.Υ.. 

 Επιπλέον κρίνεται επιτακτική ανάγκη η καθιέρωση επίσημων μητρώων 

επαγγελματιών υγείας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας των 

στοιχείων τους και ο καθορισμός των επιπέδων πρόσβασης των επαγγελματιών υγείας 

στους Η.Φ.Υ., όπως και το ποιοι θα έχουν πρόσβαση και σε ποια δεδομένα. Παράλληλα, 

θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης του ασθενή στα δεδομένα του 
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Η.Φ.Υ., ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσει όλα τα αρχεία ή μέρος αυτών, 

να  διορθώσει ή να διαγράψει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί μόνο απ' αυτόν ή 

οτιδήποτε άλλο. Καθώς επίσης, να δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να 

ενημερώνονται ότι έχουν διαγραφεί κάποια δεδομένα καθώς και να αποκρύπτουν αρχικά 

δεδομένα που μπορεί να βλάψουν άμεσα την σωματική και ψυχική ακεραιότητα του 

ασθενή και να τον ενημερώσουν σε δεύτερο χρόνο. Επιπλέον, ο ίδιος ασθενής θα πρέπει 

να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, αν 

διαγράφει, διορθώνει ή προσθέτει, τι ώρα, ημερομηνία κτλ. Συμπληρωματικά, χρήσιμο 

θα ήταν να διατυπωθούν κανόνες για τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων υγείας για 

ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς και να οριστεί η μέγιστη και ελάχιστη διάρκεια 

αρχειοθέτησης των δεδομένων υγείας στον Η.Φ.Υ., ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο η 

ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Γενικότερα, θα πρέπει να τεθούν ειδικοί κανόνες 

προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων υγείας που περιέχονται σε όλες τις σύγχρονες 

εφαρμογές ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων υγείας. 

 Καταληκτικά, και όσον αφορά την μελλοντική έρευνα, θα πρέπει να διερευνηθεί 

αν ο νέος κανονισμός 2016/679 ΕΕ έχει συμπληρωθεί από επιμέρους διατάξεις στις 

εθνικές νομοθεσίες των κρατών - μελών της ΕΕ και αν προκύπτουν δυσχέρειες κατά την 

εφαρμογή του, σε ποιο βαθμό και με τι κόστος. Επιπλέον, θα πρέπει να εξαντληθούν 

ερευνητικά όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά και επεξεργασία 

δεδομένων σε τρίτες χώρες, όπου δεν υφίστανται το ενωσιακό δίκαιο της ΕΕ καθώς και 

οι δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να προστατευτούν τα 

προσωπικά δεδομένα από περιβάλλοντα «αφιλόξενα» και «απροστάτευτα». 
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του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 
 
Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 
2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). 
 
2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 
για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε 
συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 
 
Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία 
και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf
http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf
http://www.who.int/tb/areas-of-work/digital-health/definitions/en/
http://www.who.int/tb/areas-of-work/digital-health/definitions/en/
http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf
http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών. 
 
Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης. 
 
Οδηγία 2016/680 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης 
ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση δεδομένων από τα ονόματα των επιβατών (PNR) για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και σοβαρών 
εγκλημάτων. 
 
Κανονισμός 2016/679 ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
 
Κανονισμός (ΕΚ) 2001/45 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
 

Κανονισμός ΕΕ 2013/611 σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση 
παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων βάσει της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες. 
 
Πρόταση κανονισμού (2017) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός 
για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). 
 
Πρόταση κανονισμού (2017) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα θεσμικά και τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. 
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Ελληνικοί Νόμοι-Προεδρικά διατάγματα 
 
Νόμος 1397/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143 /7 -10-1983) Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
 
Νόμος 2068/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’ 118/9-7-1992) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα. 
 
Νόμος 2071/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 123/15-07-1992) Εκσυγχρονισμός και οργάνωση του 
συστήματος υγείας. 
 
Νόμος 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 165/07-10-1992) Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Νόμος 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50/10-4-1997) περί προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Νόμος 2519/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 165/21-08-1997) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο 
και άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 270/24-12-1997) Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, 
διασφάλιση εσόδων ΪΚΑ και άλλα θέματα. 
 
Νόμος 2676/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 1/05-01-1999) Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση 
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 2774/1999 (Φ.Ε.Κ. Ά 287/22-12-1999) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 
 
Νόμος 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 37/2-03-2001) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
συστήματος υγείας και άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 2928/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/27-6-2001) που αφορά την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος συμπεριλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τις ρυθμίσεις 
που αφορούν την ανάλυση DNA για τη διαπίστωση της ταυτότητας υπόπτου για τέλεση 
ορισμένων εγκληματικών ενεργειών. 
 
Π.Δ. 131/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 116/16-05-2003) Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). 
 
Νόμος 3235/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 53/18-02-2004) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
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Νόμος 3305/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 14/27-01-2005) Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής. 
 
Νόμος 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 287/28-11-2005) Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. 
 
Νόμος 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 133/28-6-2006) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
τροποποίηση του ν. 2472/1997. 
 
Νόμος 3518/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 148/21-12-2006) Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
Νόμος 3625/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 290/24-12-2007) Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία 
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 58/03-04-2008) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση 
του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 
 
Νόμος 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129 /3-08-2010) Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
 
Νόμος 3892/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 189/04-11-2010) Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση 
ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. 
 
Νόμος 3917/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 22/21-2-2011) για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται 
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση 
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και 
συναφείς διατάξεις, ο οποίος τροποποιεί το ν. 3471/2006. 
 
Νόμος 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 113/18-05-2011) Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 138/16-06-2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις. 
 
Νόμος 3984/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/27-06-2011) Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 82/10-04-2012) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 
 
K.Y.A. Y4α/οικ.Γ.Υ.155/29.02.12 (Φ.Ε.Κ. Β' 545/01.03.2012), Kαθολική και υποχρεωτική 
εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.  
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Νόμος 4139/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 74/20-03-2013) Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις. 
 
Νόμος 4213/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 261/09-12-2013) Περί προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες 
διατάξεις. 
 
Νόμος 4238/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 38/17-02-2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. 
 
Νόμος  4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Ά 107/05-05-2014) Πρόσβαση στη δραστηριότητα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και 
άλλες διατάξεις. 
 
ΠΔ 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 34/23-03-2015) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 
 
Νόμος 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 21/21-02-2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις. 
 
Νόμος 4486/2017 (Φ.Ε.Κ. Α' 115/07-08-2017) Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις. 
 
ΠΔ 121/2017 (Φ.Ε.Κ. Α' 148/09-10-2017) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 
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