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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη αναλύεται ενδελεχώς η σύμπραξη των νέων τεχνολογιών 

στον τομέα της υγείας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η υπολογιστική νέφους και τo διαδίκτυο 

των πραγμάτων συγκλίνουν, ώστε να επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στην πρόληψη και 

την θεραπεία ασθενειών, στις κλινικές δοκιμές της φαρμακολογίας, στην 

παρακολούθηση των ασθενών με την τηλεϊατρική, στις επεμβάσεις με προηγμένα 

χειρουργικά ρομπότ, στην καλύτερη οργάνωση εξαιτίας του ηλεκτρονικού φακέλου 

υγείας, στα προηγμένα «έξυπνα» κτίρια νοσοκομείων, αλλά και στην ευρύτερη 

υποβοήθηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αδήριτη είναι η ανάγκη των 

άνω, εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, που έχει λάβει γιγάντιες 

διαστάσεις. Τίθενται, όμως θέματα ασφάλειας των ευαίσθητων ιατρικών προσωπικών 

δεδομένων που επεξεργάζονται οι άνω τεχνολογίες, κατά πόσο αυτές προστατεύονται 

και αν επαρκεί η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Πρέπει να θυσιάσουμε την ιδιωτικότητα 

μας για την προστασία της δημόσιας υγείας; 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρονική υγεία, τηλεϊατρική, κορωνοϊός, ιδιωτικότητα, 

δεδομένα υγείας, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, διαδίκτυο των 

πραγμάτων, τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική νέφους. 
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Abstract 

The present study thoroughly analyzes the partnership of new technologies in the field of 

health. Artificial intelligence, cloud computing, and the Internet of Things are converging 

to make great strides in disease prevention and treatment, clinical trials in pharmacology, 

telemedicine monitoring, advanced robotic surgery, and better organization due to the 

electronic health file, in the advanced "smart" hospital buildings, but also in the wider 

assistance of the medical and nursing staff. The need for the above is unquestionable, due 

to the spread of the covid-19 pandemic, which has taken on gigantic proportions. 

However, there are safety issues with sensitive medical personal data processed by the 

above technologies, whether they are protected and whether existing legislation is 

sufficient. Should we sacrifice our privacy to protect public health? 

 

 

Keywords: e-health, telemedicine, covid-19, privacy, health data, General Data 

Protection Regulation, Internet of Things, Artificial intelligence, Cloud Computing. 
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Εισαγωγή- Σκοπός 

Με την έλευση του 5G, η πλειοψηφία των συσκευών θα είναι συνδεδεμένες στο 

διαδίκτυο. Οι νέες τεχνολογίες κατακλύζουν όλους τους τομείς, όπως της γεωργίας, της 

δικαιοσύνης, της ιατρικής. Ήδη, έχει ξεκινήσει η δημιουργία των «έξυπνων» πόλεων, με τα  

μεταφορικά μέσα και τα  κτίρια  να είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και  να έχουν  

ενσωματωμένους αισθητήρες. Η υγεία των πολιτών αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί, 

ανά τους αιώνες, τον πιο σημαντικό τομέα, αφού είναι το ύψιστο αγαθό, επομένως ο 

εκσυγχρονισμός της υγείας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, του 

διαδικτύου των πραγμάτων, της υπολογιστικής νέφους και της μεγάλης κλίμακας δεδομένων 

αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. 

 Παρόλα αυτά, η υπολογιστική νέφους, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η τεχνητή 

νοημοσύνη θέτουν πολλά ζητήματα ασφάλειας, που προσπαθούν να επιλυθούν μέσω του 

νομοθετικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και 

του εθνικού νόμου 4624/2019. Μπορεί, όμως, η υπάρχουσα νομοθεσία να καλύψει όλες τις 

πτυχές του αχανούς διαδικτύου και των αναρίθμητων δυνατοτήτων των άνω τεχνολογιών;  

         Στην παρούσα μελέτη γίνεται η προσπάθεια ενδελεχούς ανάλυσης των άνω 

τεχνολογιών και συγκεκριμένα της πολύτιμης συνεισφοράς τους στον τομέα της υγείας. 

Καταγράφεται από το 1ο μέχρι το 5ο κεφάλαιο η χρήση εκσυγχρονισμένων συσκευών και 

τεχνολογιών, όπως: τα είδη του cloud computing, η νέα συνένωση του cloud computing με 

το internet of things, o ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, τα ρομπότ στην υγεία, η μηχανική 

μάθηση στην υγεία, η τηλεϊατρική, τα health devices, τα γυαλιά νέας τεχνολογίας. Γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στην συνεισφορά των άνω τεχνολογιών στην μείωση της εξάπλωσης της 

πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19) μέσω εφαρμογών ανίχνευσης (tracing), καθώς και στις 

έρευνες για την δημιουργία εμβολίου και θεραπείας. 

    Στα κεφάλαια 6 με 12, αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική υγεία e-health και m-health, στις κλινικές δοκιμές 

της φαρμακολογίας, καθώς αναγράφονται και οι εξειδικευμένες πτυχές για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων στις τεχνολογίες της  υπολογιστικής νέφους, της τεχνητής 

νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων. Αντίστοιχα αναλύονται και οι 

κατευθυντήριες αρχές της Eυρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΠΔΠΧ για τον κορωνοϊό. Επίσης, 

παρατίθενται ενδεικτικά και περιληπτικά οι τελευταίες αποφάσεις, έως σήμερα (2020), της 

ΑΠΔΠΧ για υποθέσεις δεδομένων υγείας που την απασχόλησαν. Στο παράρτημα 
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παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τα προσωπικά 

δεδομένα..  

Αδιαμφισβήτητα η δημόσια υγεία είναι το παν, αλλά θα πρέπει «στο βωμό» της 

δημόσιας υγείας να θυσιαστεί η ιδιωτική μας ζωή και τα ευαίσθητα προσωπικά μας 

δεδομένα; Είναι ηθικό και αποδεκτό να παραδίδουμε κάθε ελευθερία και να φοράμε 

«βραχιολάκι» στην προσπάθεια μείωσης της πανδημίας του covid-19; Είναι θεμιτή η χρήση 

των δεδομένων μας για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους 

αρχικά ενημερωθήκαμε; Ο άκρατος παρεμβατισμός στην ιδιωτικότητά μας, η συνεχή μας 

παρακολούθηση και η ανελευθερία μας μπορούν να δικαιολογηθούν;  

 

Μεθοδολογία 

Η διπλωματική εργασία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην βιβλιογραφική ανασκόπηση 

της σύγκλισης των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας και στην ανάπτυξη του 

προβληματισμού της προστασίας των ευαίσθητων ιατρικών προσωπικών δεδομένων. Με την 

διενέργεια ερωτηματολογίου, διαπιστώθηκε κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι οι πολίτες με την 

χρήση νέων τεχνολογιών, κατά πόσο είναι μέλημά τους η προστασία των προσωπικών τους 

δεδομένων. Επίσης, διαπιστώθηκε αν είναι εύκολα προσβάσιμα τα ιατρικά δεδομένα και αν 

τα νοσοκομεία τηρούν τις διαδικασίες και συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ. 

 1 Κεφάλαιο 1ο   Οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας 

 1.1  Υπολογιστικό νέφος  

 1.2  Ορισμός cloud computing-Συνεισφορά στην υγεία 

Το υπολογιστικό νέφος είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την κατ’ απαίτηση 

πρόσβαση δικτύου σε μια κοινόχρηστη «δεξαμενή» υπολογιστικών πόρων (δίκτυα, 

εφαρμογές, servers, αποθήκες και υπηρεσίες), που μπορούν γρήγορα να παρασχεθούν και να 

απελευθερωθούν με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδρασης των παρόχων των 

υπηρεσιών1. Συνιστά ένα νέο πεδίο πληροφορικής που παρέχει νέες προοπτικές σε 

τεχνολογίες δικτύωσης και θέτει ζητήματα στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των υπαρχόντων δικτύων και κέντρων δεδομένων.   

                                                           
1 Peter Mell (NIST), Tim Grance (NIST), Ορισμός του NIST National Institute of Standards 

and Technology (Σεπτέμβριος 2011), https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
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Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ο οποίος θα αναλυθεί ενδελεχώς παρακάτω, είναι μια 

μεγάλη βάση δεδομένων, η οποία αποθηκεύεται σε cloud. Υπάρχει ένα σύνολο συστημάτων 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τα οποία διατίθενται ως έργα ανοιχτού λογισμικού, όπως: 

OPEN MRS, Dream eSant EDIGIO κ.α.  Πολλές συσκευές υγείας με την νέα τεχνολογία του 

διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), αλλά και τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) 

βοηθούν το ιατρικό προσωπικό στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, διαχειρίζοντας 

μεγάλης κλίμακας (Big Data) δεδομένα υγείας, τα οποία αποθηκεύονται σε «σύννεφα» 

(Cloud Computing). 

 

 1.3   Μοντέλα παροχής υπηρεσιών 

Τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών είναι τρία: 

- Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service-SaaS) 

-Πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a service-PaaS) 

- Υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a service-IaaS)  

To Λογισμικό ως Υπηρεσία: ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου (web browser 

–φυλλομετρητή) στο λογισμικό, χωρίς να το έχει αποθηκεύσει και να το εκτελέσει τοπικά 

στο δικό του τερματικό. Η εφαρμογή παροχής λογισμικού φιλοξενείται, αναπτύσσεται και 

διαχειρίζεται αποκλειστικά από τον πάροχο. Οι χρήστες δεν έχουν κανέναν έλεγχο, και 

περιορίζονται στο να επιλέξουν, πώς να αλληλεπιδράσουν με την εφαρμογή. Παραδείγματα 

υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους, που προσφέρεται ως λογισμικό, αποτελεί το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, το Dropbox, το google docs2.  

Η Πλατφόρμα ως Υπηρεσία: παρέχονται υπολογιστικές πλατφόρμες με λειτουργικό 

σύστημα, προγραμματιστικό περιβάλλον, βάση δεδομένων, web servers. Απευθύνονται 

κυρίως σε προγραμματιστές ή σε παρόχους SaaS ή σε διαχειριστές που έχουν την 

δυνατότητα να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τις εφαρμογές του νέφους και τις τεχνικές 

ανάγκες που προκύπτουν3. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, η οποία 

μπορεί να παραμετροποιηθεί ή να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες τους, προχωρώντας 

στην συγγραφή του κώδικα. Ως προς τους χρήστες, αυτοί δεν έχουν κανέναν έλεγχο της 

                                                           
2 Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece, Lecture Cloud Computing 

http://compus.uom.gr/MLI4/document/Dialeksh_02/Lect-Cloud-2017.pdf 
3 Μπαμπάνη Ελένη, (Φεβρουάριος 2018), Δικανική Υπολογιστική, Πρόγραμμα Σπουδών 

στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς, σελ 16-21 

 

http://compus.uom.gr/MLI4/document/Dialeksh_02/Lect-Cloud-2017.pdf
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υποδομής. Παραδείγματα είναι το Mozilla, το Google App Engine, το Microsoft Windows 

Azure, και το Bespin. 

Η Υποδομή ως Υπηρεσία: Οι χρήστες που συνήθως είναι Paas πάροχοι, εκμισθώνουν 

δυνατότητες σύμφωνα με την ζήτηση. Παρέχονται στο χρήστη – πελάτη του παρόχου 

υπολογιστικού νέφους βασικοί πόροι υπολογιστικής υποδομής, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν πλατφόρμες. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε 

εξυπηρετητές/εικονικές μηχανές, δικτύωση και αποθηκευτικό χώρο στους διακομιστές των 

παρόχων και σε διαδικτυακές συνδέσεις. Για την εγκατάσταση, την διαμόρφωση και την 

παραμετροποίηση ευθύνεται ο πελάτης.4 Η διαχείριση και η διαθεσιμότητα της υποδομής 

αποτελεί ευθύνη του παρόχου της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους. Οι πάροχοι έχουν μεν 

την κατοχή και διατηρούν το υλικό, αλλά οι πελάτες είναι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν 

τους πόρους που απαιτούνται, αφού αυτοί τους εκμισθώνουν. Παράδειγμα αποτελούν οι 

διαδικτυακές υπηρεσίες της Amazon5. 

SPI Model 
Software-as-a-Service 

(Saas) 

 

Platform-as-a-Service 

(Paas) 

 

Infrastructure-as-a-Service 

(Iaas) 

 

 
Πίνακας 1 : SPI Model 

Το αριστερό βελάκι δείχνει την ευελιξία του καταναλωτή, η οποία αυξάνεται από κάτω 

προς τα πάνω, ενώ το δεξί βελάκι καταδεικνύει την μείωση ελέγχου από τον 

καταναλωτή με πορεία από πάνω προς τα κάτω. 

 1.4   Μοντέλα Ανάπτυξης  

 

                                                           
4 Christos Stergiou and Kostas E. Psannis, (May 2016), Recent advances delivered by mobile 

cloud computing and Internet of Τhings for Big data applications: A Survey, International 

Journal of Network Management,  

( http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nem.1930/abstract ), 

Published online 5 May 2016 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)  

International Journal of Network Management Volume 27, Issue 3 
5 Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece, Lecture Cloud Computing 

http://compus.uom.gr/MLI4/document/Dialeksh_02/Lect-Cloud-2017.pdf 

 

http://compus.uom.gr/MLI4/document/Dialeksh_02/Lect-Cloud-2017.pdf
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To δημόσιο ή κοινό νέφος (public cloud) είναι ο πιο γνωστός τύπος υπολογιστικού νέφους 

και χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό. Στο εν λόγω μοντέλο, οι εγκαταστάσεις υποδομής 

του και οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τους παρόχους του, σύμφωνα με τον 

διακανονισμό που έχει γίνει μεταξύ παρόχου και πελάτη. Η πληρωμή γίνεται ανάλογα με τη 

χρήση (pay-per-use) ή ακόμα και δωρεάν. Μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη εμπιστοσύνης 

μεταξύ παρόχων και καταναλωτών, εξαιτίας των θεμάτων ασφάλειας που προκύπτουν. 

Παραδείγματα αποτελούν τα Amazon, Google Apps, Windows Azure13, Gmail, Office365, 

Dropbox. Το δημόσιο ή κοινό νέφος στηρίζεται σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.  

 

Το ιδιωτικό νέφος (private cloud) ανήκει σε έναν πάροχο υπηρεσιών, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την υποδομή και την λειτουργία της πλατφόρμας του υπολογιστικού νέφους. 

Προσφέρει στους χρήστες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς την ασφάλεια των δεδομένων 

τους, συγκριτικά με το δημόσιο νέφος, αλλά και περισσότερη ευελιξία. Το ιδιωτικό νέφος 

χρησιμοποιείται επίσης από οργανισμούς ή επιχειρήσεις, όταν πρέπει να συμμορφωθούν με 

συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο ή πρότυπα και δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες 

επιλογές του δημόσιου νέφους. Για παράδειγμα ιδιωτικό νέφος είναι ο διαδικτυακός τόπος.  

 

Το υβριδικό νέφος (hybrid cloud), που αποτελεί συνδυασμό του δημόσιου και του 

ιδιωτικού νέφους, επιτρέπει την παράλληλη λειτουργία τους, τη φορητότητα και διαβίβαση 

των δεδομένων μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα τμήμα των δεδομένων να αποθηκεύεται στο 

δημόσιο σύννεφο, ενώ ένα άλλο στο ιδιωτικό. Το υβριδικό μοντέλο έχει μικρότερο κόστος 

από το ιδιωτικό, αλλά παράλληλα εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως προς την 

ασφάλεια των δεδομένων απ’ ότι το δημόσιο. Πρακτικά για να εξασφαλιστούν όλα τα 

παραπάνω, σε ένα υβριδικό νέφος, τα απόρρητα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

επιλέγονται να αποθηκευθούν στο ιδιωτικό σύννεφο, ώστε να είναι ασφαλή, ενώ τα 

υπόλοιπα, που δεν έχουν τόση μεγάλη ανάγκη προστασίας, αποθηκεύονται στο δημόσιο 

σύννεφο, που έχει και πολύ μικρότερο κόστος.6 

 

Το  κοινοτικό νέφος (community cloud) που χρησιμοποιείται από «συγκεκριμένη 

κοινότητα πελατών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους». Αυτό το μοντέλο έχει πολλές 

ομοιότητες με τα εξωτερικά δίκτυα (extranets). Κατά κύριο λόγο, επιχειρήσεις που έχουν 

                                                           
6 Ευγενία Σμυρνάκη, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2016),Υπολογιστικό Νέφος 

(Cloud) και Προσωπικά Δεδομένα - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016, 

Pro Justitia, Τόμος 2, σελ 1-20 
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κοινούς σκοπούς δύνανται να δημιουργήσουν ένα κοινοτικό νέφος, όπου ο καθένας θα έχει 

πρόσβαση σε αυτό το κέντρο δεδομένων. Είναι περισσότερο έμπιστο από το δημόσιο νέφος, 

και έχει λιγότερο κόστος από το ιδιωτικό7. Αποσκοπεί στη μείωση των τεχνολογικών 

υποδομών αλλά και στη μείωση του κόστους διοίκησης, αφού υπάρχει ένα ενιαίο 

υπολογιστικό νέφος και μια ενιαία διοίκηση. Εν προκειμένω, εκ των προτέρων, γνωρίζουν 

ότι όλη η «κοινότητα» έχει πρόσβαση στα δεδομένα που ανεβάζει ο καθένας. Προϋποθέτει 

εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών και συμφωνία για τον κοινό τρόπο λειτουργίας του και 

διαχείρισης των πόρων. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση για την λειτουργία αυτού του 

μοντέλου είναι η συμμόρφωση όλων των χρηστών με τους κανονισμούς. 

 Παράδειγμα αποτελεί το υπολογιστικό νέφος κυβερνητικών – κρατικών υπηρεσιών που 

χρησιμοποιείται από δημόσιες υπηρεσίες και αρχές8. 

 

 1.5   Θετικές πτυχές του cloud computing-Ανησυχίες και προβληματισμοί 

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) παρέχει απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο, χαμηλές 

τιμές ή ακόμα και δωρεάν παροχές, παροχές υπηρεσίας κατ’ απαίτηση (on demand self- 

service), ευρυζωνική δικτυακή πρόσβαση (broad network access), ευελιξία, διάθεση πόρων σε 

περισσότερους χρήστες (resource pooling), multi-tenant περιβάλλον που είναι προσιτό σε 

όλους, καθώς και γρήγορη επεκτασιμότητα υπηρεσίας μέσω ανακατανομής πόρων (rapid 

elasticity).  

Επειδή τα δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα σύννεφο, που είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί που βρίσκεται ακριβώς, υπάρχει η πιθανότητα να επεξεργαστούν τα εν λόγω 

δεδομένα με παράνομο τρόπο και χωρίς εξουσιοδότηση.9 Η γενική ανησυχία για την 

ασφάλεια στη βάση δεδομένων εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων είναι η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει προταθεί μια 

μέθοδος για να εκτελεί ερωτήματα SQL πάνω σε κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων. Η 

στρατηγική αυτής της μεθόδου είναι η επεξεργασία ενός ερωτήματος από τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών, χωρίς να χρειάζεται να αποκρυπτογραφηθούν τα δεδομένα. Η 

                                                           
7 Μπαμπάνη Ελένη, (Φεβρουάριος 2018), Δικανική Υπολογιστική, Πρόγραμμα Σπουδών 

στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων, Πειραιάς, σελ 16-21 

8 Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece, Lecture Cloud Computing 

http://compus.uom.gr/MLI4/document/Dialeksh_02/Lect-Cloud-2017.pdf 
9  Ευγενία Σμυρνάκη, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2016),Υπολογιστικό Νέφος 

(Cloud) και Προσωπικά Δεδομένα - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016, 

Pro Justitia, Τόμος 2,σελ 1-20 

http://compus.uom.gr/MLI4/document/Dialeksh_02/Lect-Cloud-2017.pdf
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αποκρυπτογράφηση και το υπόλοιπο της επεξεργασίας του ερωτήματος εκτελούνται στον 

πελάτη.10  

Ανακύπτουν ερωτήματα κατά πόσο τα μεγάλα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Επίσης, τίθενται 

αμφιβολίες, κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα πλήρους διαγραφής των δεδομένων σε ένα 

cloud, από την στιγμή που έχουν δημιουργηθεί πολλαπλά αντίγραφα των δεδομένων, γεγονός 

που αποτελεί προϋπόθεση για να είναι άμεσα διαθέσιμα. Αλλά και αν η καταστροφή του 

δίσκου, όπου είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα, είναι εφικτή, καθώς δημιουργείται κίνδυνος 

στους υπόλοιπους multi-tenant πελάτες. Η πολλαπλή μίσθωση (multi-tenancy), η έλλειψη 

αποτελεσματικής απομόνωσης (isolation failure) και η έλλειψη ελέγχου επί των δεδομένων 

(loss of governance)  συνιστούν λόγους ανησυχίας. Η αδυναμία απομόνωσης των 

δεδομένων μπορεί να οδηγήσει  σε επιθέσεις Guest-Hopping. Για να αντιληφθούμε τι είναι 

αυτό, ο Οργανισμός Δικτύων Ασφάλειας Enisa αναφέρει το εξής  παράδειγμα: αν δύο 

διαμερίσματα επικοινωνούν με εσωτερική πόρτα και ο κλέφτης προσπαθεί να εισβάλει στο 

πρώτο διαμέρισμα, αυτό όμως είναι αδύνατο, γιατί η πόρτα είναι κλειδωμένη και 

θωρακισμένη, αντίθετα το δεύτερο διαμέρισμα έχει ξεκλείδωτη πόρτα και ο κλέφτης μπαίνει 

ανενόχλητος και στα δύο διαμερίσματα.11 

                                                           
10 Δρ. Μηνάς Δασυγένης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης 

Επεξεργασίας, Cloud Computing, 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE268/parsys_14_oc_new.pdf 
11  ENISA, Cloud Computing Risk Assessment, (December 2012), διαθέσιμο διαδικτυακά 

στον σύνδεσμο:  https://resilience.enisa.europa.eu/cloud-security-and-

resilience/publications/cloud-computing-benefits-risks-and-recommendations-for-

information-security   

https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/ICTE268/parsys_14_oc_new.pdf
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Εικόνα 1: Πηγή: https://www.business2community.com/cloud-computing/pros-cons-cloud-

technology-everymarketer- 

know-01020840 

 

 2 Κεφάλαιο 2ο: Η Ασφάλεια του Cloud Computing, του IoT και 

της συνένωσής τους (CloudIoT) 

 2.1   Ασφάλεια δεδομένων 

Ο Θέμης Παλπάνας είναι ανώτερο μέλος του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της 

Γαλλίας(ΙUF), καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και διευθυντής 

του Τμήματος Πληροφορικής (LIPADE), ο οποίος σημειώνει ότι συνεργάζεται με 

νευροεπιστήμονες που χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητογραφήματα για την τεχνική 

παρακολούθηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες αυτοί 

ασχολούνται με την επιληψία. Μία από τις μεθόδους τις οποίες εφαρμόζουν είναι η 

εμφύτευση αισθητήρων μέσα στον εγκέφαλο και η παρακολούθηση της δραστηριότητας του, 

όταν ο ασθενής βρίσκεται σε κρίση επιληψίας και όταν ο ασθενής επανέρχεται. Αυτοί οι 

αισθητήρες παράγουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων που πρέπει να αναλυθούν. Αυτή η 

ανάλυση δεν είναι δυνατόν να γίνει χειροκίνητα, ακριβώς επειδή ο όγκος τους είναι πολύ 

μεγάλος. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους νευροεπιστήμονες και τους 
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νευροχειρουργούς, ώστε να κάνουν σωστή και ακριβή διάγνωση, κάτι το οποίο αυξάνει τις 

πιθανότητες για μια επιτυχημένη επέμβαση. Τα μεγάλα δεδομένα που είναι νέα τεχνολογία 

και συνδέεται με το Mobile Cloud Computing και το Internet of Things δίνει την δυνατότητα 

λήψης αποτελεσματικότερων αποφάσεων και μείωσης χρόνου και κόστους.12 

Στην ερώτηση αν τα προσωπικά μας δεδομένα προστατεύονται στην εποχή του 

διαδικτύου,  η απάντηση του  Έλληνα καθηγητή πληροφορικής Θέμη Παλπάνα, είναι 

«συνήθως όχι», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη ανήκει και σε εμάς τους ίδιους, καθώς 

παλαιότερα δεν θα υπήρχε περίπτωση να μοιράζαμε το τηλέφωνό μας, αλλά τώρα δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα να δώσουμε όλα μας τα στοιχεία σε εταιρείες, για να αποκτήσουμε μια κάρτα 

προσφορών. Επακόλουθα είναι και θέμα της κοινωνίας πόσο ανεκτική είναι σε αυτό. Η 

κοινωνία μαζί με την τεχνολογία και τους ιθύνοντες διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες»13. 

Τα στάδια «ζωής» των δεδομένων είναι έξι: 1.Δημιουργία, 2.αποθήκευση, 3.χρήση, 

4.μεταφορά,  5.αρχειοθέτηση, 6.καταστροφή. Αφού δημιουργηθούν τα δεδομένα, μπορούν 

ελεύθερα να κυκλοφορούν μεταξύ των σταδίων. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ασφαλή σε 

όλο τον «κύκλο της ζωής» τους από την δημιουργία μέχρι την καταστροφή τους. Τα στάδια 

αποθήκευσης και αρχειοθέτησης ονομάζονται «δεδομένα σε ξεκούραση» (data-at-rest), το 

στάδιο χρήσης ονομάζεται «δεδομένα σε χρήση» (data-in-use), το στάδιο μεταφοράς 

ονομάζεται «δεδομένα σε διαβίβαση» (data-in-transit), ενώ το στάδιο καταστροφής 

αποκαλείται «δεδομένα μετά τη διαγραφή» (data-after-delete)14. 

Η κρυπτογράφηση είναι μία από τις μεθόδους  του σταδίου «δεδομένων-διαβίβασης» με 

στόχο να προστατέψει τα δεδομένα. Ένα από τα παραγκωνισμένα θέματα είναι το στάδιο 

                                                           
12 C. Stergiou, K. E. Psannis, "Recent advances delivered by Mobile Cloud Computing and 

Internet of Things for Big Data applications: a survey", Wiley, International Journal of 

Network Management, pp. 1-12, May 2016 

https://www.researchgate.net/publication/301940953_Recent_advances_delivered_by_Mobil

e_Cloud_Computing_and_Internet_of_Things_for_Big_Data_applications_a_survey_Advan

ces_delivered_by_MCC_and_IoT_for_Big_Data_applications σελ. 2 

 
13 Πάνος Τσιμπούκης, Η κούρσα των δεδομένων, στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ science, 

έκδοση Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 σελ. 18-19 
 
14 1)P. Ravi Kumar (School of ICT IBTE JB Campus, MOE, Kuala Belait, Brunei ), 2) P. 

Herbert Rajb (School of ICT, IBTE SB Campus, MOE, Seria, Brunei), 3) P. Jelcianac 

(Laksamana College of Business, Bandar Seri Begawan, Brunei),(2017),Exploring Data 

Security Issues and Solutions in Cloud Computing, Procedia Computer Science, Science 

Direct, σελ.691-697 
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«δεδομένων μετά τη διαγραφή», το οποίο ονομάζεται διαφορετικά «παραμονή». Η 

«παραμονή» των δεδομένων είναι η υπολειπόμενη φυσική παρουσίαση των δεδομένων που 

έχουν διαγραφεί. Μετά από την διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων, μπορούν να 

υπάρξουν φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν τα δεδομένα να ανασχηματιστούν. 

Ανιχνεύοντας την πορεία που ακολουθούν τα δεδομένα γίνεται έλεγχος της υπολογιστικής 

νέφους και ειδικά του δημόσιου σύννεφου. 

Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα είναι η «τριάδα CIA», δηλαδή οι 

τρεις  σημαντικές ιδιότητες των δεδομένων. Η πιστοποίηση, η εξουσιοδότηση και η μη 

απόρριψη είναι τρεις επιπλέον έννοιες που σχετίζονται με όσους έχουν πρόσβαση στα 

δεδομένα. Αρχικά η εμπιστευτικότητα αναφέρεται στην ιδιωτικότητα των δεδομένων. Τα 

δεδομένα ανήκουν στο Cloud Service Consumer (CSC)  και δεν αποκαλύπτονται σε καμία 

περίπτωση  σε όσους δεν έχουν άδεια. Η ακεραιότητα των δεδομένων συνίσταται στην 

εμπιστοσύνη ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα στο cloud δεν έχουν διαδοθεί  σε μέλη που δεν 

έχουν άδεια. Αυτό είναι εφαρμόσιμο όταν τα δεδομένα μεταφέρονται. Διαθεσιμότητα 

σημαίνει ότι, όποτε και αν χρειαστεί δεδομένα ο CSC, αυτά θα είναι διαθέσιμα χωρίς 

καθυστέρηση ή άρνηση. Η πιστοποίηση είναι η απόδειξη ότι το άτομο θα έχει πρόσβαση  

στα δικά του δεδομένα. Οι χρήστες πρέπει να πιστοποιούνται πριν διεξάγουν κάποια 

δραστηριότητα για την οποία έχουν την άδεια15. 

 

 2.2  Άλλα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων 

Άλλα θέματα ασφάλειας μπορούν να προκύψουν μέσω της τοποθεσίας δεδομένων, του 

multi-tenant περιβάλλοντος και του αντιγράφου ασφαλείας (backup).Στην υπολογιστική 

νέφους τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες που έχουν 

διαφορετικές νομικές  δικαιοδοσίες. Αν η τοποθεσία των δεδομένων δεν είναι ασφαλής 

φυσικά και σωματικά, τότε υπάρχει πάντα μία απειλή για τα δεδομένα του καταναλωτή του 

υπολογιστικού νέφους. Εν προκειμένω, τα δεδομένα είναι ευπαθή από κακόβουλους 

εσωτερικούς χρήστες και εξωτερικούς χάκερς. Εξαιτίας του multi-tenant περιβάλλοντος 

πολλοί χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους στην ίδια τοποθεσία 

                                                           
15 C. Stergiou, K. E. Psannis, "Recent advances delivered by Mobile Cloud Computing and 

Internet of Things for Big Data applications: a survey", Wiley, International Journal of 

Network Management, pp. 1-12, May 2016 
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χρησιμοποιώντας φυσική ή εικονική αποθήκευση. Εξαιτίας αυτού του σεναρίου, ένας 

χρήστης μπορεί να εισβάλει σε δεδομένα τοποθεσίας άλλου χρήστη. Στην υπολογιστική 

νέφους, όλα τα δεδομένα, ειδικά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρέπει  τακτικά να 

αποθηκεύονται σε αντίγραφα ασφαλείας (backup) και να δοκιμάζονται για σωστή ανάκτηση 

δεδομένων σε περιπτώσεις καταστροφών. Ένα backup (αντίγραφο ασφαλείας) βρίσκεται στο 

στάδιο των δεδομένων, στο «στάδιο ξεκούρασης». Ισχυρές κωδικοποιήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, για να προστατέψουν τα δεδομένα που έχουν γίνει backup, ειδικά αν τα 

δεδομένα είναι ευαίσθητα. Υπάρχουν δύο τύποι backup, το on-site backup και το cloud-

based backup. Η επιλογή σχεδίου του backup μπορεί να γίνει σύμφωνα με το κόστος, το 

είδος της επιχείρησης και των δεδομένων.16 Το on-site backup είναι πιο φτηνό, πιο εύκολο 

στην εκκίνηση και τρέχει γρηγορότερα. Το backup και το περιβάλλον παραγωγής είναι το 

ίδιο και αν επέλθει οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, τότε όλα τα δεδομένα 

συμπεριλαμβανομένου του backup χάνονται. Στο cloud-based backup τα δεδομένα του CSC 

είναι αποθηκευμένα εκτός ιστοσελίδας και αν συμβεί οποιαδήποτε φυσική καταστροφή στο 

site του CSC, τα δεδομένα θα είναι ακόμα διαθέσιμα στο cloud.  

Το CSC θα πρέπει να γνωρίζει την λογική και φυσική τοποθεσία των δεδομένων, αν όχι 

τουλάχιστον πρέπει να γνωρίζει σε ποια πολιτεία, χώρα, και κέντρο δεδομένων βρίσκονται 

εξαιτίας όλων των πιθανών διαφορών σε ρυθμιστικά, νομικά, δικαιοδοτικά θέματα τα οποία 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να καθορίζεται η τοποθεσία και να καθορίζονται οι 

δικαιοδοσίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνικές κρυπτογράφησης για τα δεδομένα του 

backup, για να αποφευχθεί η διαρροή δεδομένων.  

Η ερευνητική ομάδα του κ. Ψάννη πρότεινε ένα νέο σύστημα για το cloud computing που 

ενσωματώθηκε στο IoT και λειτουργεί ως βασικό σενάριο για το big data. Δημιούργησε μια 

αρχιτεκτονική που βασίζεται στην ασφάλεια του δικτύου με στόχο τη βελτίωση των 

ζητημάτων ασφάλειας και απορρήτου. Έτσι, μέσω των προσομοιώσεων που έχουν γίνει, η 

λύση που πρότειναν εγκαθιστά ένα «τείχος» ασφαλείας, μεταξύ του Cloud Server και των 

διαφορετικών χρηστών στο Διαδίκτυο. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην εξάλειψη των 

ζητημάτων απορρήτου και ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συμπερασματικά, 

θεώρησαν ότι το cloud computing παρέχει αποτελεσματικότητα σε ζητήματα απορρήτου του 

                                                           
16 Kostas E, Psannis, Christos Stergiou, and BB Gupta, (21 March 2018),  Advanced Media-

based Smart Big Data on Intelligent Cloud Systems IEEE Transactions on Sustainable 

Computing, http://ieeexplore.ieee.org/document/8320864/  
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δικτύου, όπου τα bit μεταφέρονται μέσω του χρόνου. Ο κύριος στόχος της αλληλεπίδρασης 

και της συνεργασίας μεταξύ πραγμάτων και αντικειμένων επικοινωνούν μέσω των 

ασύρματων δικτύων, προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος που τους έχει καθοριστεί ως 

συνδυασμένη οντότητα.17 

 

 2.3  Internet of things  

To ΙοΤ είναι ένα διαδίκτυο συσκευών οι οποίες μεταφέρουν, μοιράζουν και χρησιμοποιούν 

δεδομένα από το φυσικό περιβάλλον, για να παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα, στις εταιρίες 

και στην κοινωνία. Μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή μας ζωή  με διάφορα είδη 

συσκευών: αισθητήρες, γυαλιά, ρολόγια, θερμοστάτες, συστήματα συναγερμού, συστήματα 

GPS, αλλά και λιγότερο προφανή πράγματα όπως ρούχα, κούπες και άλλες καθημερινές 

συσκευές. Θετικές αλλαγές μπορεί να επιφέρει στις μεταφορές με την μείωση των 

καυσαερίων και του διοξειδίου του άνθρακα, την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

καθώς και των ατυχημάτων θέτοντας προτεραιότητα στα οχήματα και σώζοντας ζωές. 

     Επίσης, το IoT  παρέχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εύκολη πρόσβαση σε 

νοσοκομεία βελτιώνοντας την ποιότητα των παροχών υγείας και εξοικονομώντας χρήματα. 

Οι αισθητήρες σε σπίτια και αεροδρόμια, ή ακόμα και στα παπούτσια μας ή στις πόρτες 

στέλνουν σήματα όταν δεν χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό. Επιπλέον, υπάρχουν αισθητήρες 

παρακολούθησης μηχανών που ανιχνεύουν θέματα συντήρησης. Ειδικοί επιστήμονες είχαν 

προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ασφάλειας του μεγάλου αριθμού συσκευών που θα 

συνδέονταν στο internet, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, τότε που  

πρωτοεμφανίστηκε η ιδέα του IoT. Το πρόβλημα, όμως, προκύπτει από  το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει ασφάλεια στο σχεδιασμένο προϊόν και τα προϊόντα πωλούνται με παλιά και χωρίς 

κωδικό λειτουργικά συστήματα και λογισμικά. Οι αγοραστές συχνά αποτυγχάνουν να 

αλλάξουν τους εσφαλμένους κωδικούς στις έξυπνες συσκευές ή αν τους αλλάξουν 

αποτυγχάνουν να επιλέξουν δυνατούς και ασφαλείς κωδικούς. Μία συσκευή IoT πρέπει να 

                                                           
17 C. Stergiou, K. E. Psannis, B. Gupta, Y. Ishibashi, “Security, Privacy & Efficiency of 

Sustainable Cloud Computing for Big Data & IoT”, Elsevier, Sustainable Computing, 

Informatics and Systems, vol. 19, pp. 174-184, September 2018, σελ. 7-8 
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«τεμαχιστεί» στο δικό της δίκτυο και να έχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 

τμήμα αυτό του διαδικτύου θα πρέπει να παρακολουθείται, για να αναγνωρίζει οποιαδήποτε 

πιθανή ύποπτη κίνηση, ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Δύο από τα μοντέλα ασφάλειας 

του IoT είναι το decode-and-forward (αποκωδικοποίηση και προώθηση) και το amplify-and-

forward (ενίσχυση και προώθηση). Υπολογίζεται ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα δαπανηθούν 

41 τρισεκατομμύρια ευρώ για την δημιουργία υποδομών του διαδικτύου των πραγμάτων.18 

 2.4  IoT- Η επιτήρηση της έξυπνης υγείας 

Επιβάλλεται να συνδυάζονται  τεχνολογίες IoT, υπηρεσίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

δίκτυα και εφαρμογές για τον σχεδιασμό του αποτελεσματικού συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης. Η αρχιτεκτονική χωρίζεται σε τρία επίπεδα: στο οικιακό περιβάλλον, στο 

δρομολογητή που λειτουργεί ως πύλη και στο απομακρυσμένο περιβάλλον. Στο οικιακό 

περιβάλλον υπάρχει ένα δίκτυο πλέγματος οικιακού 6LoWPAN, που αποτελείται από 

αισθητήρες, ενεργοποιητές, κάμερες, έναν δρομολογητή άκρου και έναν τοπικό διακομιστή, 

την πύλη που αποτελείται από έναν δρομολογητή και μια τοπική βάση δεδομένων, καθώς και 

από το απομακρυσμένο περιβάλλον ή cloud platform, όπως ονομάζεται. Αποτελείται από 

έναν απομακρυσμένο διακομιστή cloud και μια βάση δεδομένων cloud, όπου αποθηκεύονται 

και αναλύονται δεδομένα και βίντεο. Ο Cloud Server αποθηκεύει τα δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο. Εάν εντοπιστεί μια αλλαγή στα δεδομένα, όλα τα δεδομένα 

ενημερώνονται. Στη συνέχεια, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μπορούν να δώσουν τις 

απαραίτητες συμβουλές στον ασθενή μέσω των ροών δεδομένων και βίντεο σε πραγματικό 

χρόνο.19  
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Ένα σημαντικό ζήτημα της τεχνολογίας παρακολούθησης βίντεο, είναι η μετάδοση 

δεδομένων μέσω των συσκευών εγγραφής βίντεο και πώς αυτές οι συσκευές πρέπει να 

ρυθμιστούν, με σκοπό την καλύτερη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ως λύση σε αυτό το 

πρόβλημα, η ερευνητική ομάδα του κ. Ψάννη προτείνει ένα καινοτόμο παράδειγμα 

τοπολογίας που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης του IoT και των χαρακτηριστικών 

της επιτήρησης. Αυτή η προτεινόμενη τοπολογία είναι μια υβριδική τοπολογία δακτυλίων 

και άστρων τοπολογίας. Σε αυτήν την τοπολογία δύναται να επιτευχθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο 

κατά την ανίχνευση σφαλμάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων, με την κλιμάκωση του 

μεγέθους του δικτύου, ώστε η τοπολογία να προσφέρει ευελιξία.20
 

 2.5  Συνένωση IoT με Cloud Computing 

Η υπολογιστική νέφους συμπληρώνει κάποια κενά του διαδικτύου των πραγμάτων, όπως τον 

περιορισμένο χώρο αποθήκευσης και τις εφαρμογές στο internet, αλλά και ισχύει και το 

αντίστροφο, δηλαδή το IoT συμπληρώνει κενά στην τεχνολογία του Cloud Computing. Τα 

χαρακτηριστικά της υπολογιστικής νέφους σχετίζονται με αυτά του διαδικτύου των 

πραγμάτων, κυρίως ως προς τους αισθητήρες σε σπίτια και αεροδρόμια. Η υπολογιστική 

νέφους συνεισφέρει κυρίως σε δύο χαρακτηριστικά του διαδικτύου των πραγμάτων, στην 

παροχή μέσω internet και στην υπολογιστική ισχύ. 

 2.6  Ασφάλεια συνένωσης IoT με Cloud Computing 

Ανησυχίες ανακύπτουν από την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον πάροχο υπηρεσιών ή προς 

τη γνώση σχετικά με το Service Level Agreement, τη γνώση σχετικά με τη φυσική τοποθεσία 

των δεδομένων21. Το πολυπληθές περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ευαίσθητων 

                                                           
20 C. Stergiou, K. E. Psannis, A. P. Plageras, G. Kokkonis, Y. Ishibashi, “Architecture for 

Security in IoT Environments”, in Proceedings of 26th IEEEInternational Symposium on 

Industrial Electronics, 19-21 June 2017, Edinburgh, Scotland, UK, pages 1-3  

https://www.researchgate.net/publication/315068582_Architecture_for_security_monitoring

_in_IoT_environments 

211)Christos Stergiou  (Department of Applied Informatics, School of Information Sciences, 

University of Macedonia, Thessaloniki, Greece), 2)Kostas E. Psannis (Department of Applied 

Informatics, School of Information Sciences, University of Macedonia, Thessaloniki, 

Greece), 3)Byung-Gyu Kimb (Department of Information Technology (IT) Engineering at 

Sookmyung Women’s University, Republic of Korea), 4)Brij Gupta (National Institute of 

Technology Kurukshetra, India Secure integration of IoT and Cloud Computing),(2016) 
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δεδομένων. Η ασφάλεια ερευνάται σε θέματα ετερογένειας εκτέλεσης, διαθεσιμότητας, 

μεγάλων δεδομένων και παρακολούθησης. 

 2.7  Μεθοδολογία 

Ως βέλτιστη λύση ορίζεται η πρόταση ενός νέου μοντέλου ασφάλειας για την συνένωση της 

υπολογιστικής νέφους και του διαδικτύου των πραγμάτων, η οποία αντλεί τα θετικά στοιχεία 

του AES (Advanced Encryption Standard) αλγόριθμου της προστασίας της υπολογιστικής 

νέφους, καθώς και τα θετικά στοιχεία των δύο μοντέλων προστασίας DF(Decode and 

forward) και AF (Amplify and forward) του διαδικτύου των πραγμάτων. 

 Αν χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος AES στο μοντέλο DF,  δύναται να γίνει αναμετάδοση με 

εμπιστοσύνη και κρυπτογράφηση γρήγορης έναρξης κλειδιού22. Δεν υπάρχουν αδύναμα 

κλειδιά στην AES. Έτσι, εκμεταλλεύονται την μικρή μνήμη που χρειάζεται το AES και την 

δύναμη μετάδοσης του μοντέλου DF. 

 2.8  Αποτελέσματα 

Ο αλγόριθμος AES εκτελείται το ίδιο αποτελεσματικά και σε πλατφόρμες hardware και 

software. Μέσω της ασφαλούς συνένωσης χρησιμοποιούνται οι αισθητήρες και 

αποστέλλονται πληροφορίες από τον ένα αισθητήρα σε άλλους αισθητήρες, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο HTTP για αποστολή δεδομένων μεταξύ διαδικτύου των 

πραγμάτων και εφαρμογών υπολογιστικής νέφους.  

 3 Κεφάλαιο 3ο : Τεχνητή νοημοσύνη και υγεία 

 3.1  Διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη 

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Επιστήμης Υπολογιστών, μέλος του εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής 

                                                                                                                                                                                     

Secure integration of IoT and Cloud Computing,  Future Generation Computer Systems, 

Science Direct σελ. 964-975 
 
22  C. Stergiou, A. P. Plageras, K. E. Psannis, B. B. Gupta, “Secure Machine Learning 

scenario from Big Data in Cloud Computing via Internet of Things network”, Springer, 

Handbook of Computer Networks and Cyber Security: Principles and Paradigms, Multimedia 

Systems and Applications, in Press, 2019, pages 5-7 

https://www.researchgate.net/publication/327386664_Secure_Machine_Learning_scenario_f

rom_Big_Data_in_Cloud_Computing_via_Internet_of_Things_network 
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Νοημοσύνης του MIT, υποστηρίζει ότι «το θέμα της τεχνολογίας δεν είναι καθαρά τεχνικό, 

αλλά αφορά μεγάλο εύρος επιστημονικών και μη επιστημονικών πεδίων. Πλέον το θέμα της 

τεχνητής νοημοσύνης μας αφορά όλους και αφορά και τα ανθρωπιστικά πεδία, την πολιτική 

και την νομοθεσία. Η γενική και αξιόπιστη νοημοσύνη δεν θα υπάρξει χωρίς αυτή να έχει 

πολυδιαδραστική αλληλεπίδραση με τον κόσμο και η ασφαλής της χρήση δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί χωρίς διεπιστημονική προσέγγιση».23  

Το 2030 υπολογίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλλει στην παγκόσμια 

οικονομία κατά 13 τρις. δολάρια, και θα επηρεάσει και την αγορά εργασίας, την υγεία, την 

δικαιοσύνη, την ενέργεια, τη γεωπολιτική και γενικότερα τις διεθνείς σχέσεις. Παρόλα αυτά 

η διαχείριση των δεδομένων (big data) δημιουργεί πλήθος νομικών και ηθικών 

προβλημάτων, ενώ τα επενδυτικά κεφάλαια που διοχετεύονται για την ανάπτυξη 

συστημάτων διασύνδεσης αντικειμένων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανάδειξης μιας νέας 

«ψηφιακά ενήμερης» ελίτ και ενός «τεχνολογικά υστερούντος» νέου προλεταριάτου. Οι 

κυβερνοπόλεμοι μαίνονται ήδη και συνιστούν απειλή ακόμα και για τη Δημοκρατία. Σε 

ερώτηση προς τον μαθηματικό Ρότζερ Πένροουζ αν τα ρομπότ θα μπορέσουν κάποτε να 

αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, εκείνος απάντησε: «Όχι, επειδή ένα ρομπότ δεν θα 

μπορέσει ποτέ να συλλάβει το πάτημα της γάτας και τη μυρωδιά του τραντάφυλλου». 24 

 

Οι μέθοδοι της τεχνητής νοημοσύνης είναι: 

 Artificial Intelligence: η μηχανική προσομοίωση των διαδικασιών διανόησης των 

ανθρώπων, συμπεριλαμβάνοντας μάθηση, συλλογισμό, αυτό-διόρθωση. Ο απόλυτος σκοπός 

της τεχνητής νοημοσύνης είναι να «φτιάξει» μηχανές, που να αντιλαμβάνονται τον κόσμο 

και να αποφασίζουν με τον ίδιο τρόπο, όπως οι άνθρωποι. 

Association rule mining: οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης ανακαλύπτουν σχέσεις μεταξύ 

μεταβλητών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, για να βοηθήσουν την μηχανή να μιμηθεί τις 

ικανότητες του ανθρώπινου μυαλού από νέα μη κατηγοριοποιημένα δεδομένα. 

 Brain-machine interface BMI: ο άμεσος δρόμος επικοινωνίας μεταξύ ενός ενισχυμένου ή 

καλωδιομένου εγκεφάλου και μιας εξωτερικής συσκευής. Επίσης, αναφέρεται σαν διεπαφή 

υπολογιστή και εγκεφάλου (BCI brain-computing interface), διεπαφή  εγκεφάλου και 

μηχανής (MMI), ή άμεση νευρική διεπαφή (DNI). 

                                                           
23 Ιφιγένεια Βιρβιδάκη, Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εκπληκτικός υπολογιστής του 

Κωνσταντίνου Δασκαλάκη,  ΤΟ ΒΗΜΑ, έκδοση Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020, σελ 20-21 
24 Ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης ήδη μαίνεται, άρθρο στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ  
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 Deep learning-DL: η κατηγορία μεθόδων μηχανικής μάθησης βασισμένη σε τεχνητά 

νευρικά δίκτυα, εμπνευσμένα από την διαδικασία και τους κόμβους επικοινωνίας σε 

βιολογικά συστήματα, που χρησιμοποιούν πολλαπλά επίπεδα για να εξάγουν προοδευτικά 

μεγαλύτερα επίπεδα χαρακτηριστικών από την πρώτη είσοδο. Ο όρος «deep» αναφέρεται 

στα επίπεδα των στρωμάτων μέσω των οποίων τα δεδομένα μεταβάλλονται. 

Deep reinforcement learning-DRL: η μάθηση ενίσχυσης είναι ένας τομέας μηχανικής 

μάθησης που έχει σκοπό να μεγαλώσει την αντίληψη της σωρευτικής ανταμοιβής. Το DRL 

συνδέει  DL και το RL για να δημιουργήσει αλγόριθμους και να επιτύχουν τα παραπάνω. 

Human Machine interface (HMI): η άμεση συνομιλία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, 

όπως για παράδειγμα μια τεχνητή συσκευή, ικανή να καταλαβαίνει αυτόματα και να απαντά 

προφορικά ή γραπτά σαν άνθρωπος. 

 Machine Learning: μαθηματικό μοντέλο αλγορίθμων από δείγμα δεδομένων,  ώστε να 

κάνει προβλέψεις ή να παίρνει αποφάσεις, χωρίς να είναι με σαφήνεια προγραμματισμένο να 

εκπληρώσει το έργο. Η μηχανική μάθηση θεωρείται παρακλάδι της τεχνητής νοημοσύνης. 

Natural language processing (NLP): ένα τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζεται 

με τις αλληλεπιδράσεις των υπολογιστών και των φυσικών γλωσσών που μιλάει ο άνθρωπος. 

Συγκεκριμένα, καθορίζεται πώς να προγραμματιστούν οι υπολογιστές, ώστε να αναλυθούν 

μεγάλα ποσά δεδομένων  φυσικών γλωσσών. Αντλεί πολλά στοιχεία από την επιστήμη των 

υπολογιστών και την υπολογιστική γλωσσολογία. 

Optical character recognition (OCR): ένα πεδίο έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης 

αναγνώρισης μοτίβου, υπολογιστικής όρασης που στοχεύει στην ηλεκτρονική μεταβολή των 

εικόνων των δακτυλογραφημένων, χειρόγραφων ή εκτυπωμένων κειμένων σε 

κωδικοποιημένο από μηχανή κείμενο, είτε από σκαναρισμένο έγγραφο, φωτογραφία του 

εγγράφου ή από κείμενο υποτίτλου στην εικόνα25. 

 

 3.2  Διάγνωση και θεραπεία-AL 

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα χειρουργικά ρομπότ και η εικονική πραγματικότητα κάνουν την 

θεραπεία των ασθενειών πιο έξυπνη. Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη έχει  

επιτευχθεί η διάγνωση της ηπατίτιδας, του καρκίνου των πνευμόνων και του καρκίνου του 

                                                           
25 Zeina Rayan, Marco Alfonse, Abdel-Badeeh M.Salem Department of Computer Science, 

Faculty of computer and information science, University of Ain Shams Cairo, 

Egypt,(Ιανουάριος 2019), Machine Learning Approaches in Smart Health, Procedia 

Computer Science, Research Gate, σελ 361-367 
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δέρματος. Η παραδοσιακή φαρμακολογία χάρη στην βιοτεχνολογία έχει αρχίσει να 

ψηφιοποιείται. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων διάγνωσης της τεχνητής νοημοσύνης 

ξεπερνά τους γιατρούς. Η μηχανική μάθηση είναι αρκετά πιο ακριβής από τους έμπειρους,  

γιατρούς ειδικά στην παθολογία. Το πιο παραγωγικό σύστημα είναι το IBM’s Watson, ένα 

έξυπνο σύστημα που παρέχει την καλύτερη λύση, μέσα από την ανάλυση κλινικών 

δεδομένων. Με την χρήση του παραπάνω συστήματος, οι γιατροί μπορούν να δίνουν 

εξειδικευμένες συμβουλές, βασισμένοι σε αλγόριθμους που βελτιώνουν την ακρίβεια της 

διάγνωσης, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης. Η ΑΙ ασκεί 

μεγάλη επιρροή στην διάγνωση του διαβήτη και στον καρκίνο. Η κατάσταση του ασθενούς 

περιγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που βοηθάει στο εξατομικευμένο σχέδιο 

θεραπείας του.   

Η διαδικασία της θεραπείας θα γίνει πιο ακριβής. Για παράδειγμα στην ακτινοθεραπεία του 

όγκου, όλη η διαδικασία μπορεί να παρακολουθηθεί από έξυπνα radiomics. 

Τα πιο γνωστά χειρουργικά ρομπότ  λειτουργούν με το σύστημα  Da Vinci (USA), με το 

Sensei X robotic catheter system (USA) και με το Flex Robotic System. Συγκρίνοντας τα με 

την ενδοσκοπική εγχείριση, οι ασθενείς έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και ταχύτερη 

ανάρρωση.26 Ο καθηγητής Ye Zhewei του Wuhan Union Νοσοκομείου μαζί με την ομάδα 

του, πραγματοποίησαν την πρώτη μεικτή χειρουργική επέμβαση ισχύου σε 15χρονο ασθενή 

με αριστερό κάταγμα του μηριαίου αυχένα. Μοντελοποίησαν τον στόχο της εγχείρισης και 

με διαδραστικό τρόπο ένωσαν τον εικονικό κόσμο με τον πραγματικό. 

 3.3  Robots στην εποχή του κορωνοϊού 

Στην Κίνα χρησιμοποιούνται ήδη ρομπότ, ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία είναι 

εξοπλισμένα με κάμερα στο μπροστινό του κεφαλιού και αποτελούν τον έξυπνο βοηθό των 

γιατρών που δεν φοβάται τον κορωνοϊό και δεν χρειάζεται να φορέσει καν μάσκα..Το πρώτο 

κρούσμα στην Αμερική, που ήρθε από την Γουχάν εξετάστηκε από ιατρικό προσωπικό μέσα 

στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και ένα ρομπότ εξοπλισμένο με στηθοσκόπιο. Η Νότια 

Κορέα έχει εισάγει το RP-Lite V2 τηλεϊατρικό ρομπότ, το οποίο παράχθηκε από την Vici  

 

 

                                                           
26 Zeina Rayan, Marco Alfonse, Abdel-Badeeh M.Salem Department of Computer Science, 

Faculty of computer and information science, University of Ain Shams Cairo, Egypt, 

(Ιανουάριος 2019), Machine Learning Approaches in Smart Health, Procedia Computer 

Science, Research Gate, σελ 361-367 
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Εικόνα 2: Πηγή: https://unsplash.com/s/photos/surgery-robot               

 

κατασκευαστική εταιρία Ιn Touch Health System. Παλαιότερα, η Κίνα χρησιμοποιούσε τα 

ρομπότ στα νοσοκομεία, για την συγκέντρωση των σκουπιδιών, την παράδοση του φαγητού, 

ώστε να μειώσει τα έξοδα και να βελτιώσει την επάρκεια. Επιπλέον, τα ρομπότ λειτουργούν 

ασταμάτητα, αρκεί να έχουν φορτισμένη μπαταρία. Διεκπεραιώνουν τέσσερις φορές την 

δουλειά ενός ανθρώπου. Είναι οι ακούραστοι και άθραυστοι βοηθοί των γιατρών.  

Κατά εκτίμηση, περίπου 1.300 νοσοκομεία στην Κίνα διαθέτουν 2 με 3 ρομπότ. Με τα 

ρομπότ, δεν χρειάζεται οι οικογένειες να επισκέπτονται τους ηλικιωμένους συγγενείς τους, 

καθώς αυτά πηγαίνουν κοντά στην πλευρά του κρεβατιού και πραγματοποιούν βιντεοκλήση 

με τους οικείους τους. Επίσης, το ρομπότ διαθέτει οθόνη αφής καθώς και σύστημα ήχου, και 

λαμβάνει θερμομέτρηση από όποιον εισέρχεται στο νοσοκομείο. Όταν η θερμοκρασία είναι 

38 βαθμούς και πάνω, βγάζει φωτογραφία του ανθρώπου που θερμομέτρησε και την στέλνει 

με email σε νοσοκόμα. Με σύνδεση του ρομπότ με ειδικούς σένσορες, αυτό μπορεί να 

παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, υγρασίας, 

μεθανάλης και θερμοκρασίας στα δωμάτια των ασθενών και όλου του νοσοκομείου και να τα 

αναφέρει την δεδομένη στιγμή στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα ρομπότ κάνουν 

ενδοφλέβιες ενέσεις για τη διευκόλυνση της χημειοθεραπείας, και βοηθούν στο άνοιγμα 

φιαλιδίων και στις ορθοπεδικές και νευρολογικές επεμβάσεις. Φροντίζουν επίσης τον 

https://unsplash.com/s/photos/surgery-robot
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καθαρισμό του αέρα και την ανακύκλωση και απόρριψη αποβλήτων27. Παρόλα αυτά ο Zhang 

Jianwei, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και ο 

κορυφαίος ειδικός στον κόσμο στη ρομποτική, ισχυρίζεται ότι επί του παρόντος τα επίπεδα 

των αισθήσεων, των κινήσεων, της αντοχής και της ευελιξίας των ρομπότ δεν είναι αρκετά 

εξελιγμένα για να υποστηρίξουν περίπλοκες εργασίες, όπως για παράδειγμα η διασωλήνωση. 
 

 3.4  Η μηχανική μάθηση στην Έξυπνη υγεία- Σύγκριση e-Health και m-

Health 

Η αύξηση του μέσου όρου ζωής οδήγησε στην απαίτηση παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών 

υγείας. Η παρακολούθηση ασθενών, η πρόωρη διάγνωση ασθενειών είναι μερικά μόνο από 

τα επιτεύγματα της έξυπνης υγείας, χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η μηχανική 

μάθηση (machine learning) εφαρμόζεται σε εφαρμογές s-health, όπως η διάγνωση 

γλαυκώματος, η διάγνωση  του Αλτσχάιμερ, η διάγνωση της βακτηριακής σήψης, η 

επανεισδοχή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η ανίχνευση καταρράκτη. Τα πιο 

συνηθισμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης είναι το Artificial Neural Network, ο αλγόριθμος 

Support Vector Machine και το deep learning, ειδικά το Convolution Neural Network. 

H ηλεκτρονική υγεία, e-Health, ορίζεται ως ένας αναδυόμενος τομέας, όπου τέμνονται η 

ιατρική πληροφορική και η δημόσια υγεία, καθώς οι υπηρεσίες υγείας και οι πληροφορίες 

ενισχύονται μέσω του internet και συναφών πληρoφοριών. Υπάρχει επίσης, ένα σημείο 

τομής ανάμεσα στην s-health και στην mobile health ή αλλιώς m-health. H mobile health 

(κινητή υγεία) μπορεί να οριστεί ως η αναδυόμενη τεχνολογία κινητής επικοινωνίας και 

διαδικτύου για συστήματα υγείας. 

Η μηχανική μάθηση είναι ένα πεδίο που αναπτύχθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη και 

βοηθάει  στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη των αλγόριθμων και στην εξέλιξη της 

συμπεριφοράς σχετικά με τα εμπειρικά δεδομένα. Ακόμη, ενισχύει μεθόδους αποθήκευσης 

δεδομένων, βελτίωσης δικτύων, νέων αισθητήρων και αυτοπροσαρμογής της συμπεριφοράς 

των χρηστών. Η μηχανική μάθηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία βελτιώνοντας τις 

                                                           
27 Chiu-Ti Jansen, (2020, 6 March) Will Robots Take Over China's Hospitals After COVID-

19? https://www.healthcare.digital/single-post/2020/03/06/Will-Robots-Take-Over-Chinas-

Hospitals-After-COVID-19 
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υπηρεσίες, αφού παρέχει ακριβή ιατρική διάγνωση, προβλέποντας και αναλύοντας ασθένειες 

στα πρώτα στάδια.To s-health είναι ένα υπο-επίπεδο της e-Health (ηλεκτρονικής υγείας), 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς καταγραφείς υγείας και άλλες μεταβλητές που προέρχονται 

από την υποδομή της έξυπνης πόλης, με σκοπό να βελτιώσει το σύστημα παροχής υγείας28. 

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από αισθητήρες στο σώμα του ασθενή, στα έξυπνα σπίτια, 

στην υποδομή της έξυπνης πόλης και στα ρομπότ, τα οποία βοηθούν στο να ληφθούν 

καλύτερες αποφάσεις στο σύστημα υγείας, παρέχοντας άμεση κλήση ασθενοφόρου και 

τηλεειδοποίηση γιατρών, νοσοκόμων και τεχνικών. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει αυτό-

διάγνωση, παρακολούθηση, πρόωρη ανίχνευση και θεραπείες. 

Η απόκτηση δεδομένων σημαίνει συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως δίκτυο 

αισθητήρων, κινητά δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο των πραγμάτων, 5G συσκευές, 

device-to-device, vehicular ad hoc networks, ανώνυμα εναέρια οχήματα ή μπορεί να είναι ο 

συνδυασμός των παραπάνω. Οι τεχνολογίες δικτύωσης εφαρμόζονται στα δεδομένα που 

συγκεντρώνονται στην απόκτηση δεδομένων και αν τα δεδομένα είναι κάπως περίπλοκα 

χρειαζόμαστε έναν server ή κάποια τεχνολογία, όπου επεξεργάζεται τα δεδομένα, όπως την 

υπολογιστική νέφους ή το fog computing. Το έξυπνο σύστημα υγείας μπορεί να περιγραφεί 

ως το σύνολο της απόκτησης δεδομένων, της δικτύωσης, των τεχνολογιών, της ασφάλειας 

και ιδιωτικότητας δεδομένων και της διάδοσης δεδομένων. Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα 

των δεδομένων παίζουν σημαντικό ρόλο στην s-health  που συγκεντρώνει αναρίθμητες 

πληροφορίες από πολίτες και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να 

παραβιαστούν.  

«Τον Απρίλιο του 2014, η Ε.Ε. δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο για την κινητή υγεία (Green 

Paper on mobile health), δρομολογώντας παράλληλα δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη 

εμποδίων στην ανάπτυξη του m-Health σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Εκτός από την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο εργασίας σχετικά με το 

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, που ισχύει για εφαρμογές (apps) lifestyle και ευζωίας, 

παρέχοντας νομική καθοδήγηση, σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία προς κατασκευαστές 

εφαρμογών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πλατφόρμες ψηφιακής διανομής κ.λπ. 

                                                           
28 Shuo Tian, Wenbo Yang, Jehane Michael Le Grange, Peng Wang, Wei Huang, Zhewei Ye, 

Department of Orthopaedics, Wuhan Union Hospital, Tongii Medical College, Huazhong 

University of Science and Technology-China, (Σεπτέμβριος 2019)  Smart healthcare: making 

medical care more intelligent, Global Health Journal, Science Direct σελ 61-65 
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Άλλες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση ενός Κώδικα Δεοντολογίας (Code of 

Conduct) για εφαρμογές κινητής υγείας για κινητά, που καλύπτει θέματα ιδιωτικότητας και 

ασφάλειας. To Σχέδιο του Κώδικα, έχει εξεταστεί και από την ομάδα εργασίας του άρθρου 

29 για την προστασία των δεδομένων (Article 29 WP), με σκοπό την περαιτέρω αναθεώρησή 

του. Επίσης, στα πλαίσια του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας η ΕΕ σύστησε υποομάδα m-

Health, η οποία παρουσίασε το 2016 αναφορά για στρατηγικές κρατών μελών και το 

2017 αναφορά με προτάσεις για μελλοντικές δράσεις στον τομέα του m-Health. Ακόμη, 

εγκαινιάστηκε πρόσφατα το m-Health Hub, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το 

«Ορίζοντας 2020», στο οποίο συμμετέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τέλος 

διαθέσιμη υπάρχει και αναφορά της Ομάδας Εργασίας Working Group on m-Health 

Assessment Guidelines, που συστήθηκε από την ΕΕ το 2016 και περιλαμβάνει case studies 

από το χώρο του m-Health σε ευρωπαϊκό επίπεδο».29 
 

 3.5   Μεθοδολογία-Παραδείγματα machine learning στον τομέα της υγείας 

Προτεινόμενα μοντέλα: 

-Προτάθηκε ένα μοντέλο deep learning για διάγνωση γλαυκώματος, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα από ένα νοσοκομείο του Πεκίνου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν 3.554 φωτογραφίες 

αμφιβληστροειδούς που συλλέχθηκαν από 2.000 ασθενείς οι οποίοι υπέφεραν από διάφορες 

παθήσεις  όρασης. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 1.391 φωτογραφίες από τις οποίες οι 

ασθενείς διαγνώσθηκαν με γλαύκωμα, ενώ στις υπόλοιπες 2.163 όχι. Το προτεινόμενο 

μοντέλο δίνει ακρίβεια 81,69% 

-Επίσης προτάθηκε ένα deep learning μοντέλο που προβλέπει τα αποτελέσματα της 

διανοητικής εξέτασης της νόσου Αλτσχάιμερ, βασισμένη στην ενεργοποίηση 

συγκεκριμένων τμημάτων του εγκεφάλου κατά την  προβολή εικόνων. Η εν λόγω βάση 

δεδομένων  περιλαμβάνει 190 περιπτώσεις υγιών ασθενών, 331 περιπτώσεις ήπιων 

γνωστικών διαταραχών και 157 περιπτώσεις  με νόσο Αλτσχάιμερ. 

-Ένα μοντέλο που μπορεί να διαγνώσει την βακτηριακή σηψαιμία σε ασθενείς. Τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν από το Γενικό νοσοκομείο του Guangzhou της Κίνας. Το 

προτεινόμενο μοντέλο δίνει ακρίβεια 90,8%. 

                                                           

29 Υπουργείο Υγείας, (2018),  mHealth - Υγεία εν Κινήσει  

 https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/5688-mhealth 
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20161121_co22_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20170509_co09_en.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Be_healthy/Pages/The-EU-mHealth-Hub-Project.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45251
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-Ένα μοντέλο που επεξεργάζεται πληροφορίες του αμφιβληστροειδούς για την ανίχνευση 

του καταρράκτη. Η ταξινόμηση των εικόνων του θόλου γίνεται από οφθαλμίατρο, τα 

δεδομένα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει 70% τυχαία επιλεγμένα 

δεδομένα, για να τεστάρουν την ταξινόμηση του αλγόριθμου και το υπόλοιπο 30% 

χρησιμοποιείται για να τεστάρουν την απόδοση του μοντέλου. Το προτεινόμενο μοντέλο 

δίνει ακρίβεια 94,91%. 

-Το μοντέλο που προτάθηκε να προβλέπει τον κίνδυνο επανεισδοχής στο νοσοκομείο. Η 

βάση δεδομένων συλλέχθηκε από καταγραφείς διαφορετικών νοσοκομείων, τα οποία 

περιλαμβάνουν 1.641 δίσκους, εκ των οποίων τα 316 αφορούσαν επανεισδοχή μέσα σε 30 

μέρες από την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Το προτεινόμενο μοντέλο δίνει ακεραιότητα 

83,8%. 

-Επιπλέον το προτεινόμενο μοντέλο που προβλέπει την επανεισδοχή μεταξύ  24ωρών έως 

72 ωρών μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Έχει ακρίβεια 74%.30 

 3.6  Συμπεράσματα 

Καταλήγουμε στο ότι η τεχνολογία machine learning χρησιμοποιείται σε πολλές s-health 

εφαρμογές, όπως στην διάγνωση του γλαυκώματος, στην νόσο Αλτσχάιμερ, στην διάγνωση 

της βακτηριακής σηψαιμίας και στην ανίχνευση καταρράκτη. Σύμφωνα με την παραπάνω 

έρευνα, το πιο ακριβές μοντέλο υγείας είναι αυτό της διάγνωσης καταρράκτη με ακρίβεια 

94,91%. Εκτός από την μηχανική μάθηση, και άλλες τεχνολογίες συμβάλλουν στην 

δημιουργία του έξυπνου συστήματος, όπως το IoT, το ΑΙ, η ρομποτική, η υπολογιστική 

νέφους καθώς και τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας. 

 3.7  Συνεισφορά artificial intelligence στην φαρμακολογία 

 

Οι κλινικές δοκιμές διαρκούν 10 με 15 χρόνια και κοστίζουν δισεκατομμύρια μέχρι να βγει 

ένα καινούριο φάρμακο στην αγορά. Μόνο μία από τις 10 χημικές ενώσεις που εισέρχονται 

                                                           
30 Zeina Rayan, Marco Alfonse, Abdel-Badeeh M.Salem Department of Computer Science, 

Faculty of computer and information science, University of Ain Shams Cairo, Egypt, 

(Ιανουάριος 2019), Machine Learning Approaches in Smart Health, Procedia Computer 

Science, σελ 361-367 
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στις κλινικές δοκιμές φτάνουν στην αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας στις άνω κλινικές δοκιμές.  

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης χρονολογείται ήδη την δεκαετία του 1970, όταν ειδικά 

συστήματα, όπως το MYCIN, δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά για να παρέχουν υποστήριξη 

διαγνωστικών αποφάσεων. Αυτά τα συστήματα ήταν δύσκολο και χρονοβόρο να 

κατασκευαστούν, αλλά και πολύ δύσκολο να γίνουν update. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, 

με τις μεθόδους DL και ML, βελτίωσε το hardware και μεγάλωσε την χωρητικότητα των 

βάσεων δεδομένων. Τα ιατρικά δεδομένα έγιναν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, εξαιτίας της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας, όπως με τις προσπάθειες της δημόσιας πολιτικής, σαν το 

Electronic Records Meaningful Use Programs στην Αμερική.  

Έχουν σημειωθεί επιτυχίες της τεχνητής νοημοσύνης στην φαρμακευτική, αλλά και στην 

ανίχνευση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και καρκίνου του δέρματος, με την χρήση 

EHR δεδομένων, για να προβλεφθούν σημαντικές κλινικές παραμέτροι που εκτείνονται από 

την αρχή της ασθένειας μέχρι και την θνησιμότητα31.  Το πεδίο ιατρικής έχει επωφεληθεί 

από μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης σε πολλά επίπεδα, με την επεξεργασία της φυσικής 

γλώσσας (natural language processing NLP), ως προς την υπο-φαινοτυπία καρκίνου 

χρησιμοποιώντας DL, τις προβλέψεις γονιδιακών στόχων, τις αλληλεπιδράσεις στόχων 

φαρμάκου και τις υποθέσεις επανατοποθέτησης φαρμάκων. 

 4 Κεφάλαιο 4ο: Διαδίκτυο των πραγμάτων και υγεία 

 4.1  Wearable computer-glass 

Το google glass είναι ένας υπολογιστής που μπορεί να φορεθεί, όπως τα γυαλιά και είναι 

δεδομένο πως θα κατακτήσει τις αγορές στο μέλλον. Βοηθάει σε όλους τους τομείς, αλλά 

κατά κύριο λόγο βοηθά την επιστήμη της υγείας. Διαθέτει κάμερα, wi-fi, bluetooth, 

ενεργοποίηση φωνής. Η έκδοση Explorer συγκεκριμένα διαθέτει: android 4.0.4 ή ακόμα και 

πιο πρόσφατο, κάμερα 5-megapixel, με δυνατότητα καταγραφής βίντεο 720p, wi-Fi 

bluetooth, χώρο αποθήκευσης 16GB, μνήμη RAM 682MB, αισθητήρα του φωτός του 

περιβάλλοντος και αισθητήρα εγγύτητας, καθώς και αισθητήρα αγωγιμότητας των οστών. Το 

                                                           
31 Stefan Harrer-IBM RESEARCH Australia Lab MELBOUME Australia, Pratik Shah-

MaassachusettsnInstitute of Technology, Media Lab Cambridge USA, Bhavna Antony and 
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Pharmacological Sciences, Trends in Pharmacological Sciences, Science Direct, σελ. 577-

591 
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Wikipedia αναφέρει ότι «τo Google Glass είναι "υπολογιστής που φοριέται" (wearable 

computer) και αναπτύσσεται από την Google. Το Google Glass έχει το σχήμα ενός ζευγαριού 

γυαλιά και φοριέται στο κεφάλι. Αντί για γυάλινους φακούς διαθέτει μια οθόνη στο ύψος του 

δεξιού ματιού και προσφέρει επαυξημένη εμπειρία της πραγματικότητας32. Το Google Glass 

έχει την δυνατότητα να τραβάει φωτογραφίες και να καταγράφει 720p HD βίντεο. Μια 

επιφάνεια αφής βρίσκεται στον βραχίονα του Google Glass, επιτρέποντας στον χρήστη να 

ελέγχει την συσκευή, διαμέσου μιας διεπαφής που μοιάζει με χρονολόγιο και εμφανίζεται 

στην οθόνη. Σύροντας με το δάκτυλο προς τα πίσω εμφανίζονται τρέχοντα γεγονότα, όπως ο 

καιρός και σύροντας προς τα εμπρός δείχνει προηγούμενα γεγονότα, όπως τηλεφωνικές 

κλήσεις, φωτογραφίες, κ.ά.  

Βοηθάει σε μέγιστο βαθμό τους γιατρούς στα χειρουργεία, ώστε να βλέπουν μέσω του 

wearable computer τις ζωτικής σημασίας μετρήσεις, όπως οι παλμοί της καρδιάς, η 

αρτηριακή πίεση και τα ποσοστά οξυγόνου. Επομένως ο χειρουργός έχει ελεύθερα τα χέρια 

του και με την ενεργοποίηση φωνής δεν χρειάζεται να γυρίσει στο monitor. Βέβαια, ο 

wearable computer δεν βοηθάει μόνο τους χειρουργούς, αλλά όλες τις ειδικότητες και το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που ανά πάσα στιγμή στην άκρη του ματιού τους θα 

έχουν όλες τις πληροφορίες που αυτοί χρειάζονται, χωρίς να πιάνουν κομπιούτερ και κινητά, 

συσκευές οι οποίες αποδεδειγμένα φέρουν αναρίθμητα βακτήρια και ιούς, και ήταν 

αναπόφευκτη η χρήση τους  μέχρι τώρα. Ο wearable computer εξασφαλίζει την απόλυτη 

υγιεινή των γιατρών και των νοσηλευτών και μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα  κάποιος 

ασθενής να κολλήσει ενδο-νοσοκομειακή λοίμωξη. Επίσης, έχει καταγραφεί και η επίτευξη 

καλύτερης σχέσης, μεταξύ ιατρικού προσωπικού και ασθενών, αφού ο χρήστης των γυαλιών 

δεν «παίρνει τα μάτια του» από τον ασθενή, όντας υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει 

υπολογιστή ή monitor για την ανεύρεση του ηλεκτρονικού του φακέλου ή άλλων 

πληροφοριών. 

Ένας χειρουργός κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης επέμβασης μπορεί να επικοινωνήσει με 

live streaming με άλλο χειρουργό, ο οποίος βρίσκεται σε άλλο νοσοκομείο για να τον 

βοηθήσει. Ακόμα και ο κάθε πολίτης, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του μπορεί να 

αντιμετωπίσει πχ ένα περιστατικό καρδιακής προσβολής, αντλώντας οδηγίες για το πώς θα 

κάνει Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, ή μπορεί να 

λάβει οδηγίες από τους ειδικούς με live streaming. Επιπρόσθετα, μπορεί να εξαλείψει τα 

ανθρώπινα λάθη, που είναι λογικό να γίνονται μετά από πολλές ώρες εργασίας με 

                                                           
32 https://el.wikipedia.org/wiki/Google_Glass 
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις. Κατά την χορήγηση συνταγογραφούμενων χαπιών, το γυαλί-

κομπιούτερ θα σαρώσει το barcode για φαρμακευτική αγωγή και θα το συγκρίνει με την 

υγειονομική εγγραφή του ασθενούς μπροστά του. Ακόμα, θα φανούν και οδηγίες για την 

δοσολογία.33 Επιπρόσθετα, μπορεί να γίνει καταγραφή της επίσκεψης του ασθενούς στον 

γιατρό, έτσι ώστε  να υπενθυμίζει στον ασθενή αργότερα τις οδηγίες που αυτός έλαβε. 

Τα άτομα με κινητικά προβλήματα και όσοι είναι παράλυτοι θα μπορούν να βοηθηθούν στο 

μέγιστο βαθμό, αφού η χρήση του wearable computer δεν χρειάζεται χέρια. Οι κωφοί θα 

μπορούν να διαβάζουν τις ομιλίες των ατόμων γύρω τους. Οι αυτιστικοί θα μπορούν να 

καταλαβαίνουν τα αισθήματα των άλλων, μέσα από το wearable computer που αναλύει τις 

εκφράσεις του προσώπου τους. Παρόλα αυτά είναι πανεύκολο κάποιος να αποκτήσει 

πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, απλά και μόνο φορώντας το γυαλί. 

Σε κάθε  περίπτωση χρησιμεύει σε όλους τους τομείς, την μηχανική, την γεωργία κλπ. 

Ακόμα, μπορεί να καταγράψει ένα ατύχημα που γίνεται στο δρόμο, από όπου διέρχεται ο 

χρήστης των γυαλιών–υπολογιστή. Απίστευτες ικανότητες που αλλάζουν την 

καθημερινότητα, την βελτιώνουν και δίνουν ασύλληπτες δυνατότητες στον καθένα. 

 4.2  Υγειονομική διαχείριση- IoT 

Οι τρίτης γενιάς συσκευές που μπορούν να φορεθούν (π.χ έξυπνα ρολόγια που μετρούν τους 

παλμούς της καρδιάς, βηματοδότες που με την τεχνολογία artificial intelligence παίρνουν την 

πρωτοβουλία να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο), μπορούν να συνδυάσουν αισθητήρες, 

μικροεπεξεργαστές, ασύρματες μονάδες μέτρησης, ώστε συνέχεια να παρακολουθούν 

διάφορους δείκτες των ασθενών με έξυπνο τρόπο, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση 

ενέργειας, βελτιώνοντας την άνεση και επιτρέποντας τα δεδομένα να συνδυαστούν με 

πληροφορίες υγείας από άλλα κανάλια. Επιπλέον, οι συσκευές υγείας IoT μειώνoυν τους 

κινδύνους που προκαλούνται από την ασθένεια, ενώ κάνουν ευκολότερη την 

παρακολούθηση της διάγνωσης της ασθένειας για τους ιατρικούς οργανισμούς. Προσπάθειες 

έχουν γίνει για να ενσωματώσουν βιο-αισθητήρες μέσα στα smartphones. Εξαιτίας της 

φορητότητας, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα smartphone με πολλές 

δυνατότητες, ώστε να παρακολουθήσουν το περιβάλλον και το σώμα του ασθενή πιο εύκολα. 

Τα έξυπνα σπίτια παρέχουν μεγάλη βοήθεια στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές 

                                                           
33 Lloyd Price,  March 29, 2020,7 ways Google Glass is revolutionising healthcare  

 https://www.healthcare.digital/single-post/2017/08/23/7-ways-Google-Glass-is-

revolutionising-healthcare 

https://www.healthcare.digital/home/author/Lloyd-Price
https://www.healthcare.digital/home/author/Lloyd-Price
https://www.healthcare.digital/single-post/2017/08/23/7-ways-Google-Glass-is-revolutionising-healthcare
https://www.healthcare.digital/single-post/2017/08/23/7-ways-Google-Glass-is-revolutionising-healthcare
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ανάγκες. Πρόκειται για διαμερίσματα με αισθητήρες και ενεργοποιητές, που 

ενσωματώθηκαν στην υποδομή του σπιτιού και παρακολουθούν το περιβάλλον και τις 

ενδείξεις της υγείας όσων διαμένουν στην εν λόγω οικία. Ο αυτοματισμός και η 

παρακολούθηση με IoT είναι δύο τεχνολογίες που παρέχουν υπηρεσίες που συλλέγουν 

δεδομένα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.  

Για παράδειγμα, η «Ανίχνευση του στρες» και το «Σύστημα ανακούφισης»  χρησιμοποιούν 

έναν φορητό ιατρικό αισθητήρα που παρακολουθεί τα επίπεδα πίεσης στο ανθρώπινο σώμα. 

Επίσης, είναι πιθανό να συνενωθούν ιατρικά  δεδομένα από πολλαπλές φορητές συσκευές σε 

ένα σύστημα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, το οποίο κάνει χρήση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν για αποτελεσματική διάγνωση ασθενειών. Επιπλέον, μπορούν να προβλεφθούν 

πιθανά ρίσκα για ασθενείς και να δοθούν συμβουλές μέσω της υπολογιστικής νέφους και των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας εκ των προτέρων.  

Μια άλλη πτυχή είναι η δημιουργία μίας ανοιχτής δομής m-Health που επιτρέπει την 

αποτελεσματική συνεννόηση και  συνεργασία γιατρών, ασθενών αλλά και ερευνητών. 

Επιτρέπει τους ασθενείς να έχουν εύκολη πρόσβαση σε συμβουλές και υπηρεσίες, ενώ οι 

γιατροί μπορούν δυναμικά να παρακολουθούν τον ασθενή. Κινητές συσκευές, όπως το m-

Health μπορεί να μειώσει τα ιατρικά σφάλματα, να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία, και 

να βελτιώσει το χρόνο των ιατρικών υπηρεσιών, παρέχοντας μία οικονομική επιλογή για τις 

υπηρεσίες υγείας. 

 4.3   Πρόληψη ασθενειών και παρακολούθηση κινδύνου 

Η πρόληψη ασθενειών με τις νέες μεθόδους είναι πολύ πιο ακριβής από την παραδοσιακή και 

δίνει συμβουλές προσωποποιημένα και εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

ασθενή. Συλλέγει δεδομένα μέσω έξυπνων εφαρμογών και φορητών συσκευών που μπορούν 

να φορεθούν (wearable devices), τα ανεβάζει στο cloud μέσω internet και αναλύει τα 

αποτελέσματα που είναι βασισμένα σε αλγορίθμους δεδομένων με big data analytics, που 

προβλέπουν τα αποτελέσματα στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός μικρού 

μηνύματος. Αυτά τα μέτρα αποδεικνύονται αποτελεσματικά, γιατί βοηθούν τους γιατρούς 

και τους ασθενείς να προσαρμόσουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους ανά πάσα στιγμή, 

αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεχόμενης παρακολούθησης της υγείας των ασθενών, έτσι 

ώστε ανά πάσα στιγμή να παρέμβουν, αν χρειαστεί. 
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Για παράδειγμα, σε μια  έρευνα  που στοχεύει στην πρόληψη του διαβήτη, μετά από 

παρακολούθηση της γλυκόζης 800 ατόμων για 46.898 γεύματα κάθε βδομάδα, ερευνητές 

χρησιμοποίησαν  αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της γλυκόζης στο 

αίμα, τις διατροφικές συνήθειες, την ανθρωπομετρεία, την φυσική άσκηση, την εντερική 

μικροχλωρίδα, και άλλους παράγοντες για να προλάβουν με επιτυχία αλλαγές στα 

γλυκαιμικά επίπεδα, μειώνοντας τον κίνδυνο του διαβήτη μέσω μιας ατομικής δίαιτας, 

ειδικής για τον κάθε οργανισμό.  

 

Εικόνα3: Πηγή: https://www.linkedin.com/pulse/healthcare-internet-things-patric-mutabazi/ 

Η τηλεϊατρική στα ελληνικά νησιά είναι ζωτικής σημασίας. Το ΕΔιΤ είναι ένα δίκτυο 

σταθμών τηλεϊατρικής που υλοποιήθηκε από τη 2η ΥΠΕ με χρηματοδότηση από το ΕΠ 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013. Το ΕΔιΤ ξεκίνησε την λειτουργία στις αρχές του 

2016 και λειτουργεί εντός της περιοχής αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου34. 

Περιλαμβάνει: 

 30 Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού - Ασθενούς (ΣΤΙΑ) τοποθετημένους σε 

απομακρυσμένα σημεία: από τα Κύθηρα μέχρι το Καστελόριζο και από τη Λήμνο και 

τις Οινούσσες (Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία). 

 12 Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου σε μεγάλα Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ 

                                                           
34 Υπουργείο Υγείας,  10/12/2018, Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 

 https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6084-h-thleiatrikh-sthn-ellada 

https://www.linkedin.com/pulse/healthcare-internet-things-patric-mutabazi/
https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6084-h-thleiatrikh-sthn-ellada
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 5 Περιφερειακά Νοσοκομεία: Ρόδος, Σάμος, Σύρος, Μυτιλήνη, Χίος 

 7 Νοσοκομεία που βρίσκονται στην Αττική: Ασκληπιείο, Τζάνειο, 

Θριάσιο, Μεταξά, Νίκαια, Αττικόν, ΨΝΑ) 

 1 Σταθμό Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου στο ΕΚΕΠΥ. 

 Κέντρο Δεδομένων (Data Center) που φιλοξενείται στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

(ΚτΠ ΑΕ) 

 HELP DESK το οποίο βρίσκεται στους χώρους της 2ης ΔΥΠΕ35. 

 

 4.4  Τηλεϊατρική και κορωνοϊός 

Ειδικά στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού αυξήθηκε κατά πολύ η χρήση της 

τηλεϊατρικής στα νοσοκομεία, δίνοντας την δυνατότητα της εξ αποστάσεως 

παρακολούθησης ασθενών, αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων «της πρώτης 

γραμμής» στα νοσοκομεία, συμβάλλοντας στην μείωση της εξάπλωσης του ιού. Τα φάρμακα 

που χορηγούνται χρόνια παραδίδονται εύκολα στα σπίτια των ασθενών. Με την τηλεϊατρική 

το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί ανελλιπώς τους ασθενείς, ώστε αν χρειαστεί ο ασθενής 

νοσηλεία να γίνει αμέσως η διακομιδή του. Η τηλεϊατρική όμως απαιτεί hardware, αλλά και 

εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Για παράδειγμα, στο Ισραήλ, τα νοσοκομεία 

παρακολουθούν εξ αποστάσεως τους ασθενείς που είναι απομονωμένοι στα σπίτια τους και 

παραδίδονται σ’αυτούς το TytoHome kit. 

 4.5  Πλεονεκτήματα και ανησυχίες για την έξυπνη υγεία με την χρήση ΙοΤ 

Τα πλεονεκτήματα της έξυπνης υγείας είναι: 

 η ακριβής πληροφορία για την κατάσταση της υγείας,  

 η ακριβής και έγκαιρη ενημέρωση νοσοκόμας για την κατάσταση του ασθενούς 

 η απομακρυσμένη παρακολούθηση του ασθενούς 

 η έγκαιρη ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού για έκτακτες περιπτώσεις, 

στοχεύοντας στην άμεση προετοιμασία του περιστατικού 

 η καλύτερη οργάνωση των αρχείων των γιατρών, έτσι ώστε να μην μεταβάλλονται οι 

πληροφορίες κάθε φορά 

Οι ανησυχίες είναι: 

                                                           

35 Υπουργείο Υγείας,  10/12/2018, Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα 

 https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6084-h-thleiatrikh-sthn-ellada 

https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6084-h-thleiatrikh-sthn-ellada
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 H ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων, που είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. H Google 

έχει πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την υγεία δεκάδων ασθενών, 

(τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων) Αμερικανών, σύμφωνα με αποκάλυψη που έκανε η «Wall 

Street Journal». Ως «συνεργό» στην όλη επιχείρηση είχε την Ascension, το δεύτερο σε 

μέγεθος ιδιωτικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ. Η εταιρεία προμηθευόταν τις πληροφορίες που 

χρειαζόταν για την υγεία των ασθενών, δηλαδή διαγνώσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών 

εξετάσεων, στοιχεία από νοσηλείες και άλλα δεδομένα. «Πλήρεις ιατρικές καταγραφές, με 

ονοματεπώνυμα και ημερομηνίες γέννησης», όπως γράφει χαρακτηριστικά η αμερικανική 

εφημερίδα. Η όλη επιχείρηση είχε και κωδική ονομασία: «Project Nightingale». Η Google 

δεν έχει κρατήσει κρυφή την πρόθεσή της να επεκταθεί στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Η 

ίδια ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να εξαγοράσει τη Fitbit, την καλιφορνέζικη εταιρεία που 

ιδρύθηκε το 2007 και ειδικεύεται στην κατασκευή συσκευών καταγραφής αθλητικών 

επιδόσεων και μέτρησης ιατρικού χαρακτήρα δεδομένων και εν γένει των δραστηριοτήτων 

ανθρώπων που τους αρέσει η άθληση. «Η εξαγορά δημιούργησε ανησυχίες για το τι σκοπεύει 

να κάνει η Google τα ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα που θα συλλέγει», σημειώνει η “WSJ”. 

Ούτε η Google όμως, ούτε η Ascension ενημέρωσαν τους ασθενείς ή τους γιατρούς για το 

γεγονός ότι δημοσιοποιούσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η Ascension είναι ένα 

καθολικό, μη κερδοσκοπικό σύστημα υγείας, στο οποίο μετέχουν 34.000 γιατροί και άλλοι 

πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών που παρακολουθούν ασθενείς σε περισσότερα από 2.600 

νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρεία σε 21 αμερικανικές Πολιτείες. Η Google ανακοίνωσε ότι 

σκοπός της συλλογής στοιχείων είναι η ανάπτυξη ενός νέου λογισμικού τεχνητής 

νοημοσύνης που θα μπορεί να παρέχει μέσω ρομπότ ιατρικές συμβουλές σε ιδιώτες ασθενείς. 

Η Ascension υποστηρίζει ότι ενεπλάκη στο «Σχέδιο Νάιτινγκέϊλ, για να βελτιώσει τις 

υπηρεσίες υγείας που προσφέρει. Η “WSJ” αναφέρει ότι ιδιωτικά έγγραφα που περιήλθαν 

στην κατοχή της δείχνουν ότι, μεταξύ άλλων, η Ascension αποσκοπούσε με τη βοήθεια της 

Google να βρει τρόπους αύξησης των εσόδων που έχει από ασθενείς, μέσω της 

συνταγογράφησης φαρμάκων και της διενέργειας περισσότερων ιατρικών εξετάσεων. 

 

 4.6  Προβλήματα σε έξυπνες συσκευές υγείας στα νοσοκομεία 

Θα είναι «ανυπολόγιστες» οι συνέπειες, αν υπάρχουν ελαττώματα και δυσλειτουργίες στο 

λογισμικό του συστήματος και των έξυπνων συσκευών που εκτελούν χρέη φροντίδας. 

Επίσης, ελλοχεύει ο άνω κίνδυνος από κακόβουλους χρήστες που μπορεί να εκμεταλλευτούν 

τις ευπάθειες του συστήματος, τροποποιώντας την λειτουργία τους. Το αποτέλεσμα θα είναι 
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το χείριστο, η ενδεχόμενη επιπλοκή της υγείας ή ακόμα και η κατάληξη του ασθενούς. Με 

δεδομένο ότι π.χ ένας ασύρματος βηματοδότης ή ένας καρδιακός απινιδωτής, ένα μηχάνημα 

χημειοθεραπείας ή η ασύρματη αλλαγή ρυθμίσεων σε εμφυτεύματα ασθενών μπορεί να 

σώσει μια ζωή, η παράλειψή του ή ο λανθασμένος χειρισμός του, είτε γίνεται κακόβουλα από 

τρίτο εισβολέα-χειριστή, είτε εξαιτίας δυσλειτουργίας του ίδιου του λογισμικού, έχει ως 

πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η βαρύτητα της σημασίας της 

ύπαρξης των συσκευών υγείας που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, οδηγεί στην αδήριτη 

ανάγκη να αναβαθμίζονται και να ελέγχονται συνέχεια τα λογισμικά συστήματα, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια τους, η προστασία από την εισβολή κακόβουλων χρηστών και από 

πιθανή επίθεση από κυβερνοεγκληματία. 

 

Εικόνα 4: Πηγή: https://www.linkedin.com/pulse/healthcare-internet-things-patric-mutabazi/ 

 

 

 4.7  Πράσινα νοσοκομεία- Smart hospital buildings 

Tα «έξυπνα» νοσοκομεία βοηθούν στην ίαση των ασθενών, χρησιμοποιώντας 

φυσικούς πόρους, με ένα φιλικό για το περιβάλλον τρόπο. Οι κύριοι στόχοι είναι:  

 Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

 Η μείωση του κόστους 

 Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του  

https://www.linkedin.com/pulse/healthcare-internet-things-patric-mutabazi/
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άνθρακα. 

Η ενεργειακή επάρκεια των κτιρίων εξασφαλίζεται με ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικές 

γεννήτριες και αποθήκευση και χρήση της ηλιακής ενέργειας. Η ενέργεια που αποκτάται με 

αυτούς τους φυσικούς τρόπους πρέπει να αποθηκεύεται, έτσι ώστε να μπορεί να έχει 

πρόσβαση και να διαχειρίζεται το Σύστημα Αυτοματισμού / Διαχείρισης Κτιρίων (BAS / 

BMS). Ένα BAS / BMS περιλαμβάνει τον έξυπνο φωτισμό, τους ανελκυστήρες, την ψύξη 

(HVAC), άλλα ηλεκτρικά στοιχεία, συστήματα φυσικής ασφάλειας (πυρκαγιά, ασφάλεια 

κ.λπ.) και άλλα έξυπνα δομικά στοιχεία. Τέτοια BMS που είναι ανοιχτού κώδικα 

διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα IoT σε έξυπνα κτίρια. Το πρώτο στρώμα  αποτελείται 

από αισθητήρες και άλλες τελικές συσκευές . Το δεύτερο επίπεδο είναι το μεσαίο λογισμικό. 

Σε αυτό το επίπεδο, γίνεται η ενσωμάτωση των φυσικών συστημάτων με των κυβερνο-

συστημάτων. Αυτό το επίπεδο ονομάζεται επίπεδο αυτοματισμού. Στο επίπεδο αυτοματισμού 

πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν,  και η ενεργοποίηση 

κάθε συναγερμού στο κτίριο36. Το τελευταίο επίπεδο είναι το αποτελεσματικό επίπεδο 

διαχείρισης. Σε αυτό το επίπεδο, οι αποφάσεις λαμβάνουν χώρα, λόγω της γνώσης του 

κτιρίου και του έξυπνου δικτύου. 

Σε κάθε όροφο και σε κάθε δωμάτιο, έχουμε δίκτυα αισθητήρων και ενεργοποιητών 

(6LoWPAN), τα οποία είναι όλα συνδεδεμένα με μικροελεγκτές. Κάθε μικροελεγκτής 

συλλέγει τα δεδομένα από κάθε κόμβο του δικτύου και, στη συνέχεια, στέλνει τα δεδομένα 

μέσω του συνδέσμου επικοινωνίας IPv6 σε κάθε πύλη. Η πύλη αποτελείται από μια τοπική 

βάση δεδομένων και έναν δρομολογητή. Ο δρομολογητής, στη συνέχεια, στέλνει τα 

δεδομένα στο απομακρυσμένο περιβάλλον που ονομάζεται επίσης πλατφόρμα cloud. Αυτή η 

πλατφόρμα αποτελείται από μια βάση δεδομένων και έναν απομακρυσμένο διακομιστή 

cloud. Σε αυτήν τη βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα και στη συνέχεια 

αναλύονται. Ο διακομιστής cloud αποθηκεύει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και κάνει 

την ανάλυσή τους. Επιπλέον, στο κτίριο, υπάρχουν μέρη όπως συναγερμοί πυρκαγιάς, 

ανιχνευτές καπνού κ.λπ., που μπορούν να συνδυαστούν με την αποθηκευμένη ενέργεια και 

                                                           
36 A. P. Plageras, C. Stergiou, K. E. Psannis, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, Y. Ishibashi, 

(2017), Solutions for Inter-connectivity and Security in a Smart Hospital Building, in 

Proceedings of 15th IEEE International Conference on Industrial Informatics Conference 

Paper, 24-26 July 2017July,Emden, Germany, pages 1-6 

https://www.researchgate.net/publication/317039715_Solutions_for_Inter-

connectivity_and_Security_in_a_Smart_Hospital_Building 

 

https://www.researchgate.net/publication/317039715_Solutions_for_Inter-connectivity_and_Security_in_a_Smart_Hospital_Building
https://www.researchgate.net/publication/317039715_Solutions_for_Inter-connectivity_and_Security_in_a_Smart_Hospital_Building


 

45 

όλες τις συσκευές του κτηρίου. Στη συνέχεια, μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το 

BMS37.                                                                     

 4.8   Συμπέρασμα 

Η υγεία ως ύψιστο αγαθό αποτελεί πρωταρχικό στόχο των νέων τεχνολογιών. Η μηχανική 

μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων, δρουν αναπόσπαστα με την 

χειρουργική ρομποτική, την υπολογιστική νέφους και τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας, 

συνεισφέροντας στην διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, στην φαρμακολογία, στον 

καλύτερο συντονισμό γιατρών και νοσοκόμων και στην αυτοματοποιημένη και 

αποτελεσματική λειτουργία νοσοκομειακών μονάδων (green hospitals). 

 

 5 Κεφάλαιο 5ο: Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην 

διάγνωση και την θεραπεία του κορωνοϊού 

 5.1  Πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη στον κορωνοϊό (covid-19) 

 To SARS το 2003 σκότωσε 774 ανθρώπους στην Κίνα, ενώ το Covid-19 έμελλε να 

«κηρύξει» την πανδημία σε όλο τον κόσμο με τα κρούσματα και τους νεκρούς να 

πολλαπλασιάζονται καθημερινά παγκοσμίως. Η καραντίνα στην Κίνα φάνηκε 

αποτελεσματική, εν αντιθέσει με την στάση της Ιταλίας, της Αγγλίας και τις ΗΠΑ που 

οδήγησε σε δραματικές καταστάσεις. Και το Covid-19 και το SARS χρησιμοποιούν τους 

ίδιους μηχανισμούς για να εισέλθουν και να μολύνουν τα κύτταρα. Η διαφορά είναι ότι εν 

έτει 2020, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence). 

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης  βοηθά στην πρόβλεψη της τοποθεσίας του επόμενου 

ξεσπάσματος κρουσμάτων. Διάφορες άλλες εφαρμογές AI που έχουν προκύψει ως απάντηση 

στην τελευταία επιδημία περιλαμβάνουν το BenevolentAI του Imperial College London. Το  

Imperial College London αναφέρει ότι ένα φάρμακο εγκεκριμένο για ρευματοειδή αρθρίτιδα, 

                                                           
37 A. P. Plageras, C. Stergiou, K. E. Psannis, Byung-Gyu Kim, Brij Gupta, Y. Ishibashi, 

(2017), Solutions for Inter-connectivity and Security in a Smart Hospital Building, in 

Proceedings of 15th IEEE International Conference on Industrial Informatics Conference 

Paper, 24-26 July 2017July,Emden, Germany, pages 1-6 

https://www.researchgate.net/publication/317039715_Solutions_for_Inter-

connectivity_and_Security_in_a_Smart_Hospital_Building 
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βαρικιτινίμπη, μπορεί να είναι αποτελεσματικό κατά του ιού, ενώ η Ιατρική που εδρεύει στο 

Χονγκ Κονγκ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι με τους αλγορίθμους AI σχεδίασε έξι νέα μόρια που 

θα μπορούσε να σταματήσει ο ιϊκός αναδιπλασιασμός. 

 Σημαντικό είναι να τονιστεί, ότι σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά η τεχνητή νοημοσύνη 

το ανθρώπινο μυαλό, τους γιατρούς και τους επιστήμονες, τους λοιμωξιολόγους και τους 

επιδημιολόγους. Λαμβάνει τα δεδομένα από την μελέτη των περιστατικών και τα συνδέει με 

τα γεγονότα του ξεσπάσματος της επιδημίας. Ο David Heymann είναι ο διευθυντής του 

Communicable Diseases Cluster, WHO, ο οποίος σημειώνει ότι με την παρακολούθηση για 

παράδειγμα των social media, των συστημάτων των αεροπορικών εισιτηρίων, μπορούν να 

αντλήσουν συμπεράσματα, αν κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

Παρόλα αυτά, η πηγή των δεδομένων αναμένεται από τις υπόλοιπες χώρες πλην της Κίνας, 

καθώς μέσα στην ανησυχία και τον πανικό αρχικά η Κίνα δεν είχε την ψυχραιμία να 

συλλέξει τα δεδομένα που απαιτούνταν. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν προσβληθεί έχουν 

πολύ καλά συστήματα ανίχνευσης επαφών των κρουσμάτων, αλλά και συστήματα 

απομόνωσης των ασθενών, από τα οποία θα γίνει η συλλογή δεδομένων. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η «συμπεριφορά» του ιού ανάλογα 

με την εποχή. Στο βόρειο ημισφαίριο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πηγές, ο αναπνευστικός 

κορωνοϊός βρίσκεται σε έξαρση τους χειμερινούς μήνες και εξαλείφεται το καλοκαίρι. 

Επακόλουθα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει, πως ο ζεστός καιρός της άνοιξης 

και του καλοκαιριού μπορεί να έχει θετική επίδραση στην εξάπλωση. Μια τέτοια εφαρμογή 

θα μπορούσε να βοηθήσει στην σταθεροποίηση της οικονομίας αρχικά στην Ασία, όπου 

υπήρξαν και τα πρώτα κρούσματα, και έπειτα στην παγκόσμια οικονομία.  

Πριν την αλλαγή του έτους στην Κίνα, καταγράφηκαν πόσα άτομα που έφυγαν από την 

Wuhan μέσα σε μια μέρα και αυτές οι πληροφορίες προήλθαν από μηχανές αναζήτησης. To 

WeChat, το messaging, τα social media και το mobile payment app παρέχουν δεδομένα για 

τα ταξίδια από και γύρω από την Wuhan.38 Tα μοντέλα της μηχανικής μάθησης αναλύουν τα 

δεδομένα για να προβλέψουν τις πιθανές τοποθεσίες, όπου θα «ταξιδέψει» ο ιός, με 

αποτέλεσμα να προειδοποιήσουν και να δώσουν εντολή το κλείσιμο των συνόρων, ώστε να 

αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση. 

 Μια εταιρεία στο Πεκίνο βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιεί αλγόριθμους 

για να διακρίνει σε ακτινογραφίες πνευμόνων ασθενών που έχουν άσθμα, τον Covid-19 από 

                                                           
38 Becky McCall, COVID-19 and artificial intelligence: protecting health-care workers and 

curbing the spread, pages 166-167 www.thelancet.com/digital-health Published online 

February 20, 2020 https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30054-6 
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άλλες μολύνσεις του αναπνευστικού συστήματος. Η Velislava Petrova, λοιμωξιολόγος στο 

Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία εργάζεται στην UNAIDS στην Γενεύη, στον τομέα 

των αποτελεσματικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή 

τεχνητής νοημοσύνης για το άσθμα μπορεί να βοηθήσει πολύ τους γιατρούς στην ακριβή 

διάγνωση και θεραπεία του κορωνοϊού, ανιχνεύοντας τις βλάβες στους πνεύμονες από 

πιθανή πνευμονία, μετρώντας τον όγκο, το σχήμα, την πυκνότητα και συγκρίνοντας τις 

διαφορές από πολλές ακτινογραφίες πνευμόνων που φέρουν αλλοιώσεις. Ενώ η εξέταση μιας 

τέτοιας ακτινογραφίας μπορεί να χρειαστεί κανονικά 15 λεπτά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 

να «διαβάσει» την ακτινογραφία σε 10 δευτερόλεπτα. Η προστασία του ιατρικού 

προσωπικού που είναι στην πρώτη γραμμή είναι μείζονος σημασίας. Μένει να δούμε μέχρι 

ποιο βαθμό θα παίξει ρόλο η ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης στο ξέσπασμα του Covid-19, 

τους επόμενους μήνες. 

«Οι χρήσεις του  AI βοηθούν στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πληθυσμών και 

στην ανάπτυξη εμβολίου ή θεραπείας. Το AI έχει χρησιμοποιηθεί για να επιταχύνει την 

αλληλουχία γονιδιώματος, να κάνει ταχύτερες διαγνώσεις, να πραγματοποιεί αναλύσεις 

σαρωτή και πιο συχνά να χειρίζεται ρομπότ. Κανόνας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει κανένα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, υποβοηθά όμως σε 

μέγιστο βαθμό, προσδίδοντας ταχύτητα και ακρίβεια στα αποτελέσματα.  

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη προβλέφθηκε η δομή του κορωνοϊού, γεγονός που έσωσε 

τους επιστήμονες από μήνες έρευνας. Η αμερικανική νεοσύστατη Moderna ξεχωρίζει από 

την κυριαρχία της σε μια βιοτεχνολογία βασισμένη στο ριβονουκλεϊκό οξύ messenger 

(mRNA), για την οποία είναι απαραίτητη η μελέτη της αναδίπλωσης πρωτεϊνών. Κατάφερε 

να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου εμβολίου 

που μπορεί να δοκιμαστεί στον άνθρωπο χάρη στην υποστήριξη της βιοπληροφορικής, της 

οποίας το AI είναι αναπόσπαστο μέρος. 

Ομοίως, ο κινέζικος τεχνολογικός γίγαντας Baidu, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του 

Όρεγκον και το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, δημοσίευσε τον αλγόριθμο προβλέψεων 

Linearfold τον Φεβρουάριο του 2020, για να μελετήσει την ίδια αναδίπλωση πρωτεϊνών. 

Αυτός ο αλγόριθμος είναι πολύ ταχύτερος από τους παραδοσιακούς αλγόριθμους στην 

πρόβλεψη της δομής του δευτερεύοντος ριβονουκλεϊκού οξέος του ιού (RNA) και παρέχει 

στους επιστήμονες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξάπλωσης των ιών. Η 

πρόβλεψη της δευτερεύουσας δομής της αλληλουχίας RNA του Covid-19 θα είχε 

υπολογιστεί έτσι από τη Linearfold σε μόλις 27 δευτερόλεπτα, αντί για 55 λεπτά. 
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Η καναδική εταιρεία BlueDot, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση του ιού, χρησιμοποίησε την 

τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγχει συνεχώς πάνω από 100 σύνολα δεδομένων, όπως 

ειδήσεις, πωλήσεις εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών, δημογραφικά στοιχεία, κλιματικά 

δεδομένα και πληθυσμούς ζώων. Η BlueDot από το ξέσπασμα πνευμονίας στη Γουχάν της 

Κίνας στις 31 Δεκεμβρίου 2019, εντόπισε τις πόλεις που είναι πιο πιθανό να βιώσουν αυτό το 

ξέσπασμα.  

Μια ομάδα ερευνητών που συνεργάστηκε με το Παιδικό Νοσοκομείο της Βοστώνης 

ανέπτυξε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού. Με την ονομασία HealthMap, το σύστημα ενσωματώνει δεδομένα από 

αναζητήσεις Google, κοινωνικά μέσα και ιστολόγια, καθώς και φόρουμ συζήτησης: πηγές 

πληροφοριών που συνήθως δεν χρησιμοποιούν οι επιδημιολόγοι, αλλά ωστόσο είναι 

χρήσιμες για τον εντοπισμό των πρώτων ενδείξεων εστίας και την αξιολόγηση της τήρησης 

των μέτρων από τους πολίτες.  

Κινέζικες εταιρείες χρησιμοποιούν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να ανιχνεύσουν την 

πνευμονία χρησιμοποιώντας σαρώσεις υπολογιστικής τομογραφίας. Τουλάχιστον 34 κινέζικα 

νοσοκομεία έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνολογία για να τους βοηθήσουν και να 

ελέγξουν 32.000 ύποπτα περιστατικά κορωνοϊού.  

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την υποστήριξη πολιτικών μαζικής 

επιτήρησης, όπως στην Κίνα, όπου συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας και την αναγνώριση ατόμων ή για τον εξοπλισμό των υπηρεσιών επιβολής του 

νόμου με «έξυπνα», κράνη ικανά να εντοπίζουν άτομα με υψηλή θερμοκρασία σώματος. 

Ωστόσο, οι συσκευές αναγνώρισης προσώπου αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω της χρήσης 

χειρουργικών μασκών, με αποτέλεσμα μια εταιρεία η Hanvon να δημιουργήσει μια συσκευή 

που να αναγνωρίζει τους χρήστες παρότι φορούν χειρουργική μάσκα. Στο Ισραήλ, έχει 

αναπτυχθεί ένα σχέδιο για τη χρήση μεμονωμένης τηλεφωνικής παρακολούθησης, για να 

προειδοποιεί τους χρήστες να μην αναμειγνύονται με άτομα που ενδέχεται να μεταφέρουν 

τον ιό39.  

                                                           

39 Council οf Europe, AI and control of Covid-19 coronavirus Overview carried out by the 

Ad hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI) secretariat,  

   https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ai-and-control-of-covid-19-coronavirus 
 

https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ai-and-control-of-covid-19-coronavirus
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Στη Νότια Κορέα, μια προειδοποίηση που μεταφέρεται στις υγειονομικές αρχές 

ενεργοποιείται όταν οι άνθρωποι δεν συμμορφώνονται με την περίοδο απομόνωσης, για 

παράδειγμα όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστο μέρος. 

Στην Ταϊβάν, ένα κινητό τηλέφωνο δίνεται σε μολυσμένα άτομα και καταγράφει τη θέση του 

GPS, έτσι ώστε η αστυνομία να μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις τους και να 

διασφαλίζει ότι δεν θα απομακρυνθούν από τον τόπο περιορισμού τους. Στην Ιταλία, μια 

εταιρεία έχει αναπτύξει επίσης μια εφαρμογή smartphone που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον εντοπισμό της διαδρομής ενός ατόμου που έχει μολυνθεί από τον ιό και προειδοποιεί 

τους ανθρώπους που είχαν επικοινωνήσει μαζί του40.  

Τα προσωρινά μέτρα ελέγχου και μαζικής παρακολούθησης του πληθυσμού μέσω αυτής της 

τεχνολογίας δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ασήμαντα, ούτε να γίνουν μόνιμα».  

 

 

 6 Κεφάλαιο 6ο: Προσωπικά δεδομένα και υγεία 

 6.1  Νομοθετικό πλαίσιο- Ηλεκτρονική υγεία (e-health) 

 6.1.1 Νομοθετικό πλαίσιο 

 Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α του 

Ελληνικού Συντάγματος, όπως προστέθηκε με την αναθεώρηση του 2001 (Ψήφισμα της 

06.04.2001). Το δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο αρ. 9Α Σ, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με 

το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού, το οποίο συνίσταται στην «δυνατότητα 

του ατόμου να αποφασίζει και να συμπροσδιορίζει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι 

δυνατή η επεξεργασία των πληροφοριών που το αφορούν».41 

                                                           

40 Council οf Europe, AI and control of Covid-19 coronavirus Overview carried out by the Ad 

hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI) secretariat,  

   https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ai-and-control-of-covid-19-coronavirus 
 
41 Αγγελίνα Βλάχου,  Δεκέμβριος 2016,  Διπλωματική εργασία στο μάθημα του 

Συνταγματικού Δικαίου, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Λ. Παπαδοπούλου «Η προστασία των 

δεδομένων υγείας ως ειδική έκφανση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατ΄άρθρον 9Α 

Σ»,  Θεσσαλονίκη, σελ 18 
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 Ο ΓΚΠΔ 679/2016, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-05-2018 και κατήργησε την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και συγκεκριμένα το αρθ 9 για τις ειδικές κατηγορίες προσωπικών 

δεδομένων και ο ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019) που όρισε τα μέτρα εφαρμογής του 

άνω Κανονισμού στην Ελληνική επικράτεια, και ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 29-08-201942. 

Το αρθ 22 για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «1. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται, εφόσον είναι απαραίτητη: β) για λόγους 

προληπτικής ιατρικής, για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, για 

ιατρική διάγνωση, για την παροχή υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης ή για τη διαχείριση των 

συστημάτων και υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης ή δυνάμει σύμβασης με 

επαγγελματία του τομέα υγείας ή άλλου προσώπου που δεσμεύεται από το επαγγελματικό 

απόρρητο ή είναι υπό την εποπτεία του·ή γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της 

δημόσιας υγείας, όπως σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή για την 

εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και 

των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται 

στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, πρέπει να τηρούνται ιδίως οι διατάξεις που 

εξασφαλίζουν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας». 

Αλλά και οι διατάξεις των αρθ 29 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, το αρθ. 30 για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και στατιστικών 

στοιχείων, το αρθρ. 46 για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα , καθώς και το αρθ. 47για την επεξεργασία για άλλους σκοπούς. 

 Για τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύει ο τροποποιημένος νόμος 

3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), ως ειδικότερος, αλλά όπου υπάρχει κενό νόμου 

εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ.  

                                                           
42 Λεωνίδας Γ. Κοτσαλής (2016) -Προσωπικά Δεδομένα, Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή, Νομική 

Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο Δεδομένα Υγείας, σελ. 145-171 
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 Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε στις 27 Μαρτίου 2019 την 

Σύσταση CM/Rec(2019)2 προς τα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των δεδομένων 

υγείας.43 

 Η Οδηγία (EE) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας 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. 

 Ο υπ’ αριθμ 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 287/28-11-2005), στο αρθ. 13 

ορίζει το ιατρικό απόρρητο. Ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για 

οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, 

στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, και το οποίο αφορά στον ασθενή ή τους 

οικείους του. Η άρση του ιατρικού απορρήτου επιτρέπεται, όταν ο ιατρός αποβλέπει στην 

εκπλήρωση νομικού καθήκοντος, δηλαδή όταν η αποκάλυψη επιβάλλεται από ειδικό νόμο, 

όπως στις περιπτώσεις γέννησης, θανάτου, μολυσματικών νόσων ή από γενικό νόμο, όπως 

στην υποχρέωση νέας αναγγελίας στην αρχή, όταν ο γιατρός μαθαίνει με τρόπο αξιόπιστο ότι 

μελετάται κακούργημα. Αίρεται το ιατρικό απόρρητο για τη διαφύλαξη δημοσίου 

συμφέροντος ή συμφέροντος του ίδιου του ιατρού ή άλλου, που δεν μπορεί να διαφυλαχθεί 

με άλλον τρόπο. Επίσης, όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης ή άμυνας. Η υποχρέωση 

τήρησης του ιατρικού απορρήτου αίρεται με την έγκυρη συναίνεση του ασθενούς, εκτός αν 

αυτή είναι προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή εάν η άρση 

του απορρήτου συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι πολύ οριακές οι 

καταστάσεις που συγκρούεται η τήρηση του ιατρικού απορρήτου με την παρασιώπηση 

εγκλημάτων, (αρθ 232 ΠΚ). Στα πλαίσια της ποινικής δίκης η προστασία του απορρήτου 

είναι υπέρτερο έννομο αγαθό από την αποκάλυψη της αλήθειας, ενώ στην περίπτωση που οι 

γιατροί πληροφορηθούν κατά την τέλεση των καθηκόντων τους την προπαρασκευή ή την 

τέλεση κακουργήματος,  αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της παρασιώπησης εγκλημάτων, όταν 

το καταγγέλουν στις εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές. Στον άνω Κώδικα προβλέπεται ρητά 

                                                           

43 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2019)2 of the Committee of Ministers to 

member States 

on the protection of health-related data, (Adopted by the Committee of Ministers on 27 March 

2019at the 1342nd meeting of the Ministers' Deputies), 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26e 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168093b26e


 

52 

ότι επιτρέπεται η άρση του ψυχιατρικού απορρήτου, όταν η τήρηση του θα μπορούσε 

αποδεδειγμένα να προκαλέσει σοβαρή σωματική ή ψυχική διαταραχή σε βάρος αυτού που 

πάσχει ή τρίτου.44 

 6.1.2 Ηλεκτρονική υγεία (e-health) 

«E-health είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ σε όλο το εύρος των λειτουργιών που 

επηρεάζουν την υγειονομική περίθαλψη όπως α) τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα, β) η 

τηλε-ιατρική και κατ’ οίκον φροντίδα, δηλαδή τα εξατομικευμένα συστήματα υγείας και 

υπηρεσίες για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών, γ) τα ολοκληρωμένα 

περιφερειακά/εθνικά πληροφοριακά δίκτυα υγείας (π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση) και 

δ) η δευτερεύουσα χρησιμοποίηση των μη κλινικών συστημάτων (π.χ. εξειδικευμένα 

συστήματα για τους ερευνητές ή υποστηρικτικά συστήματα, όπως συστήματα 

τιμολόγησης)45». 

Η e-Health Task Force (Ομάδα Εργασίας για την Ηλεκτρονική Υγεία) εξέδωσε την 

αναφορά “Redesigning Ηealth in Europe for 2020”, η οποία καθορίζει τα πέντε (5) κομβικά 

σημεία: «Τα δεδομένα μου, οι αποφάσεις μου (My data, my decisions)», «Απελευθέρωση των 

δεδομένων (Liberation of data)», «Καθολική διασύνδεση (Connect up everything)», 

«Επανάσταση στην υγεία (Revolutionise health)»,  «Καθολική προσβασιμότητα (Include 

everybody), τα οποία προστατεύουν μεν τα προσωπικά δεδομένα υγείας, αλλά εισάγουν και 

ανοικτά δεδομένα υγείας, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη περίθαλψη και εξοικονόμηση 

κόστους. Παράλληλα, εκδόθηκε και η Ψηφιακή Ατζέντα για την ηλεκτρονική υγεία. Έπειτα, 

παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης e-Health 2012-201346, παρέχοντας την δυνατότητα της 

προστασίας των δεδομένων υγείας σε ένα online ασφαλές σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 

με διασυνοριακή ροή δεδομένων.  

Ως Big Data Analytics ορίζονται 47«τα σύνολα δεδομένων των οποίων το μέγεθος 

ξεπερνάει την ικανότητα των τυπικών εργαλείων βάσεων δεδομένων να συλλέγουν, να 

                                                           
44 Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Απόρρητο Επαγγελματιών και βοηθών τους, Έγκλημα, Κράτος, 

Ποινική Δικαιοσύνη, σελ 243 
45  Παναγιώτης Κίτσος, Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Ευγενία Αλεξανδροπούλου – 

Αιγυπτιάδου, (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 

«ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Τεύχος 1, σελ 10 επ  
46European Commission, (7 December 2012), E-Health Action Plan 2012-2020: Innovative 

Healthcare for the 21st Century https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-

action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century 
47 Παναγιώτης Κίτσος, Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Ευγενία Αλεξανδροπούλου – 

Αιγυπτιάδου,  Η ηλεκτρονική υγεία την εποχή των Big και Open Data (ενόψει και των 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century
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αποθηκεύουν και να αναλύουν». Άλλος ορισμός είναι: 48«τα ποικιλόμορφα πληροφοριακά 

στοιχεία σημαντικής περιουσιακής αξίας, τεράστιου όγκου και υψηλής ταχύτητας που 

απαιτούν αποδοτικές, καινοτόμες μορφές επεξεργασίας πληροφορίας για αυξημένη επίγνωση 

και λήψη αποφάσεων». Τα big data στον τομέα της υγείας είναι τα φαρμακευτικά δεδομένα, 

τα κλινικά δεδομένα, τα ασφαλιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγειονομική κάλυψη, 

τα δεδομένα που συλλέγονται από IoT health care devices π.χ από εμφυτεύσιμες καρδιακές 

συσκευές, από ασύρματους ελεγκτές, επίσης δεδομένα συμπεριφοράς και ψυχολογικής 

κατάστασης των ασθενών που προκύπτουν από τις αναζητήσεις παροχής ιατρικών και 

ψυχολογικών υπηρεσιών και στις online αγορές φαρμακευτικών ειδών με RFID.  

Ως  Open Data ορίζονται49 «τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ελεύθερα, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε, με μόνη την 

προϋπόθεση να εκχωρούνται και να διαμοιράζονται», ή διαφορετικά «μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε μορφή περιεχομένου (κείμενο, εικόνα, ήχος, αριθμοί) ή λογισμικού διαθέσιμου 

στο κοινό χωρίς περιορισμούς copyright ή άλλους περιορισμούς αδειοδότησης για την 

αντιγραφή, την περαιτέρω χρήση και διάχυση». Είναι επιτακτική ανάγκη η χρήση open data 

στον τομέα της υγείας, καθώς βοηθάει στη διασύνδεση ιατρικών, κλινικών και ερευνητικών 

δεδομένων που είναι αποθηκευμένα, επομένως δεν συνδέονται μεταξύ τους και είναι 

δύσκολα προσβάσιμα. Η χρήση ενός συστήματος open data προσφέρει τον εύκολο 

διαμοιρασμό των δεδομένων για θεραπευτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς. 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας χρησιμοποιούν την από-ταυτοποίηση (de-identification) 

π.χ. ανωνυμοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, κρυπτογράφηση, κωδικοποίηση με κλειδί, 

διαμοιρασμό δεδομένων, ώστε να αποδεσμευτεί το πρόσωπο από το δεδομένο και άρα να 

μην  υπάρχει πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Παρόλα αυτά η  επιστήμη επαναπροσδιορισμού 

ταυτοτήτων (re-identification) επαναφέρει τον υπάρχοντα κίνδυνο. 

    To αρθ. 4 του Γενικού Κανονισμού δίνει τον ορισμό των δεδομένων υγείας στο 

εδάφιο 15, «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

                                                                                                                                                                                     

ρυθμίσεων της Πρότασης Κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων), (2014) «ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,  Τεύχος 1 , 

σελ 10 επ 
 
49 Παναγιώτης Κίτσος, Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Ευγενία Αλεξανδροπούλου – 

Αιγυπτιάδου,  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), (2014) «ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,  Τεύχος 1 , 

σελ 10 επ 
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σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες 

σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Η αιτιολογική σκέψη 26 εξειδικεύει τα δεδομένα 

υγείας. Επίσης, στα δεδομένα υγείας περιλαμβάνονται τα γενετικά δεδομένα50, στο μέτρο 

που αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή την προδιάθεση για ασθένεια και τα 

βιομετρικά δεδομένα, όταν αποκαλύπτουν την ύπαρξη ή την προδιάθεση κάποιας ασθένειας 

ή αποκαλύπτουν τη γενετική ταυτότητα ενός προσώπου51. Ειδική νομοθεσία υφίσταται για τα 

προσωπικά δεδομένα των καρκινοπαθών ασθενών, των ασθενών με HIV και των δωρητών 

και ληπτών μεταμόσχευσης οργάνων.52 

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της υγείας ή αλλιώς ειδικής κατηγορίας, 

διασφαλίζονται από τις γενικές αρχές, την αρχή της διαφάνειας, την θέσπιση συνολικής 

ευθύνης και την υποχρέωση αποζημίωσης για τον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αποσαφήνιση 

της αρχής ελαχιστοποίησης δεδομένων, την νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία σύμφωνα με τους 

προκαθορισμένους σκοπούς, αλλά και από την άσκηση των δικαιωμάτων της αντίρρησης, 

της λήθης, και της πρόσβασης στους ιατρικούς φακέλους.53 

Στην περίπτωση που υπάρχει συγκατάθεση54 του ασθενούς, αυτή θα πρέπει να είναι 

ελεύθερη, ρητή και κατόπιν πλήρους ενημέρωσης του ασθενούς επί του θέματος, με 

δυνατότητα ανάκλησης. Διαφορετικά, ο γιατρός ή ο ερευνητής μπορεί να βρει άλλες νόμιμες 

                                                           
50 Λεωνίδας Κοτσαλής Κωνσταντίνος Μενουδάκης, (2018)-Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή 

51  Ζαφειρίου, (2019), Προσωπικά δεδομένα υγείας και ηλεκτρονικός φάκελος υγείας: 

προστασία έπειτα από τον Κανονισμό 679/2016, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τεύχος 2, σελ 188-192 

52  Milossi, M.: Privacy protection in e-Health environment, Proceedings of the Liss-Cost seminar in 

Athens, Greece «Surveillance in Academia», 2012 plus selected papers from ICIL 2011 and 2012 

in Corfu, Greece, in Privacy and Surveillance. Current aspects and future perspectives,  NOMIKI 

BIBLIOTHIKI, (2013)pp.164-186 

53Παναγιώτης Κίτσος, Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Ευγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου,  

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), (2014) 

«ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,  Τεύχος 1 , σελ 10 επ  
54 Ιωάννης Ιγγλεζάκης (2018)-Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679), σελ 56-60 
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βάσεις που να δικαιολογούν την μη λήψη συγκατάθεσης, όπως ορίζει το αρθ 9 παρ.2. Για 

παράδειγμα, η προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου, η υποστήριξη νομικών 

αξιώσεων π.χ λόγω ιατρικού λάθους, τροχαίου ή ατυχήματος και η άσκηση αγωγής για 

αποζημίωση και ηθική βλάβη.  

Επίσης, νόμιμη βάση είναι η επεξεργασία για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον 

τομέα της υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 

υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής 

περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της 

Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα 

μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, 

ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, αλλά και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας 

ή αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με το αρθ 17 που αφορά το 

δικαίωμα στη λήθη (the right to be forgotten), ο υπεύθυνος επεξεργασίας που 

δημοσιοποιεί τα δεδομένα, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους τρίτους ότι πρέπει να 

διαγράψουν δεδομένα που έχουν λάβει, πχ αντίγραφα κ.α.  

Επίσης, ως προς τα προσωπικά δεδομένα των ίδιων των γιατρών που αναρτούνται 

στο διαδίκτυο, στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης νομιμοποιείται η δημοσίευση 

των πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση των γιατρών. Η αξιολόγησή τους στο 

διαδίκτυο δεν συνιστά παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Σαφέστατα, δεν ισχύει 

το ίδιο αν πρόκειται για δυσφημιστικά σχόλια. Το «φιλτράρισμα» και τον έλεγχο των άνω 

αξιολογήσεων  έχει ο φορέας παροχής της υπηρεσίας.55 

                                                           

55 Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Aν. Καθηγητής Νομ. Σχολής ΑΠΘ, 

Διαδικτυακή αξιολόγηση ιατρών. Ζητήματα προσβολής προσωπικότητας και προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τεύχος 

3/2017, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017, σελ 341-346 
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 7 Κεφάλαιο 7ο: Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων στο 

υπολογιστικό νέφος- Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

 7.1  Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στο 

υπολογιστικό νέφος 

 7.1.1   Πεδίο εφαρμογής 

Πλέον η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος και 

βαρύνει και τους δύο, εν αντιθέσει με την οδηγία 95/46/ΕΚ, όπου την ευθύνη συμμόρφωσης 

είχε κυρίως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ενώ ο εκτελών περιοριζόταν στα καθήκοντα των 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη της ασφάλειας των δεδομένων 

αλλά και του απορρήτου. Ο εκτελών την επεξεργασία άλλωστε, πρέπει να τηρεί τον κώδικα 

δεοντολογίας για να αποδεικνύεται η σύννομη παροχή επεξεργασίας, όπως ορίζει το αρθ 28 

του ΓΚΠΔ. Σύμφωνα με την διάταξη του αρθ. 3 του Κανονισμού, για να εφαρμοστεί ο εν 

λόγω Κανονισμός θα πρέπει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία να 

είναι εγκατεστημένος στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν μας αφορά καθόλου που γίνεται η 

επεξεργασία, δηλαδή αν γίνεται εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται δηλαδή 

προσπάθεια αποδέσμευσης από τον τόπο της επεξεργασίας56. Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται και σε 

επεξεργασία δεδομένων από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, 

αλλά σε τόπο που εφαρμόζει το δίκαιο κράτους-μέλους. 

  Επιπρόσθετα, πάλι εμπίπτει στην εφαρμογή του Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 

εκτελών, ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, αλλά οι δραστηριότητές του 

σχετίζονται,  είτε με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα υποκείμενα δεδομένων σε ένα 

ή περισσότερα μέλη της Ένωσης, ανεξαρτήτως αν απαιτείται πληρωμή, είτε με την 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους. Παρατηρούμε ότι τον όρο «εγκατάσταση», τον 

ερμηνεύει διασταλτικά το ΔΕΕ, προσπαθώντας να ορίσει και να στοιχειοθετήσει κατά πόσο 

ένας διαδικτυακός πάροχος υπηρεσίας κατευθύνει τις δραστηριότητές του σε ένα κράτος 

μέλος,  σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: το όνομα χώρου, το νόμισμα, τη γλώσσα. Επιπλέον, η 

τρίτη περίπτωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσώπων εντός Ε.Ε. από υπεύθυνο επεξεργασίας ή 

εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες της 
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επεξεργασίας σχετίζονται με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων, στο 

βαθμό που η συμπεριφορά λαμβάνει χώρα εντός της Ε.Ε57. 

 Σύμφωνα δε με την αιτιολογική σκέψη αρ. 24 θα πρέπει να εξακριβωθεί, «κατά πόσο τα 

φυσικά πρόσωπα παρακολουθούνται στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής 

μετέπειτα χρήσης τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες 

συνίστανται στη διαμόρφωση του προφίλ ενός φυσικού προσώπου, ιδίως με σκοπό να 

ληφθούν αποφάσεις που το αφορούν ή να αναλυθούν ή να προβλεφθούν οι προσωπικές 

προτιμήσεις, οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες του». Επίσης, cookies ή άλλα 

αναγνωριστικά στοιχεία, όπως ετικέτες αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων, αποτελούν 

στοιχεία που συλλέγονται αναφορικά με φυσικά πρόσωπα, συνδυαζόμενα με μοναδικά 

αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και άλλες πληροφορίες που λαμβάνουν οι 

εξυπηρετητές.58 

Η σύμβαση μεταξύ εκτελούντος την επεξεργασία και υπευθύνου πάντα εμπίπτει στο δίκαιο 

της ΕΕ ή του κράτους μέλους, κατά την διάταξη του αρθ. 28 § 3 του ΓΚΠΔ. Προβλέπεται 

και η υπεργολαβία, δηλαδή ο εκτελών να προσλάβει υπο-εκτελούντα την επεξεργασία, με 

νέα σύμβαση, κατόπιν γενικής ή ειδικής άδειας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εν 

προκειμένω, οι ίδιες υποχρεώσεις πρέπει να επιβληθούν και στον υπεργολάβο εκτελούντα 

την επεξεργασία μέσω της σύμβασης. Εάν δε, ο υπο-εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του Κανονισμού, ο αρχικός εκτελών την επεξεργασία 

παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας για την τήρηση των 

διατάξεων του Κανονισμού.  

Το δικαίωμα διαγραφής, κατά αρθ 17 του Κανονισμού59,  αφορά όχι μόνο τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας, αλλά και τον εκτελούντα με τεχνικά και αυτοματοποιημένα μέσα, ο οποίος 

είναι ο πάροχος της υπηρεσίας cloud. Το πρόβλημα δημιουργείται στο κατά πόσο μπορεί 

όντως να διαγραφούν 100% τα δεδομένα σε ένα cloud. 

Το δικαίωμα φορητότητας είναι εξίσου σημαντικό. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει 

ανά πάσα στιγμή να μπορούν να λάβουν τα δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς 

χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να μπορούν να 
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ζητούν την μεταβίβαση των δεδομένων τους από έναν πάροχο σε άλλο. Επίσης το δικαίωμα 

φορητότητας προστατεύει τα υποκείμενα των δεδομένων από πρακτικές εγκλωβισμού-

κλειδώματος δεδομένων. Η Ομάδα Εργασίας 29 ορίζει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει 

να παρέχουν διάφορους τρόπους άσκησης του άνω δικαιώματος, όπως την λήψη των 

δεδομένων μέσω download ή διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API), αλλά και την 

δυνατότητα παροχής των δεδομένων σε ενσώματο υλικό φορέα, όπως CD-DVD ή μέσω 

streaming-περιεχομένου συνεχούς ροής. 

Ακόμα το αρθρ 25 παρ 1 του Κανονισμού ορίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να 

τηρεί τις αρχές της προστασίας της επεξεργασίας των δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ 

ορισμού (privacy by design και privacy by default)60. Όμως, με διασταλτική ερμηνεία θα 

πρέπει να ενταχθεί και ο εκτελών την επεξεργασία πάροχος της υπηρεσίας cloud, γιατί αυτός 

εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο νέφος. 

«Το άρθρο 37 προβλέπει, τόσο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όσο και για τον εκτελούντα 

την επεξεργασία, την υποχρέωση ορισμού εγγράφως εκπροσώπου που είναι εγκατεστημένος 

σε ένα από τα κράτη μέλη, όπου βρίσκονται τα υποκείμενα των δεδομένων, των οποίων τα 

δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή παρακολουθούνται. Στον εκπρόσωπο θα απευθύνονται 

οι εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων, επιπρόσθετα ή αντί του υπεύθυνου ή 

εκτελούντος την επεξεργασία, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία. Η 

υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται εάν η επεξεργασία είναι περιστασιακή, αυτή δεν 

περιλαμβάνει, σε μεγάλο βαθμό, επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων και δεν 

ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων61». Το άνω άρθρο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε παρόχους cloud, αφενός γιατί 

οι πελάτες που είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα αυξάνονται συνεχώς, αφετέρου δεν 

γνωρίζουν τα είδη των δεδομένων που επεξεργάζονται. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν υπεύθυνοι επεξεργασίας και 

εκτελούντες την επεξεργασία, κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία 

ευθύνεται για τη συνολική ζημία, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική αποζημίωση 

του υποκειμένου των δεδομένων». (άρθρο 82 παρ. 4). Οι αγωγές θα είναι περισσότερες κατά 
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των παρόχων, καθώς αυτοί είναι και πιο εύρωστοι οικονομικά. Ζήτημα τίθεται κατά πόσο θα 

μπορεί να περιοριστεί ή και να αποκλειστεί η ευθύνη του παρόχου αποδεικνύοντας ότι δεν 

έχει ελαφρά αμέλεια και δεν ευθύνεται για αδικοπραξία. 

Η έρευνα Netskope Report που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2016 κατέδειξε ότι το 75% των 

εφαρμογών cloud δεν ήταν προετοιμασμένες για να συμμορφωθούν με τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η συμμόρφωση απαιτεί μεγάλο κόστος, πράγμα που 

έχει επιπτώσεις στην πιθανή αδυναμία να τις παρέχουν πια δωρεάν. Η συμμόρφωση συνιστά 

αλλαγές στις επιχειρησιακές δομές και στον τρόπο λειτουργίας, και αφορά τον γεωγραφικό 

τόπο τήρησης των δεδομένων, την διατήρηση των δεδομένων, ώστε να μπορεί να ασκηθεί το 

δικαίωμα της φορητότητας, αλλά και το δικαίωμα διαγραφής τους, την ιδιωτικότητα, δηλαδή 

το απόρρητο της επεξεργασίας, την ασφάλεια της επεξεργασίας, με πρωταρχική την 

κρυπτογράφηση, την ύπαρξη ιστορικού ελέγχου, την πιστοποίηση αλλά και την ύπαρξη 

συμφωνιών μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία. 

Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών cloud βρίσκονται εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και εξαιτίας των προδιατυπωμένων όρων στις συμβάσεις που συνάπτουν με τους 

πελάτες, δεν δίνεται η δυνατότητα στους τελευταίους να  αλλάξουν τους όρους.  

Όπως και στο Δημόσιο τομέα, έτσι και σε κάθε άλλο τομέα ψηφιοποίησης των 

διαδικασιών, ορίζεται για λόγους ασφαλείας να μην αποθηκεύονται δεδομένα των πολιτών 

σε πολλά διαφορετικά σημεία και υποδομές. Το κόστος για την ασφάλεια καθενός σημείου 

ξεχωριστά ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ετησίως. Έτσι, η αποθήκευση των δεδομένων 

συγκεντρωμένα και μαζικά σε ένα νέφος οδηγούν στην ευκολότερη αξιοποίησή τους.62 

Η ομάδα εργασίας στη θεματική του Service Level Agreement καθορίζει τα κατ’ 

ελάχιστα αναγκαία που θα πρέπει να έχει η σύμβαση μεταξύ ενός παρόχου 

νεφοϋπολογιστικής και ενός πελάτη. Προσδιορίζει με ακρίβεια τα μέτρα ασφαλείας, το 

παρεχόμενο σύστημα, τις κυρώσεις, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, το backup και το 

restore, την φορητότητα των δεδομένων κ.α. Επιπλέον, και ο Κώδικας Δεοντολογίας των 

παρόχων καθορίζει τους όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως: την 

υποχρέωση κάθε παρόχου να ενημερώνει εγκαίρως τον πελάτη του και τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας για κάθε προσθήκη εκτελούντα την επεξεργασία.63 
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Επίσης, το απόρρητο των επικοινωνιών εφαρμόζεται και στην υπολογιστική νέφους, 

όχι μόνο όταν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών, αλλά και αποθήκευση 

σε απομακρυσμένο υπολογιστή. Ο απομακρυσμένος υπολογιστής δεν μπορεί να θεωρηθεί 

μέρος του τοπικού υπολογιστικού συστήματος, αφού για την πρόσβαση στα αρχεία του 

χρήστη πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική επικοινωνία, της οποίας τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά προστατεύονται με τις διατάξεις ασφάλισης του απορρήτου των 

επικοινωνιών.64 

 

 7.2  Οι πάροχοι του υπολογιστικού νέφους είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή 

εκτελούντες την επεξεργασία; 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μόνος ή από κοινού με 

άλλους καθορίζει τους στόχους, τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας65. Ενώ, 

εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα 

για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. Μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και 

εκτελούντος την επεξεργασία συνάπτεται σύμβαση, και ο εκτελών ακολουθεί τις εντολές του 

υπευθύνου. 

Και ο ΓΚΠΔ 679/2016 ξεχωρίζει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας από αυτήν του 

εκτελούντος την επεξεργασία, όπως έκανε και η οδ.95/46/ΕΚ. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

είναι αυτός που καθορίζει τους σκοπούς και τους τρόπους της επεξεργασίας, ποια δεδομένα 

θα διαγραφούν, αν τα υποκείμενα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Αντίθετα, ο εκτελών την 

επεξεργασία έχει καθήκον να εκτελέσει την επεξεργασία, σύμφωνα με τα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, κατόπιν εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας.66 
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Ένας πάροχος υπολογιστικού νέφους μπορεί να είναι ή υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών 

την επεξεργασία, γεγονός που εξαρτάται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητές του, οι 

οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται και οι οποίες καθορίζουν τον ρόλο του. Για παράδειγμα, 

διαφοροποιείται ο πάροχος υπολογιστικού νέφους αν παρέχει λογισμικό, από αυτόν που 

παρέχει την πλατφόρμα, ή την τεχνολογική υποδομή ή τον αποθηκευτικό χώρο. Μπορεί το 

ίδιο άτομο, για κάποιες δραστηριότητές του να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, και για 

κάποιες άλλες, να είναι εκτελών. Για παράδειγμα, ένας πάροχος μιας υπηρεσίας κοινωνικής 

δικτύωσης θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας ως προς την επεξεργασία των απαραίτητων 

προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, email, ημερομηνία γέννησης κλπ) ή δεδομένων 

που χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς (που οφείλουν υποχρεωτικά τα 

υποκείμενα των δεδομένων να τα δώσουν), εάν θέλουν να αποκτήσουν λογαριασμό, ενώ 

είναι εκτελών την επεξεργασία στην περίπτωση που, οι ίδιοι ως χρήστες ανεβάζουν και 

επεξεργάζονται διαδικτυακά με δική τους πρωτοβουλία δεδομένα. Για τo γνωστό «user 

generated content», δηλαδή το περιεχόμενο που προέρχεται από τους χρήστες, ο πάροχος 

είναι εκτελών την επεξεργασία. Ο εκτελών την επεξεργασία αναλαμβάνει εργασίες, όπως 

συντήρηση λογισμικού ή πλατφόρμας, λήψη αντιγράφων ασφαλείας, κατανομή 

υπολογιστικών πόρων ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη (On-demand).  

Ακόμα, δρα και έχει την ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ως προς τα meta-data, δηλαδή 

τα μεταδεδομένα, που παράγει ο χρήστης πχ. επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας, ώρα 

εισόδου και εξόδου από την υπηρεσία, διεύθυνση IP, διάρκεια παραμονής.  

Το γεγονός ότι ένας πάροχος υπολογιστικού νέφους δεν συνιστά υπεύθυνο επεξεργασίας, δεν 

σημαίνει εξ’ ορισμού ότι αυτό τον καθιστά εκτελούντα την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση 

ο ρόλος του κρίνεται από τις αρμοδιότητες του, και μόνο από αυτές. Αν ο πάροχος 

υπολογιστικού νέφους παρέχει μόνο τεχνολογικούς πόρους και υποδομή (IaaS), χωρίς ο ίδιος 

ο πάροχος να παρέχει οποιαδήποτε εφαρμογή ή λογισμικό, χωρίς πρόσβαση στο περιεχόμενο 

και άνευ γνώσεως του είδους των δεδομένων που θα αποθηκεύσει ο χρήστης, υποστηρίχθηκε 

η άποψη ότι θα θεωρούνται ουδέτεροι ενδιάμεσοι πάροχοι και θα εμπίπτουν στην 

νομοθεσία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου67. Αν ο πάροχος τεχνολογικών πόρων και υποδομής 

(IaaS) έχει την δυνατότητα να τηρήσει την υποδομή ή να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι ο χρήστης δεν έχει την υπολογιστική υποδομή στη φυσική 

                                                           
67 Ευγενία Σμυρνάκη, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Υπολογιστικό Νέφος (Cloud) και 

Προσωπικά Δεδομένα - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016,   Pro Justitia 
2016, σελ 1-20  
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εξουσίασή του, είναι στοιχεία που κατατείνουν στην μη υιοθέτηση του ρόλου τους ως 

ουδέτερους ενδιάμεσους παρόχους. 

 7.3  Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων και στον τομέα της 

τηλεϊατρικής και στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, δύνανται να ασκούν όλα τα δικαιώματα 

για να εξασφαλιστεί η νόμιμη επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της 

υγείας τους, ήτοι το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, 

εναντίωσης, φορητότητας.  

Ο Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης, 

επεξεργασίας, καταγραφής ανάκτησης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών. Αποσκοπεί 

στην μείωση της γραφειοκρατίας, την ασφαλέστερη αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, στην εύκολη πρόσβαση συγκεντρωμένων ιατρικών ροών από τους επαγγελματίες 

υγείας. Προέχει η ασφάλεια, το ιατρικό απόρρητο, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα 

των ιατρικών πληροφοριών, προκειμένου να προαχθεί η ιατρική έρευνα και επιστήμη. 

Πρόσβαση στο άνω φάκελο έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ήτοι οι 

επαγγελματίες υγείας, και τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων. 

Ο ΗΦΥ περιλαμβάνει όλο τον πλήρη και λεπτομερή ιατρικό φάκελο του ασθενούς. 

Διευκολύνει στο έπακρο την πρόσβαση από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες από  

οποιοδήποτε  μέρος, την άμεση διαθεσιμότητα σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο, αλλά και την 

σύνδεση ετερογενών συστημάτων ΗΦΥ, για καλύτερη έρευνα, πρόληψη και θεραπεία 

ασθενειών. Η αποτίμηση κινδύνου (risk assessment), η διαχείριση κινδύνου (risk 

management) και η εκπαίδευση χρηστών (user training) είναι το κύριο μέλημα του 

υπευθύνου προστασίας δεδομένων υγείας68. 

Μπορούν να εφαρμοστούν και επιπρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την 

επίτευξη της ασφάλειας και του ιατρικού απορρήτου, χωρίς διαρροές ιατρικών δεδομένων, 

όπως κρυπτογράφηση για τη μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων, καθώς και η 

ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, τόσο του υποκειμένου πρόσβασης στα δεδομένα, όσο και 

του υποκειμένου των δεδομένων.  

                                                           
68 Ζαφειρίου, (2019), Προσωπικά δεδομένα υγείας και ηλεκτρονικός φάκελος υγείας: 

προστασία έπειτα από τον Κανονισμό 679/2016, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τεύχος 2, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019, σελ 188-192 
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Η Ομάδα Εργασίας 29 είχε θέσει μέτρα ασφαλείας για τη χρήση του ΗΦΥ. Το 

πιλοτικό σύστημα epSOS, το οποίο εφαρμόστηκε, δεν αποτέλεσε πλήρη λύση για την 

ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση, αλλά σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, 

δηλαδή κατά κύριο λόγο τα νοσοκομεία ή τα εξουσιοδοτημένα  πρόσωπα που θα έχουν 

πρόσβαση θα πρέπει να λογοδοτούν και να κάνουν εκτίμηση αντικτύπου (DPIA). 

Εκτός από τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, σημαντική είναι και η ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση στην οποία εγγράφονται ηλεκτρονικές συνταγές, εκδίδονται ηλεκτρονικά 

παραπεμπτικά ιατρικών πράξεων. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης- 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε. διαχειρίζεται τη βάση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι 

υπεύθυνοι επεξεργασίας του ΗΔΙΚΑ τηρούν όλες τις διατάξεις του σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων69.  

 8 Κεφάλαιο 8ο: H διασφάλιση των ιατρικών δεδομένων στο 

διαδίκτυο των πραγμάτων και στην τεχνητή νοημοσύνη 

 8.1  Internet of things και προσωπικά δεδομένα  

Αναρίθμητες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο internet και αποτελούν το διαδίκτυο των 

πραγμάτων ή αλλιώς IoT. Στον τομέα της υγείας όλο και περισσότερες συσκευές ΙοΤ 

βοηθούν στην πρόληψη, παρακολούθηση και θεραπεία. Από το έξυπνο ρολόι που μετράει 

τους καρδιακούς παλμούς μέχρι συσκευές που μετρούν τα κύματα του εγκεφάλου, αλλά και 

το sleep tracker που παρακολουθεί τον ύπνο και πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το άτομο 

κάθε βράδυ. Αντιστοίχως, μετρητές βημάτων που πρέπει να είναι τοποθετημένοι στο χρήστη 

συνεχώς, προκειμένου να υπολογίζουν επακριβώς την κατανάλωση θερμίδων. Οι κίνδυνοι 

από τις άνω συσκευές ως προς την ιδιωτικότητα των χρηστών είναι υπαρκτοί. Για 

παράδειγμα, ο χρήστης του έξυπνου ρολογιού δεν γνωρίζει ότι οι επιδόσεις και οι μετρήσεις 

κατά τη διάρκεια της γυμναστικής του αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων για 

μεγάλο διάστημα και μπορούν να οδηγήσουν σε απαγορευμένη λήψη αυτοματοποιημένων 

αποφάσεων, όπως αν θα πρέπει να χορηγηθεί ασφάλεια υγείας από μία ασφαλιστική εταιρεία 

ή δάνειο από μία τράπεζα. Ακόμα, από την συλλογή δεδομένων μπορεί να δημιουργηθεί 

προφίλ για κάθε χρήστη, δηλαδή ένα τέλειο ψυχογράφημα των συνηθειών του υποκειμένου 

των δεδομένων. Η χρήση των δεδομένων  από την αστυνομία για έκδοση εντάλματος 

                                                           
69   Μυλώση, Μ.: Τεχνολογίες νέας γενιάς στο χώρο της υγείας. Εφαρμογές e-health, σε Πρακτικά 

4ουΠανελλήνιου Συνέδριου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις» και του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με τίτλο «LegalTech & Data Protection» (Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαρτίου 

2013),εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2013 (προσάρτημα) 
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σύλληψης ελλοχεύει εξίσου κινδύνους, αφού ακόμα και σε περιπτώσεις υπόπτων η 

παρακολούθηση γίνεται υπό προϋποθέσεις και σε καμιά περίπτωση δεν είναι αέναη, όπως 

στις συσκευές IoT. Η ενσωμάτωση RFID σε μαθητικές ταυτότητες, ώστε να 

παρακολουθούνται οι κινήσεις των μαθητών στη σχολική κοινότητα, αδιαμφισβήτητα 

συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας, αλλά και η εγκατάσταση ανιχνευτών στις 

τηλεοράσεις, προκειμένου να καταγράφεται η παρακολούθηση των χρηστών και να 

στέλνονται εξατομικευμένες διαφημίσεις σε κάθε χρήστη.70 

Επακόλουθα, οι βασικότερες προκλήσεις του διαδικτύου των πραγμάτων είναι η διαχείριση 

και η επεξεργασία big data,η εξέλιξη του Internet Protocol, η κατανάλωση ενέργειας, η 

ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. Επίσης, ελλοχεύουν κίνδυνοι για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, όπως η απουσία δυνατότητας συγκατάθεσης, η δημιουργία 

ατομικού προφίλ, η λεπτομερής παρακολούθηση, η λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων 

και η αδυναμία να μείνει κάποιος ανώνυμος.71  

Μείζονος σημασίας είναι η διάταξη 7 στην οποία ορίζεται ότι το βάρος απόδειξης για την 

συγκατάθεση του υποκειμένου το έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν 

τεκμαίρεται ότι δόθηκε συγκατάθεση, αν δεν έχει ενημερωθεί πλήρως επί του ζητήματος το 

υποκείμενο των δεδομένων. Καθώς και η διάταξη του αρθ. 17 που θεμελιώνει το δικαίωμα 

στη λήθη. Η συλλογή δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την κατάρτιση ενός 

«ψυχογραφήματος», για την αποφυγή του οποίου το υποκείμενο θα πρέπει να έχει στα χέρια 

του το δικαίωμα της διαγραφής. Απόφαση-σταθμός για το δικαίωμα στην λήθη είναι η 

Google Spain SL, Google Inc. Κατά  Agencia Espa ñ ola de Protecci ó n de Datos, Mario 

Costeja Gonz á lez,14.5. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά ο Mario Costeja Gonz 

υπέβαλλε στην ισπανική αρχή προστασίας δεδομένων καταγγελία κατά της Google Spain, 

της Google Inc, και της εφημερίδας La Vanguardia, γιατί στη μηχανή αναζήτησης της 

Google, πληκτρολογώντας κάποιος το όνομά του, εμφανίζονταν σύνδεσμοι προς δύο σελίδες 

της άνω εφημερίδας, οι οποίες περιλάμβαναν ανακοίνωση για πλειστηριασμούς ακινήτων 

κατόπιν κατασχέσεως που είχε επιβληθεί στον προσφεύγοντα λόγω κοινωνικοασφαλιστικών 

οφειλών. Η ισπανική αρχή απέρριψε την καταγγελία κατά της εφημερίδας, αλλά δέχτηκε την 

                                                           
70 Φερενίκη Παναγοπούλου, Διαδίκτυο των πραγμάτων και προστασία της ιδιωτικότητας, 

ΔιΜΕΕ 2014, σ. 346-358 

71 Παπαλαμπίδης Ιωάννης, (NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017), Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, σελ 32-41 
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καταγγελία κατά της Google Spain και της Google Inc., να διαγραφούν τα επίμαχα δεδομένα 

και να μην υπάρχει μελλοντική πρόσβαση σε αυτά, αφού η διαδικασία κατασχέσεως είχε 

ολοκληρωθεί και διευθετηθεί προ πολλού και οποιαδήποτε μνεία της διαδικασίας αυτής ήταν 

άνευ ουσίας. Η Google Spain και η Google Inc ζήτησαν την ακύρωση της απόφασης στο 

Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, το οποίο έκανε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ. Το ΔΕΕ 

αποφάνθηκε ότι πρέπει να απαλείφεται το ονοματεπώνυμο από το ευρετήριο, αν έχει πάψει 

να συνδέεται η εν λόγω πληροφορία με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με  εξαίρεση αν 

υπάρχουν ειδικοί λόγοι, όπως αν το υποκείμενο των δεδομένων διάγει δημόσιο βίο και 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο σε αυτόν. 

Το αρθ. 22 που αναφέρει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην 

υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα 

αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Σημαντικό 

είναι το άρθρο 25 που καθορίζει ότι οι ΙoΤ συσκευές  θα πρέπει να προστατεύουν τα 

δεδομένα ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Αλλά και το σύνολο των άρθρων του 

ΓΚΠΔ έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των δεδομένων και την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων-χρηστών σε συσκευές IoT.  

Τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ 

λεπτά και ηθικά ζητήματα, όπως με τα προσωπικά δεδομένα δωρητών και αποδεκτών 

μεταμόσχευσης οργάνων.72 

Ειδικά για τις συσκευές IoT, η Ομάδα Εργασίας του αρθ. 29, ήδη πριν τον ΓΚΠΔ, είχε κάνει 

σημαντικές γνωμοδοτήσεις επί του θέματος, γεγονός που αποδεικνύει ότι η έννοια του 

διαδικτύου των πραγμάτων ήταν γνωστή στον νομοθέτη, και υπήρχε ήδη γνωμοδοτικό 

πλαίσιο. Το γνωμοδοτικό πλαίσιο, καθώς και η οδηγία 96/46 και 2002/58 είναι ο πρόδρομος 

του ΓΚΠΔ.  

Η γνώμη 13/2011 αφορά τον γεωεντοπισμό και τονίζει ότι: κατά την αγορά των συσκευών ο 

γεωεντοπισμός θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένος, ότι η συγκατάθεση θα πρέπει κάθε 

φορά να αφορά τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας π.χ. κατάρτιση προφίλ. Οι 

                                                           
72 Milossi, M.: The internet of things (ΙoT) in digital health: Data management and legal challenges, 

International Conference on “Medicine, Law and the Internet” , Θεσσαλονίκη 4-

6 Μαϊου 2017, Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο, Εργαστήριο μελέτης ιατρικού δικαίου και βιοηθικής

ΑΠΘ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (2018) σελ. 244-247 
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εργοδότες δύνανται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω συσκευές με την τεχνολογία του 

γεωεντοπισμού μόνο αν είναι αποδεδειγμένα αναγκαία για θεμιτό σκοπό και οι ίδιοι στόχοι 

δεν μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερο παρεμβατικό τρόπο. Μεγαλύτερη προσοχή δίνεται 

στα παιδιά, οι γονείς των οποίων κρίνουν αν η χρήση των άνω συσκευών είναι 

αιτιολογημένη, και πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά τους και να τους επιτρέπουν ή όχι να 

συμμετέχουν στην απόφαση για την χρήση. Επιπλέον, η γνώμη διαχωρίζει τους υπεύθυνους 

επεξεργασίας δεδομένων σε υπεύθυνους εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (Wifi), σε παρόχους 

εφαρμογών και υπηρεσιών γεωεντοπισμού και σε σχεδιαστές συστημάτων έξυπνων κινητών 

συσκευών. 

Η γνώμη 2/2013 υποχρεώνει τους σχεδιαστές των συσκευών IoT να γνωρίζουν και να 

συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, όταν αυτοί 

επεξεργάζονται δεδομένα και όταν συνεργάζονται με τους εκτελούντες την επεξεργασία, 

όπως όταν αναθέτουν υπεργολαβικά την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σε κατασκευαστές, προγραμματιστές και π.χ. παρόχους χώρου αποθήκευσης στο 

υπολογιστικό νέφος.73 Ακόμα, να ζητούν συγκατάθεση πριν την εγκατάσταση της 

εφαρμογής, να ζητούν συγκατάθεση  συγκεκριμένη για κάθε κατηγορία δεδομένων, στην 

οποία θα αποκτήσει πρόσβαση η εφαρμογή τουλάχιστον για τις κατηγορίες τοποθεσία, 

επαφές, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, ταυτότητα του προσώπου το οποίο αφορά τα 

δεδομένα, ταυτότητα του τηλεφώνου, πιστωτική κάρτα και δεδομένα πληρωμών κ.α., να 

γνωρίζουν ότι η συγκατάθεση δεν αποτελεί νόμιμη βάση για δυσανάλογη ή υπερβολική 

επεξεργασία, να δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες να ανακαλούν ανά πάσα στιγμή την 

συγκατάθεσή τους, να απεγκαθιστούν την εφαρμογή και να διαγράφουν οι υπεύθυνοι 

επεξεργασίας τα δεδομένα, να λαμβάνουν τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, να 

παρέχουν ευανάγνωστη και προσπελάσιμη πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η οποία 

να ενημερώνει επαρκώς τους χρήστες. Επιπλέον, να δίνουν τα δικαιώματα προσβάσεως, 

περιορισμού74, διορθώσεως, διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα ενστάσεως στους χρήστες-

                                                           
73 Φερενίκη Παναγοπούλου, Διαδίκτυο των πραγμάτων και προστασία της ιδιωτικότητας, 

ΔιΜΕΕ 2014, σ. 346-358 

74 Αντώνης Π. Βενέρης, Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Νομικός σύμβουλος για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Ο περιορισμός του δικαιώματος στον 

περιορισμό της επεξεργασίας: Ειδική βάση επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 

λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019, σελ 31-36 



 

67 

υποκείμενα δεδομένων, και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο όριο ηλικίας που προβλέπει η 

εθνική νομοθεσία  για την ηλικία των παιδιών, να επεξεργάζονται τα δεδομένα των παιδιών 

με σεβασμό στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και της αρχής του σκοπού, και 

να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης, αλλά και 

για συλλογή δεδομένων σχετικά με τους συγγενείς τους75. 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει βοηθήσει πολύ στην τηλεϊατρική. Ο Κώδικας Ιατρικής 

Δεοντολογίας δεν ρυθμίζει την μέθοδο της τηλεϊατρικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

ανεπαρκής αξιολόγηση της αδειοδότησης ως προς την ποιότητα των δικτύων, όπως και η 

προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.76 

 8.2  Κανονισμός e-Privacy 

«H χρήση της τηλεϊατρικής μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών διαδικτύου 

των πραγμάτων (IoT), θα οριοθετηθεί από τον Κανονισμό για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

(e-Privacy), ο οποίος είναι ειδικότερος από τον ΓΚΠΔ, και εξειδικεύει το νομικό πλαίσιο της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Επιπλέον 

όμως, πέραν των Προσωπικών Δεδομένων, προστατεύει και την Ασφάλεια Επικοινωνίας και 

των Πληροφοριών της Επιχείρησης (Νομικών Προσώπων). Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 

τρία χρόνια με την πρόταση της Επιτροπής για τον Κανονισμό e-Privacy, όμως υπήρξε 

αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο νέος Κανονισμός αποτελεί συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού 

ΓΚΠΔ 2016/679 και είναι Αναθεώρηση της ισχύουσας Οδηγίας για την Προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2009/136/ΕΚ).  

O Κανονισμός θα αφορά και τα μεταδεδομένα και θα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να 

συγκατατίθενται για διαφορετικά είδη cookies, και να ενημερώνονται για το κάθε είδος. 

Στο πεδίο Eφαρμογής του ePrivacy εντάσσονται: Οι συσκευές του Internet of Things, η 

απευθείας εμπορική προώθηση με e-mail, τα cookies και το WhatsApp, το Facebook 

                                                           
75 Φερενίκη Παναγοπούλου, Διαδίκτυο των πραγμάτων και προστασία της ιδιωτικότητας, 

ΔιΜΕΕ 2014, σ. 346-358 

76 Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος LLM(Heidelberg), Dr.iur.(Heidelberg) Επιμέλεια: 

Μ.Κανελλοπούλου-Μπότη, Φ.Παναγοπούλου-Κουτνατζή, (2014) Βιο-ηθικοί 

προβληματισμοί, σελ 482 
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Messenger και το Skype. Επίσης, σε ότι αφορά τα Cookies, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα 

με τον νέο Κανονισμό, η συγκατάθεση των χρηστών θα πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, ενώ η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και λειτουργικότητες δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη 

συγκατάθεση του χρήστη για την επεξεργασία των δεδομένων»77. 

 8.3  Προσωπικά δεδομένα και γυαλιά νέας τεχνολογίας 

Τα γυαλιά νέας τεχνολογίας, τα οποία αναλύθηκαν ενδελεχώς σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

έχουν την δυνατότητα τηλεφωνικών κλήσεων, γεωεντοπισμού και καταγραφής Ελλοχεύει 

λοιπόν, κίνδυνος καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων, όχι μόνο του χρήστη, αλλά 

και των τρίτων που μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί την ύπαρξη των γυαλιών νέας 

τεχνολογίας. Αδιαμφισβήτητα δεν υπάρχει συγκατάθεση, αλλά και ούτε κάποια άλλη νομική 

βάση για την επεξεργασία στην περίπτωση αυτή. 

Στην Κίνα οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν τα γυαλιά νέας τεχνολογίας για να φωτογραφίζουν 

υπόπτους. Τα γυαλιά συνδέονται με μια βάση δεδομένων καταχώρισης υπόπτων, με την 

οποία συγκρίνουν την φωτογραφία που έχουν και ταυτίζουν ή όχι τον ύποπτο. 

Αδιαμφισβήτητα, τα «έξυπνα γυαλιά» βοηθούν την ιατρική, μέχρι και την βελτίωση μιας 

χειρουργικής επέμβασης. Όμως οι εγγυήσεις και τα νομικά «αναχώματα», θα πρέπει να είναι 

πολλά ήδη από τον σχεδιασμό, ώστε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του ανθρώπου.  

Η νομική βάση μπορεί να είναι η εκτέλεση σύμβασης, η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος 

του υποκειμένου, η άσκηση δημόσιας εξουσίας. Το αρθ 5 του ΓΚΠΔ θα πρέπει να τηρείται 

απαρέγκλιτα, δηλαδή η νομιμότητα της επεξεργασίας, ο περιορισμός του σκοπού, η 

ελαχιστοποίηση, η διαφάνεια, η ακρίβεια, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης 

δεδομένων  και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει το υποκείμενο των 

δεδομένων να ασκεί τα δικαιώματα που αντλεί από τον ΓΚΠΔ, τα οποία συνιστούν 

αντίστοιχα υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας. Τέλος, είναι απαραίτητη η  διενέργεια 

μελέτης εκτίμησης αντικτύπου του αρθ 35 ΓΚΠΔ.78 

                                                           
77 https://www.aqs.gr/?cat_id=1141 
78 Μυλώση, Μ: Τα «έξυπνα» γυαλιά στην εποχή της επαυξημένης πραγματικότητας: 

Προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα «ως κόρην οφθαλμού» , International Conference on 

“Medicine, Law and the Internet” , Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 

2019 , Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, 

ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, Εργαστήριο μελέτης ιατρικού δικαίου και βιοηθικής, ΑΠΘ, 

υπό δημοσίευση   
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Εικόνα 5: Πηγή: Από Tedeytan Flickr, https://commons.wikipedia.org/w/index.php?curid=25967770 

 

 

 8.4  Artificial Intelligence και Προσωπικά δεδομένα 

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστια υπολογιστική ισχύ και επιτρέπει την αξιοποίηση 

μεγάλου όγκου δεδομένων.  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για ένα 

σύστημα με ευφυή συμπεριφορά που βασίζεται σε λογισμικό ή σε κάποιο μηχάνημα. Πλέον, 

η τεχνητή νοημοσύνη με τους κατάλληλους αλγόριθμους δίνει την ικανότητα σε ένα 

μηχάνημα να «μαθαίνει» (“machine learning”) με την ύπαρξη και χρησιμοποίηση 

«μεγάλων δεδομένων» (“big data”). 

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και προσωπικών δεδομένων: τα 

προσωπικά δεδομένα τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη και αυτή παράγει περισσότερα 

δεδομένα. Η αρχή της ελαχιστοποίησης είναι δύσκολο να τηρηθεί, αφού δεν είναι πάντα 

εφικτό από την αρχή να προσδιοριστεί το «αναγκαίο», με δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη 

συνεχώς αναπτύσσεται και μπορεί να προστεθούν πράγματα που μπορεί να μάθει ο 

αλγόριθμος μεταγενέστερα. Επομένως, είναι δύσκολο εξ αρχής να οριστεί ο σκοπός της 

επεξεργασίας, το ελάχιστο και το αναγκαίο.  
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Η αρχή της ελαχιστοποίησης συνδέεται με την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να 

προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων. Οι άνω αρχές μπορούν να 

επιτευχθούν με την ανωνυμοποίηση και την ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων, κάνοντας 

δυσκολότερη την ταυτοποίηση του υποκειμένου.  Η επαρκής πληροφόρηση και ενημέρωση 

του υποκειμένου είναι απαρέγκλιτη για να τηρηθεί η αρχή της διαφάνειας. Σαφέστατα είναι 

δύσκολο να αποδοθούν σε απλή και κατανοητή γλώσσα οι νέες τεχνολογίες και ο τρόπος 

λειτουργίας των αλγορίθμων και λογισμικών σε χρήστες-υποκείμενα των δεδομένων, γι’ 

αυτό και τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης αποκαλούνται μαύρα κουτιά79.  

Η αιτιολογική σκέψη 71 καθορίζει ότι, εκτός από την υποχρέωση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας για ενημέρωση του υποκειμένου και για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης 

λήψης αποφάσεων, (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), υφίσταται και το 

δικαίωμα του υποκειμένου να  λάβει αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη στο πλαίσιο 

μίας αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να είναι απλά μια 

τεκμηριωμένη εξήγηση και όχι μια τεχνολογική ανάλυση που ενέχει κινδύνους παραβίασης 

επαγγελματικού απορρήτου.  

Το πιο καίριο εργαλείο του ΓΚΠΔ είναι η εκτίμηση αντικτύπου80 της επεξεργασίας 

δεδομένων, η οποία  πρέπει να διενεργείται, όταν πρόκειται να σχεδιαστούν ή να 

υιοθετηθούν τεχνολογικές εφαρμογές «υψηλού κινδύνου». Το πρώτο στάδιο της εκτίμησης 

αντικτύπου είναι η χαρτογράφηση, το δεύτερο το gap analysis, δηλαδή η διαπίστωση τυχόν 

ασυμβατότητας με τον ΓΚΠΔ, και το τελικό η διόρθωση των άνω π.χ με λήψη συγκατάθεσης 

ή με τήρηση αρχείων επεξεργασίας κ.α. Η διενέργεια ΕΑΠΔ81 θα βοηθήσει τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τους εν λόγω κινδύνους, καθώς και να 

                                                           

79 Βόρρας / Λ. Μήτρου, (2018) Τεχνητή νοημοσύνη και προσωπικά δεδομένα - Μια θεώρηση 

υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, 

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Νοέμβριος 

- Δεκέμβριος 2018, σελ 460-466 

80 Λεωνίδας Κοτσαλής Κωνσταντίνος Μενουδάκης, (2018)-Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή, 

σελ 245-250 

81 CHRISTOPHER KUNER AND MASSIMO MARELLI, HANDBOOK, ON DATA 

PROTECTION IN HUMANITARIAN ACTION, SECOND EDITION, pages 281-282 
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τεκμηριώσει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του νέου νομικού πλαισίου. Αποτελεί 

εργαλείο λογοδοσίας, συμμόρφωσης και απόδειξης ότι τηρήθηκαν τα ενδεδειγμένα μέτρα.  

 Κάθε φορά, η λειτουργία των τεχνολογιών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους 

προδιατυπωμένους όρους και τις ανάγκες Η προστασία δεδομένων by design εξασφαλίζει 

την σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, εντοπίζοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις, 

σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας συστήματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.82  

Τα σύγχρονα ρομπότ δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση 

προκαθορισμένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών αλλά είναι σε θέση να εκτελούν 

πολυσύνθετες διεργασίες, να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποφάσεις, να μαθαίνουν και να 

συνεργάζονται στενά με άλλα μηχανήματα και ανθρώπους. Εύλογα ερωτήματα και 

ανησυχίες δημιουργούνται, εκτός από την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της 

αποδοτικότητας, της ακρίβειας και της ταχύτητας, για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο 

σύνολο των επαγγελμάτων. Θα αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι από ρομπότ; H απάντηση 

είναι ότι μόνο το 5% των επαγγελμάτων θα αυτοματοποιηθούν πλήρως, ενώ αναμένεται να 

αναβαθμιστούν πολλά άλλα. 

 Συμπερασματικά, τα ρομπότ υποκαθιστούν επιμέρους καθήκοντα και όχι θέσεις 

εργασίας, με αποτέλεσμα την ανάγκη διαρκούς ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο 

δυναμικό. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της υγείας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει 

τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και γενικότερα το ιατρικό προσωπικό, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν θα το αντικαταστήσει. Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής μας βάσης, οι 

επενδύσεις στην τεχνολογία και η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων θα επιτρέψει την ομαλή 

μετάβαση της οικονομίας και της εργασίας στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.83  

Παρόλα αυτά είναι αυτονόητο ότι όποιο ιατρικό σφάλμα θα γίνει με την χρήση των 

νέων τεχνολογιών αποτελεί ενδοσυμβατική (συνήθως θεωρείται σύμβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών) και αδικοπρακτική ευθύνη (914 ΑΚ), από την στιγμή που η 

ιατρική παροχή δεν έγινε lege artis84. 

 

                                                           
82  Λίλιαν Μήτρου,Καθηγήτρια Παν/μιου Αιγαίου-Δικηγόρος Πρόεδρος Ινστιτούτου για το 

δίκαιο της Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την 

Τεχνολογία, Τεχνητή νοημοσύνη και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, σελ 

460-466 
83 H Ελλάδα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ρεπορτάζ της Ζωής Τσώλης και του 

Ντίνου Σιωμόπουλου, Το ΒΗΜΑ Ανάπτυξη, έκδοση Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2019, σελ 10 
84 Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος Αθηνών,(Νοέμβριος 2016), Αστική Ιατρική Ευθύνη 

από τη χρήση ιατρικών  εργαλείων, μηχανημάτων και λογισμικού, Αρμενόπουλος,σελ 1870-

1873 
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 8.4.1 Κλινικές δοκιμές στην φαρμακολογία 

Η επεξεργασία στις κλινικές δοκιμές των φαρμάκων οριοθετείται από τον ΓΚΠΔ και 

από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2014/536 για τις Κλινικές Δοκιμές Φαρμάκων, ο οποίος 

ενεργοποιήθηκε φέτος, το 2020.  Απομένει να διαπιστωθεί αν το αυστηρό νομοθετικό 

πλαίσιο θα αποτελέσει πρόσκομμα ή εφαλτήριο για την έναρξη αξιόπιστων κλινικών 

δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθε έναν συμμετέχοντα στην  κλινική δοκιμή 

φυλάσσεται ιατρικός φάκελος στο Κέντρο Διεξαγωγής της Κλινικής Δοκιμής, όπου και 

χορηγείται το φάρμακο για το οποίο γίνεται η δοκιμή. Ο ιατρικός φάκελος περιλαμβάνει 

λεπτομερής καταγραφή των επιπτώσεων στον οργανισμό, των ζωτικών ενδείξεων, των 

αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων. Στις βάσεις δεδομένων της κλινικής δοκιμής, τα 

ευρήματα καταχωρούνται με ατομικό κωδικό για τον κάθε συμμετέχοντα. Στις εν λόγω 

βάσεις δεδομένων έχει πρόσβαση και ο χορηγός, δηλαδή το άτομο ή ο οργανισμός ή η 

εταιρεία που αναλαμβάνει την διαχείριση και την χρηματοδότηση των κλινικών δοκιμών και 

φέρει την ευθύνη του όλου εγχειρήματος, και συνήθως πρόκειται για κάποια φαρμακευτική 

εταιρεία που ανακάλυψε και την δραστική ουσία του φαρμάκου. 

  Σε περίπτωση πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών, ενδέχεται να υφίσταται επιπλέον 

διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών που μετέχουν στη μελέτη, καθώς και 

διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ, εφόσον συμμετέχουν στη μελέτη και κράτη 

μέλη εκτός ΕΕ85.  

Ο Χορηγός και το Κέντρο Διεξαγωγής της Κλινικής Δοκιμής θεωρούνταν από κοινού 

υπεύθυνοι επεξεργασίας υπό το προγενέστερο καθεστώς της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Με το νέο 

νομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας 

Τροφίμων) ορίζει ότι ο  Χορηγός, ο Κύριος Ερευνητής και το Κέντρο Διεξαγωγής της 

Κλινικής Δοκιμής, αναλαμβάνουν ισοδύναμες υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τις διατάξεις 

του ΓΚΠΔ, τόσο κατά τη διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής, όσο και κατά τη διαβίβαση 

δεδομένων σε χώρες εντός ή εκτός ΕΕ ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Επακόλουθα, ο 

χαρακτηρισμός του Κυρίου Ερευνητή και του Κέντρου Διεξαγωγής της Κλινικής Δοκιμής ως 

                                                           

85 Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, (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), Τεύχος 1, Ιανουάριος - Φεβρουάριος – Μάρτιος, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, σελ 12-24 
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εκτελούντων την επεξεργασία θα αποδυνάμωνε τη σημασία και την αυτοτέλεια της 

δραστηριότητάς τους ως προς την επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων στο 

πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής. Το αντίθετο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει για τον κατ’ 

ανάθεση Οργανισμό Έρευνας (“CRO”) ή τον Ελεύθερο Συνεργάτη Έρευνας, στους οποίους 

ανατίθεται από τον Χορηγό η εκτέλεση ορισμένων ή όλων των εργασιών της κλινικής 

δοκιμής για την οποία φέρει ευθύνη ο Χορηγός86.   

Δέον είναι οι νόμιμες βάσεις να διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για επεξεργασία 

εντός πρωτοκόλλου της κλινικής δοκιμής (κύρια χρήση των δεδομένων) ή αν πρόκειται 

για επεξεργασία εκτός πρωτοκόλλου της κλινικής δοκιμής, δηλαδή για (δευτερεύουσα 

χρήση των δεδομένων). Ως προς την συγκατάθεση των υποκειμένων αυτή πρέπει να είναι 

ρητή, ελεύθερη, αδιαμφισβήτητη και με πλήρη επίγνωση του υποκειμένου των δεδομένων . 

Όμως, είναι αναμφίβολο κατά πόσο αυτή η συγκατάθεση σε κλινικές δοκιμές θα είναι 

πράγματι ελεύθερη, αφού υπάρχει ανισότητα μεταξύ των μερών, από την μία των 

συμμετεχόντων, (που συνήθως είναι άτομα που νοσούν, ή βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης 

πχ. τρόφιμοι ιδρύματος, άτομα σε κατώτατα κοινωνικά στρώματα), και από την άλλη των 

Ερευνητών και Χορηγών. Παρόλα αυτά η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι δικαίωμα του 

συμμετέχοντος και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Δεν επηρεάζει, όμως, την μέχρι τώρα 

κλινική δοκιμή και την επεξεργασία των έως τώρα δεδομένων που αντλήθηκαν από τον 

συγκεκριμένο συμμετέχοντα, καθώς και την μελλοντική χρήση αυτών. 

Με απόφασή της η ΑΠΔΠΧ, προτείνει την εύρεση άλλων νόμιμων βάσεων για τις κλινικές 

δοκιμές φαρμάκων, πέραν της συγκατάθεσης του συμμετέχοντος. Ως νόμιμη βάση 

επεξεργασίας μπορεί να είναι η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του Υπευθύνου 

Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ) καθώς και το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της 

δημόσιας υγείας, και δη τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των υπό 

έρευνα φαρμάκων [άρθρο 9 παρ. 2(θ) ΓΚΠΔ]. Για κάθε ερευνητική δραστηριότητα εντός του 

πρωτοκόλλου της κλινικής δοκιμής, ο ίδιος ο ΓΚΠΔ προτείνει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας 

την επιστημονική έρευνα. 

                                                           
86 Έρση Μιχαηλίδου, Δικηγόρος LLM, Υποψ. Διδάκτορας και Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια 

Παν. Αιγαίου, Δικηγόρος, (2019) Προστασία προσωπικών δεδομένων στις κλινικές δοκιμές 

φαρμάκων: Μια πρώτη προσέγγιση, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019, σελ 493-503 
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Ο ΓΚΠΔ καθορίζει στην αιτιολογική σκέψη 33 ότι δεν είναι πάντα δυνατή εξ αρχής, κατά 

τον χρόνο συλλογής των δεδομένων, η γνώση όλων των σκοπών της επεξεργασίας, και γι’ 

αυτό δίνει την ευελιξία διεύρυνσης της συγκατάθεσης κατά την διάρκεια της κλινικής 

δοκιμής για λόγους της επιστημονικής έρευνας, υπό τον όρο σαφώς ότι τηρούνται τα 

καθορισμένα πρότυπα δεοντολογίας. Επομένως, στην επεξεργασία εκτός πρωτοκόλλου της 

κλινικής δοκιμής, δηλαδή στη (δευτερεύουσα χρήση των δεδομένων), δίνεται η δυνατότητα 

της «ευρείας» συγκατάθεσης για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. 

 

 8.4.2 Η ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης- Η μεροληπτική AI 

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλη δύναμη, έχοντας την  δυνατότητα να διαμορφώνει  

αντιλήψεις, για παράδειγμα υπονομεύοντας την σταθερότητα των κυβερνήσεων (μέσω 

παραγωγής και διασποράς ψευδών ειδήσεων). Τα δεδομένα με κρυπτογράφηση θα πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλή στο cloud, ότι δεν έχουν πρόσβαση σ’αυτά μη 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες, αλλά και ότι το ίδιο το σύννεφο δεν έχει πρόσβαση στα κλειδιά 

που απαιτούνται για την αποκρυπτογράφηση του87.  

Αν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε ελαττωματικούς αλγορίθμους ή σε 

ανεπαρκή δεδομένα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεροληπτικών συμπερασμάτων κατά 

ορισμένων ατόμων, τότε τίθενται ηθικο-νομικά διλήμματα που χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης, και τότε γίνεται λόγος για την μεροληπτική ΑΙ (biased AI). Πολλά 

συστήματα AI που χρησιμοποιούνταν από μεγάλες εταιρείες έχουν αποσυρθεί, εξαιτίας 

μεροληπτικών συμπεριφορών. Για παράδειγμα, ένα λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας, το 

οποίο δεν αναγνωρίζει την φωνή των γυναικών ή ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που 

δεν αποδέχεται μη λευκούς ανθρώπους.88 Ένας αλγόριθμος για αναζήτηση θέσης εργασίας 

που έχει κριτήρια φυλετικά κ.α, χωρίς να τίθεται αυτό στην προκήρυξη. Ένα λογισμικό 

τράπεζας για πιστοληπτική ικανότητα, το οποίο εκτός από την αναζήτηση άλλων οφειλών 

και δανείων, αναζητά και πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα, και άρα θέτει κριτήρια 

                                                           
87 Λεωνίδας Ι. Κανέλλος,(2020) The GDPR Handbook για DPOs, Επιχειρήσεις και  

Οργανισμούς, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 364-370 

88 Σπύρος Τάσσης, (2018), Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018, 

σελ 484-494  
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σχετικά με το φύλο, τη φυλή, το χρώμα ή την εθνικότητα. Αντίστοιχες μεροληπτικές 

συμπεριφορές μπορούν να υπάρχουν και σε συσκευές και λογισμικά υγείας. Στις άνω 

περιπτώσεις όμως, η μόνη λύση είναι η κατάργηση του συστήματος και ο επανασχεδιασμός 

του.  

Στην προσπάθεια επίλυσης των μεροληπτικών ΑΙ, στρέφονται παγκόσμιοι φορείς, όπως το 

World Economic Forum, που προτείνει τον έλεγχο των βάσεων για τυχόν μεροληπτικά 

δεδομένα, και κυρίως την αξιόπιστη επιλογή κριτηρίων για την λειτουργία τους συστήματος. 

Με την ανάλυση των κινδύνων (impact and risk assessment), θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος για τους πολίτες από την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η πρόσβαση σε open data και οπωσδήποτε να γίνεται ανάλυση κινδύνων, 

τηρώντας την αρχή της λογοδοσίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία της 

ιδιωτικής ζωής. 

 

 8.5  AI και IoT και η επιρροή τους στην ασφάλεια 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την «Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής 

νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την 

ευθύνη» στις 19.2.2020, η οποία συνοδεύεται από την Λευκή Βίβλο «White Paper On 

Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust». 

Τα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι: τεράστιοι όγκοι δεδομένων, πολύπλοκοι 

αλγόριθμοι, αυτονομία, συνδεσιμότητα, αυτοδιδασκαλία και αδιαφάνεια στη λήψη 

αποφάσεων. Επίσης, η άνω Έκθεση  θέτει την ανάγκη για επίβλεψη της λειτουργίας του 

προϊόντος από άνθρωπο, γεγονός που έως τώρα δεν προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Συστήνει την επιβολή υποχρεώσεων στους κατασκευαστές των αλγορίθμων να 

δημοσιοποιούν τις παραμέτρους σχεδιασμού και τα μεταδεδομένα των συνόλων δεδομένων 

σε περιπτώσεις ατυχημάτων, προκειμένου να υπάρξει προφύλαξη από την αδιαφάνεια των 

αποφάσεων89. 

                                                           
89

7 European Commission, December 2012, e-Health Action Plan 2012-2020: Innovative 

healthcare for the 21st century, Shaping Europe’s digital future,  COMMUNICATION 

FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

REGIONS, pages 3-14 file:///C:/Users/user/Downloads/eHealthActionPlan2012-2020.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/eHealthActionPlan2012-2020.pdf
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 9 Κεφάλαιο 9ο : Κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον covid-19 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφασης της Ολομέλειας, η ΑΠΔΠΧ εξέδωσε 

κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με 

την πανδημία του corona virus (covid-19). Η κατάσταση της υγείας ενός φυσικού προσώπου, 

όπως και η υγειονομική του φροντίδα συνιστούν προσωπικά δεδομένα υγείας, τα οποία είναι 

ειδικής κατηγορίας και άρα χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας. Ενδεικτικά, η κατάσταση 

κατονομαζομένου ή ταυτοποιήσιμου ατόμου ως κρούσματος ή μη, τα τυχόν συμπτώματα και 

η κλινική του εικόνα, η κατ’ οίκον παραμονή του λόγω ασθένειας.  

Η ΑΠΔΠΧ διευκρινίζει ότι το γεγονός, πχ προγενέστερου ταξιδιού του σε χώρα με μεγάλη 

διάδοση του κορωνοϊού, αναφορά σε συγγενή ή οικείο του που είναι ασθενής, δεν αποτελεί 

προσωπικό δεδομένο υγείας του υποκειμένου, οπότε συνιστά απλό προσωπικό δεδομένο και 

όχι ευαίσθητο. Επίσης, στην εφαρμογή του Κανονισμού εμπίπτουν μόνο η εν όλω ή εν μέρει 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και η μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία των 

δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα 

αρχειοθέτησης.  Επομένως, η ΑΠΔΠΧ δίνει ως παράδειγμα ότι η προφορική ενημέρωση πως 

κάποιος είναι φορέας και νοσεί από κορωνοϊό είναι μεν δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, 

αλλά δεν εμπίπτει στον Κανονισμό αν έχει παραμείνει προφορική δήλωση και δεν έχει 

υποστεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή αν δεν έχει αρχειοθετηθεί90. Επειδή όμως, το 

δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απόλυτο, υφίστανται 

εξαιρέσεις κατά τις οποίες είναι επιτρεπτή η επεξεργασία δεδομένων, με την προϋπόθεση 

τήρησης όλων των αρχών που εξασφαλίζουν την σύννομη επεξεργασία. Είναι επιτρεπτή η 

επεξεργασία δεδομένων από δημόσιες αρχές, οι οποίες αποτελούν και τους υπεύθυνους 

επεξεργασίας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, στις 

οποίες περιλαμβάνεται και η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών  κατά της 

                                                                                                                                                                                     

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-

healthcare-21st-century     
90 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (2020) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19, σελ 1-4 

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,

223,3,99 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99
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υγείας, όπως ορίζει το αρθρ 9 παρ. 2 εδ. θ του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, και το μέτρο να είναι αναγκαίο, 

πρόσφορο και να μην μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερο μέσο. 

 9.1  Τα δεδομένα υγείας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του covid 19 

«Oι εργοδότες νοµιµοποιούνται να επεξεργάζονται δεδοµένα για την προστασία της υγείας 

των εργαζοµένων και των ιδίων, τηρουµένων των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠ∆, σύµφωνα µε 

τις νοµικές βάσεις των προαναφερόµενων διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, ιδίως:  εδ. γ’ (η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση του υπευθύνου 

επεξεργασίας), δ’ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος 

του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου) και ε’ (η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δηµόσιο συµφέρον ή κατά 

την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας) και 9 παρ. 2 

εδ. β’ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση 

συγκεκριµένων δικαιωµάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειµένου των 

δεδοµένων στον τοµέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής προστασίας), ε’ (η επεξεργασία αφορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

οποία έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το υποκείµενο των δεδοµένων), η’ (η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελµατικής ιατρικής 

εκτίµησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζοµένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής 

υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονοµικών και 

κοινωνικών συστηµάτων και υπηρεσιών) και θ’ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους 

δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών 

διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και 

ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων.  

Για παράδειγμα,  η θερµοµέτρηση των εισερχοµένων ή η υποβολή συµπλήρωσης 

ερωτηµατολογίου σχετικά µε την κατάσταση της υγείας των εργαζοµένων ή οικείων τους, 

πρόσφατου ιστορικού ταξιδίου σε αλλοδαπό κράτος µε αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης του 

κορωνοϊου κ.λπ. ή η ενηµέρωση των λοιπών εργαζοµένων για το γεγονός ή και τα στοιχεία 

ταυτότητας ήδη νοσούντος εργαζοµένου».91 δεν μπορούν να αποκλειστούν εκ προοιμίου, 

                                                           
91Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (2020) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19, σελ 1-4 



 

78 

λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης και της αδυναμίας να ανταπεξέλθουμε στην πανδημία. 

Aλλά σε  κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, τα άρθρα 5 και 

6 του ΓΚΠΔ, καθώς και τα απαραίτητα εχέγγυα, έτσι ώστε να είναι σύννομη η επεξεργασία. 

Η επεξεργασία αυτή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας. Η 

επεξεργασία πρέπει να γίνει, τηρώντας την αρχή της ασφαλούς επεξεργασίας, την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, μέσω της λήψης των απαραίτητων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων.  

Υπό τον όρο ότι, κατά αρθ 1 και 2 του ΓΚΠΔ, εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά 

δεδομένα, επιτρέπεται για παράδειγμα η θερμομέτρηση πριν την είσοδο του εργαζομένου 

στο χώρο εργασίας, παρότι περιορίζει ατομικά δικαιώματα, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκλειστεί κάθε πρόσφορο μέτρο που θα 

μπορούσε να επιλέξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Το σίγουρο είναι ότι απαγορεύεται μία 

γενικευμένη, διαρκής συλλογή δεδομένων, από την οποία θα προέκυπτε κατάρτιση και 

συνεχής ανανέωση προφίλ υγείας των εργαζομένων, γιατί θα αντέκρουε στην αρχή της 

αναλογικότητας. 

 9.2  Αναλογική εφαρμογή σε προσωπικά δεδομένα θανόντων 

Παρότι τα δεδομένα θανόντων δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του ΓΚΠΔ, επειδή η 

ανακάλυψη πληροφοριών και στοιχείων ταυτοποίησης για θανόντα μπορεί να προκαλεί την 

έμμεση αποκάλυψη στοιχείων ταυτοποίησης ζώντων προσώπων, οικείων του θανόντα ή 

προσώπων που ήρθαν σε επαφή με αυτών, πρέπει και εν προκειμένω για τα στοιχεία 

θανόντων να εφαρμόζονται το άρθρο 5 παρ. 1 και άρθρο 6. 

 9.3  Αποκάλυψη ιατρικών δεδομένων ασθενών  του covid-19 στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης 

Είναι άκρως λογικό η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στην δημοσιοποίηση 

των προσωπικών δεδομένων υγείας του να είναι απολύτως σύννομη βάση επεξεργασίας κατά 

το άρθρο 9 παρ 2 εδ ε ΓΚΠΔ. Η αποκάλυψη στοιχείων ταυτοποίησης προσώπου 

(ονοματεπώνυμο, φωτογραφία κ.α.) ως προς τα προσωπικά δεδομένα υγείας του, που 

σχετίζονται με τον κορωνοϊό για δημοσιογραφικούς σκοπούς πρέπει να γίνεται με μεγάλη 

προσοχή, και να ελέγχεται η αναγκαιότητα της άνω πράξης. Άλλωστε οι δημόσιες αρχές,( πχ 

ο Εθνικός Δημόσιος Οργανισμός Υγείας), επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα με 

                                                                                                                                                                                     

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,

223,3,99 

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99
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ψευδωνυμοποίηση και την απαραίτητη λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ή χωρίς 

συσχετισμό με προσωπικά στοιχεία92. Aντίστοιχα, και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν 

αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα υγείας, από την στιγμή που δημιουργείται κλίμα 

προκατάληψης προς το πρόσωπο των υποκειμένων. 

 9.4  Συμπέρασμα 

Τα στατιστικά δεδομένα, αφού δεν είναι ταυτοποιήσιμα δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα. 

Η θερμομέτρηση είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο υγείας, είναι μια καινοτόμος 

τεχνολογία με τον τρόπο που εκτελείται για την διαπίστωση του αν κάποιος ασθενής είναι 

φορέας του covid 19, και ταυτοποιεί βιομετρικά στοιχεία. Από την στιγμή που υπάρχει 

ταυτοποίηση των δεδομένων με πρόσωπο, εφαρμόζεται ο Κανονισμός. Ακόμα και αν είναι 

ψευδονυμοποιημένα τα δεδομένα, (αφού γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση), αποτελούν 

προσωπικά δεδομένα και τίθεται σε εφαρμογή ο ΓΚΠΔ, όπως έχει διευκρινίσει και η ομάδα 

29. Προφανώς κάποια δεδομένα, εκ φύσεως, είναι πολύ δύσκολο να ανωνυμοποιηθούν, όπως 

είναι τα δεδομένα κίνησης και θέσης. Το κλειδί είναι η ενίσχυση της λογοδοσίας, δηλαδή η 

υποχρέωση δέσμευσης κανόνων προστασίας δεδομένων, αλλά και η υποχρέωση 

αιτιολόγησης κάθε μέτρου. 

 10 Κεφάλαιο 10ο: To IoT στη μάχη για την ανάλυση των 

δεδομένων του Covid 19 και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

 10.1  Εφαρμογή tracing: Επιτακτική ανάγκη δημόσιας υγείας ή άκρατος 

παρεμβατισμός; 

Στην Γερμανία δημιουργήθηκε μια νέα εφαρμογή που λέγεται Corona Data Spender App, 

μέσω της οποίας  μπορούν εθελούσια να δίνουν τα δεδομένα τους οι χρήστες, με σκοπό την 

καλύτερη απεικόνιση της διάδοσης του κορωνοϊού. Η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει από 

το Robert Koch Institute (RKI). Εκτιμάται ότι 10.000.000 άτομα στην Γερμανία έχουν στην 

κατοχή τους smart και fitness ρολόγια.  

                                                           
92 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (2020) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19, σελ 1-4 

https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,

223,3,99 
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Η εφαρμογή συγκεντρώνει τα δεδομένα του χρήστη, όπως βάρος, ύψος, φύλο, σφυγμό, 

καρδιακό παλμό, χαρακτηριστικά ύπνου, και τις διακυμάνσεις τους, καθώς και τον 

ταχυδρομικό κώδικα, ώστε να μπορεί να καταγράψει ενδείξεις, για το αν και πότε ο 

συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει προσβληθεί από τον ιό.93 

«Τα στοιχεία θα καταγράφονται σε έναν διαδραστικό χάρτη που θα αναρτάται στο Ιντερνετ 

και θα ανανεώνεται συστηματικά δίνοντας ενδείξεις για τον βαθμό αποτελεσματικότητας των 

μέτρων για τον έλεγχο της επιδημίας», εξήγησε ο Βίλερ Λόταρ, επικεφαλής του Robert Koch 

Institute (RKI). 

Η Google στις αρχές Απριλίου ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα δεδομένα της τοποθεσίας 

όλων των χρηστών της σε όλο τον κόσμο, για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Google θα συνεργαστεί με την Apple, θα υπάρξει 

διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στα λειτουργικά τους συστήματα Android και iOS, 

συγκεντρώνοντας στοιχεία από επίσημες υγειονομικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, τα 

οποία θα διατεθούν ως εφαρμογές   στα stores των εταιρειών (GooglePlay και iTunes). 

Φαίνεται πως ο εντοπισμός της θέσης γίνεται ακριβέστερα με Bluetooth, τεχνολογία η οποία 

εν προκειμένω θα χρησιμοποιηθεί, και όχι το σήμα της κινητής τηλεφωνίας και το GPS. Με 

αυτό τον τρόπο ένα ψηφιακό κλειδί θα μεταδίδει πληροφορίες από το ένα κινητό σε άλλα 

κινητά που θα βρίσκονται κοντά του. Αν κάποιος διαγνωσθεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε το 

κλειδί του στην εφαρμογή θα προβάλει στο cloud όλες τις συσκευές κινητού τηλεφώνου με 

τις οποίες έχει έρθει σε επαφή τις τελευταίες 14 μέρες.  

Οι άνω εταιρίες υποστηρίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ανώνυμα και δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, ούτε θα  παραμείνουν στους servers των εταιριών. 

Υποσχέθηκαν ότι κατά την καταγραφή αυτής της συνάντησης μεταξύ των δύο συσκευών δεν 

θα γίνεται φανερή, ούτε η ταυτότητα, αλλά ούτε και η τοποθεσία. Θα δημιουργήσουν 

λογισμικό που θα επιτρέπει στα κινητά να εκπέμπουν μοναδικούς, «κρυπτογραφικά 

                                                           

93 Η Γερμανία επιστρατεύει τα «έξυπνα» ρολόγια για την ανάλυση διάδοσης του κορωνοϊού 

(07.04.2020) https://www.kathimerini.gr/1072760/article/epikairothta/kosmos/h-germania-

epistrateyei-ta-e3ypna-rologia-gia-thn-analysh-diadoshs-toy-

korwnoioy?fbclid=IwAR2peNLPbqQIQEzCU7gsNaHQhiEOELEeupVpKZ9tGRlTLDZxQil

8KmzDQ_k 

https://www.kathimerini.gr/1072760/article/epikairothta/kosmos/h-germania-epistrateyei-ta-e3ypna-rologia-gia-thn-analysh-diadoshs-toy-korwnoioy?fbclid=IwAR2peNLPbqQIQEzCU7gsNaHQhiEOELEeupVpKZ9tGRlTLDZxQil8KmzDQ_k
https://www.kathimerini.gr/1072760/article/epikairothta/kosmos/h-germania-epistrateyei-ta-e3ypna-rologia-gia-thn-analysh-diadoshs-toy-korwnoioy?fbclid=IwAR2peNLPbqQIQEzCU7gsNaHQhiEOELEeupVpKZ9tGRlTLDZxQil8KmzDQ_k
https://www.kathimerini.gr/1072760/article/epikairothta/kosmos/h-germania-epistrateyei-ta-e3ypna-rologia-gia-thn-analysh-diadoshs-toy-korwnoioy?fbclid=IwAR2peNLPbqQIQEzCU7gsNaHQhiEOELEeupVpKZ9tGRlTLDZxQil8KmzDQ_k
https://www.kathimerini.gr/1072760/article/epikairothta/kosmos/h-germania-epistrateyei-ta-e3ypna-rologia-gia-thn-analysh-diadoshs-toy-korwnoioy?fbclid=IwAR2peNLPbqQIQEzCU7gsNaHQhiEOELEeupVpKZ9tGRlTLDZxQil8KmzDQ_k
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δημιουργημένους κωδικούς», μέσω της σύνδεσης Bluetooth, κωδικούς που θα καθιστούν 

αδύνατη την γνώση της ταυτότητας του άλλου, με τον οποίο έγινε η ανταλλαγή της 

πληροφορίας υγείας94. Η ενσωμάτωση του άνω λογισμικού θα γίνει απευθείας στα ίδια 

λειτουργικά συστήματα, χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες να κατεβάσουν οι ίδιοι την 

εφαρμογή. Η ενσωμάτωση όμως δεν θα είναι υποχρεωτική, εν αντιθέσει θα υπάρχει η 

δυνατότητα της μη αποδοχής της ενσωμάτωσης από τον κάθε χρήστη, δηλαδή η δυνατότητα 

του λεγόμενου opt out. Το digital contract tracing, δηλαδή η ψηφιακή ιχνηλάτηση 

εφαρμόζεται ήδη από το Ισραήλ, την Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, τη Ταϊβάν και  τη Νότια 

Κορέα, σε πολύ μικρή όμως εθνική εμβέλεια, ενώ η Google με την Apple φιλοδοξούν την 

δημιουργία παγκόσμιας εμβέλειας. 

Είναι επιτακτική ανάγκη, παρά την γρήγορη δημιουργία αυτού του λογισμικού, να μην 

υπάρξουν κενά στην ασφάλεια, ούτε διαρροή των δεδομένων, όπως ήδη καταγράφηκε στο 

ολλανδικό tracking app για τον covid, αφού οι δημιουργοί του για να λάβουν  τον source 

code online ανέβασαν 200 ονόματα, emails, και κωδικούς πρόσβασης από άλλη εφαρμογή με 

την οποία συνδέονταν95. Ο επιβλέπων των Ευρωπαϊκών Προσωπικών Δεδομένων, European 

Data Protection Supervisor (EDPS)96, συνεργάζεται με άλλα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωση όλων των λογισμικών και εφαρμογών που θα φέρουν πληθώρα 

προσωπικών δεδομένων (απλών και ευαίσθητων- ειδικής κατηγορίας) με τους κανόνες του 

ΓΚΠΔ. Εξαιτίας της πρωτόγνωρης πανδημίας κάμπτεται το δικαίωμα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, το οποίο άλλωστε δεν είναι απόλυτο, αλλά περιορίζεται στις 

περιπτώσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, όπως στην δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών. 

Διασφαλίζεται έτσι παράλληλα η επεξεργασία των δεδομένων με σύννομο τρόπο, ανάλογο 

                                                           

94 ΑΠΕ – ΜΠΕ, (22.04.2020), Εφαρμογές «ψηφιακής ιχνηλάτησης» στα κινητά - Πώς θα δουλεύει το 

σύστημα των Google/Apple  

 https://www.kathimerini.gr/1074827/gallery/texnologia/gadgets/efarmoges-yhfiakhs-

ixnhlathshs-sta-kinhta---pws-8a-doyleyei-to-systhma-twn-

googleapple?fbclid=IwAR0aCXjGipK5TtlvnQHJ20y6uy0c4W2l4GyleklRwvlyi-

L65BT1z_bgFSU 
95    Phil Muncaster, (21 April 2020), COVID19 Tracing App Leaks User Data info security 

group Magazine, https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-tracing-app-leaks-

user/?utm_source=linkedin&utm_medium=simon+mcdougall&utm_term=16b2914c-1a1a-

4d39-afbf-db0f5f805633&utm_content&utm_campaign&fbclid=IwAR3GMzW-

7ARxvjgULkimFvPkiBAAXDmmcw4qwNNC9lW8yfFXMXq9Nd8fHVM 
96 Phil Muncaster, (8 April 2020) EU Privacy Tsar Calls for Europe-Wide #Covid19 tracking 

app     https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-privacy-tsar-europe-wide/, info 

security group Magazine 

https://www.kathimerini.gr/1074827/gallery/texnologia/gadgets/efarmoges-yhfiakhs-ixnhlathshs-sta-kinhta---pws-8a-doyleyei-to-systhma-twn-googleapple?fbclid=IwAR0aCXjGipK5TtlvnQHJ20y6uy0c4W2l4GyleklRwvlyi-L65BT1z_bgFSU
https://www.kathimerini.gr/1074827/gallery/texnologia/gadgets/efarmoges-yhfiakhs-ixnhlathshs-sta-kinhta---pws-8a-doyleyei-to-systhma-twn-googleapple?fbclid=IwAR0aCXjGipK5TtlvnQHJ20y6uy0c4W2l4GyleklRwvlyi-L65BT1z_bgFSU
https://www.kathimerini.gr/1074827/gallery/texnologia/gadgets/efarmoges-yhfiakhs-ixnhlathshs-sta-kinhta---pws-8a-doyleyei-to-systhma-twn-googleapple?fbclid=IwAR0aCXjGipK5TtlvnQHJ20y6uy0c4W2l4GyleklRwvlyi-L65BT1z_bgFSU
https://www.kathimerini.gr/1074827/gallery/texnologia/gadgets/efarmoges-yhfiakhs-ixnhlathshs-sta-kinhta---pws-8a-doyleyei-to-systhma-twn-googleapple?fbclid=IwAR0aCXjGipK5TtlvnQHJ20y6uy0c4W2l4GyleklRwvlyi-L65BT1z_bgFSU
https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-tracing-app-leaks-user/?utm_source=linkedin&utm_medium=simon+mcdougall&utm_term=16b2914c-1a1a-4d39-afbf-db0f5f805633&utm_content&utm_campaign&fbclid=IwAR3GMzW-7ARxvjgULkimFvPkiBAAXDmmcw4qwNNC9lW8yfFXMXq9Nd8fHVM
https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-tracing-app-leaks-user/?utm_source=linkedin&utm_medium=simon+mcdougall&utm_term=16b2914c-1a1a-4d39-afbf-db0f5f805633&utm_content&utm_campaign&fbclid=IwAR3GMzW-7ARxvjgULkimFvPkiBAAXDmmcw4qwNNC9lW8yfFXMXq9Nd8fHVM
https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-tracing-app-leaks-user/?utm_source=linkedin&utm_medium=simon+mcdougall&utm_term=16b2914c-1a1a-4d39-afbf-db0f5f805633&utm_content&utm_campaign&fbclid=IwAR3GMzW-7ARxvjgULkimFvPkiBAAXDmmcw4qwNNC9lW8yfFXMXq9Nd8fHVM
https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-tracing-app-leaks-user/?utm_source=linkedin&utm_medium=simon+mcdougall&utm_term=16b2914c-1a1a-4d39-afbf-db0f5f805633&utm_content&utm_campaign&fbclid=IwAR3GMzW-7ARxvjgULkimFvPkiBAAXDmmcw4qwNNC9lW8yfFXMXq9Nd8fHVM
https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-privacy-tsar-europe-wide/
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και αναγκαίο με το σκοπό, τα δικαιώματα των υποκειμένων και την χρήση τους μόνο για το 

χρονικό διάστημα και μόνο για τον λόγο που αυτά συλλέχθηκαν. Μπορεί να επιτευχθεί, 

επίσης, η σωστή και σύννομη λειτουργία με την ορθή κατασκευή του λογισμικού και των 

εφαρμογών από τον σχεδιασμό τους (by design).  

Άλλωστε οι έξυπνες εφαρμογές αντλούν αμέτρητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, γιατί 

λοιπόν να μην γίνει αυτό για την διαφύλαξη της υγείας; Πρέπει να ελεγχθεί η κατάχρηση του 

tracing με Bluetooth, επειδή έχει μικρότερη εμβέλεια και όχι GPS. Αν η χρήση της 

εφαρμογής tracing είναι εθελοντική, τότε το εγχείρημα δεν θα είναι αποτελεσματικό, με 

δεδομένο ότι αν δεν το χρησιμοποιεί η πλειοψηφία του 60% του πληθυσμού, δεν θα 

προκύψουν ορθά αποτελέσματα. Δυστυχώς η ταχεία κατασκευή τους δημιουργεί κενά και 

ζητήματα ασφάλειας δεδομένων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου 

λειτουργίας τους από τον χρήστη, όχι μόνο κατά την εγκατάστασή της εφαρμογής tracing, 

αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια  χρήσης.  

Άλλη μια παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή 

κατά κύριο λόγο οι ηλικιωμένοι, βρίσκονται εκτός της χρήσης smartphone. Σε κάθε 

περίπτωση, επιβάλλεται να διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων εργασίας, για να σταθμιστούν 

τα θετικά και  αρνητικά αποτελέσματα.  Ζωτικής σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι 

τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τα δεδομένα, γιατί δεν 

τα χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων: 1.όσοι παρέχουν κλήσεις και μηνύματα και άρα σχετίζονται με 

τα δεδομένα της φωνής και των sms, και εμπίπτουν στον e-privacy Κανονισμό, και 2. όσοι 

παρέχουν εφαρμογές και άρα εμπίπτουν στον ΓΚΠΔ.  

    Υπάρχει το centralized system και το dicentralised, δηλαδή το σύστημα στο οποίο τα 

δεδομένα είναι συγκεντρωμένα ή αποκεντρωμένα. Στα συγκεντρωμένα δεδομένα το κόστος 

είναι μικρότερο και η διαχείριση είναι καλύτερη, αλλά ένας πάροχος επεξεργασίας έχει στα 

χέρια του όλη την πληροφορία. Εν αντιθέσει με τα αποκεντρωμένα δεδομένα, που τα 

δεδομένα είναι μοιρασμένα σε διαφορετικά σημεία, δεν τα έχει ένας μόνο πάροχος, δεν 

μπορεί να γίνει ανασύσταση των ψευδονυμοποιημένων δεδομένων και άρα ο πάροχος δεν 

έχει την κυρίαρχη θέση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν παίρνει θέση 

επί των συγκεντρωτικών ή αποκεντρωτικών δεδομένων, απλά θέτει όρους. 
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Το «βραχιολάκι» που υιοθέτησε η Κίνα για την αποφυγή εξάπλωσης του covid-19 είναι ένα 

άκρως επεμβατικό μέτρο, αναπόσπαστο κομμάτι του σώματος, το οποίο θυμίζει τα 

«βραχιολάκια» των κρατούμενων με περιοριστικούς όρους. Επακόλουθα, θα πρέπει να 

αποφευχθεί η παρεμβατική τεχνολογία, και να μην δεχόμαστε έναν συνταγματικό 

«Μιθριδατισμό», δηλαδή την λήψη «δηλητηρίου» για τον περιορισμό των προσωπικών 

δεδομένων μας και την υπαναχώρηση όλων μας. Αδιαμφισβήτητα όμως, η τεχνολογία είναι 

προοδευτική και εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οπότε είναι αδύνατον εκ προοιμίου να 

υπάρχουν νομοθετικά κείμενα που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Είναι δεδομένο πως 

πάντα η νομοθεσία θα έπεται της τεχνολογίας, αλλά η όσο το δυνατόν γρηγορότερη θέσπισή 

της, τα γρήγορα «αντανακλαστικά» των νομοθετικών οργάνων, η σύμπραξή τους με 

πληροφορικούς και επιστήμονες της τεχνολογίας, θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα των 

νομικών πλαισίων εν γένει και την απονομή της δικαιοσύνης στο πεδίο της τεχνολογίας. 

 10.2           Το ψευδοδίλημμα: υγεία ή προσωπικά δεδομένα; - Εθνικό 

Μητρώο Ασθενών covid 19 

Θα είναι το τίμημα η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων 

για την διαφύλαξη της υγείας; Πρόκειται για ψευδοδίλημμα. Επιτρέπεται η επεξεργασία 

δεδομένων υγείας και χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου, λόγω της δημόσιας υγείας, 

απαιτούνται όμως όροι. 

 Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ορίστηκε ότι έχουν πρόσβαση μόνο οι 

εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και προφανώς απαιτείται η διαγραφή των δεδομένων με το 

πέρας των σκοπών της επεξεργασίας.  Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών για τον Covid 19 έχει 

σκοπό την αυτοματοποιημένη δημιουργία παραπεμπτικών και την δημιουργία 

επιδημιολογικών δεδομένων. Απαιτείται κρυπτογράφηση και ορίζεται ρητή απαγόρευση του 

διαμοιρασμού των δεδομένων σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς απαγορεύεται ο 

άνω διαμοιρασμός, ακόμα και αν δώσει συναίνεση το ίδιο το υποκείμενο. Εν προκειμένω, ο 

περιορισμός είναι πολύ αυστηρός, παραμερίζοντας ακόμα και την βούληση  του ίδιου του 

υποκειμένου, αφού στοχεύει στην αποκλειστική επεξεργασία των δεδομένων για τον αρχικό 

σκοπό. Μόνο η έρευνα θεωρείται συμβατός σκοπός περαιτέρω των αρχικών. 
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 10.3  FIRST “ERAvsCORONA” ACTION PLAN97 

Για τον αναγκαίο διαμοιρασμό των δεδομένων στον επιστημονικό χώρο, τηρώντας 

παράλληλα τους κανόνες προφύλαξής τους, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Δεδομένων Covid-19, από την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα 

Φον Ντερ Λάιεν98. Στην πλατφόρμα θα αποθηκεύονται  σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

επίπεδο αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών, δεδομένα από προ-κλινική έρευνα και κλινικές 

δοκιμές, καθώς και επιδημιολογικά δεδομένα. Έτσι, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να 

αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να αναλύουν μια μεγάλη ποικιλία ευρημάτων σχετικά με 

τον COVID19 σε αυτήν την πλατφόρμα, για παράδειγμα, από γονιδιωματικά δεδομένα έως 

μικροσκοπικά και κλινικά δεδομένα. Φιλοδοξείται η «ανοικοδόμηση» του Open Science 

Cloud στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα δεδομένα και κλινικά ευρήματα να αποθηκεύονται σε 

αξιόπιστο και εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον, ώστε όλοι οι ερευνητές κάθε κλάδου από 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να εισέρχονται, και να βοηθούν στην θεραπεία της 

πανδημίας. 

 11 Κεφάλαιο 11ο: Νομολογία 

 11.1  Αποφάσεις Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

για ιατρικά δεδομένα και πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο 

Δεδομένα υγείας είναι, για παράδειγμα, τα ψυχιατρικά δεδομένα, τα ψυχιατρικά απόρρητα 

και οι ακούσιοι εγκλεισμοί σε ψυχιατρικές κλινικές. Επιπλέον, τράπεζες γενετικού υλικού 

όπως βλαστοκυττάρων, σπερμάτων και ωαρίων διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα που 

αφορούν όχι μόνο τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών, αλλά και τους απογόνους τους. 

Επιπρόσθετα, αιματολογικές εξετάσεις, δεδομένα παρένθετης μητέρας, κοινωνικών γονέων, 

συγγενών και λοιπών ασθενειών αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δεδομένων που 

χειρίζονται οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

                                                           
97European Union, 7 April 2020,  FIRST “ERAvsCORONA” ACTION PLAN short-term 

coordinated Research & Innovation actions,  / WORKING DOCUMENT, pages 1-3, 

https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/ec-era-vs-corona.pdf 
98 Δικαιοσύνη, 21/04/2020, Την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας 

Δεδομένων COVID-19, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της 

Κομισιόνhttps://dikaiosyni.com/enimerwsi/tin-enarxi-leitourgias-tis-evrwpaikis-patformas-

dedomenwn-covid-19-anakoinwse-i-proedros-tis-komision/?fbclid=IwAR146-

VeYBVttWN8XeuAFDEa2PsPDcTUJ7xLepW1k0sIVzjYwjYD09qy2bg 

https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/fp/ec-era-vs-corona.pdf
https://dikaiosyni.com/2020/04/21/
https://dikaiosyni.com/enimerwsi/tin-enarxi-leitourgias-tis-evrwpaikis-patformas-dedomenwn-covid-19-anakoinwse-i-proedros-tis-komision/?fbclid=IwAR146-VeYBVttWN8XeuAFDEa2PsPDcTUJ7xLepW1k0sIVzjYwjYD09qy2bg
https://dikaiosyni.com/enimerwsi/tin-enarxi-leitourgias-tis-evrwpaikis-patformas-dedomenwn-covid-19-anakoinwse-i-proedros-tis-komision/?fbclid=IwAR146-VeYBVttWN8XeuAFDEa2PsPDcTUJ7xLepW1k0sIVzjYwjYD09qy2bg
https://dikaiosyni.com/enimerwsi/tin-enarxi-leitourgias-tis-evrwpaikis-patformas-dedomenwn-covid-19-anakoinwse-i-proedros-tis-komision/?fbclid=IwAR146-VeYBVttWN8XeuAFDEa2PsPDcTUJ7xLepW1k0sIVzjYwjYD09qy2bg
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 11.2  4/2019 

Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» είχε δώσει τον ιατρικό φάκελο της Α στον Β για δικαστική 

χρήση, χωρίς την ενημέρωση της Α. Η Α, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός με εργοδότη 

τον Β, ήταν εγκυμονούσα και ο Β ήθελε να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας. Ο Β έκανε 

αίτηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για χορήγηση εισαγγελικής 

παραγγελίας, ώστε να λάβει γνώση του χρονικού διαστήματος νοσηλείας της Α από το 

νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Το τελευταίο το γνωστοποίησε στον Β, όχι μόνο τις ημέρες 

νοσηλείας, αλλά και τον πλήρη ιατρικό φάκελο, με όλες τις εξετάσεις, τα ενημερωτικά 

πορίσματα και ολόκληρο το μαιευτικό ιστορικό της Α. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα υγείας είναι ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όρισε ότι η επεξεργασία των 

δεδομένων θα πρέπει να είναι σύννομη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας και 

της ελαχιστοποίησης. Τα δεδομένα πρέπει να είναι τόσα, όσα χρειάζονται για την πλήρωση 

και μόνο των συγκεκριμένων σκοπών της επεξεργασίας. Η διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων σε τρίτο δεν επιτρέπεται χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου.  

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, όταν το έννομο συμφέρον του τρίτου υπερέχει προφανώς των 

δικαιωμάτων και συμφερόντων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και 

ταυτόχρονα δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και όταν  η χορήγηση 

προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 

δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. Ο τρίτος, με την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του ν. 

2472/1997, στην αίτησή του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρέπει να επικαλείται, αλλά 

και να αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία που ζητά είναι απολύτως αναγκαία και 

πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματός του ενώπιον 

δικαστηρίου, και δη ενόψει συγκεκριμένης εκκρεμούς δίκης, ώστε εκ του σκοπού να 

οριοθετηθεί η έκταση των αναγκαίων και πρόσφορων, για το σκοπό αυτό, στοιχείων που 

επιτρέπεται να του χορηγηθούν κατά τα άρθρα 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ και 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 

2472/1997.  

Απαράβατη διάταξη είναι αυτή του αρθ.11 παρ 3 του ν.2472/1997, κατά την οποία πρέπει να 

ενημερωθεί το υποκείμενο των δεδομένων, πριν ανακοινώσει  ο υπεύθυνος επεξεργασίας τα 

προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Εν προκειμένω, έγινε παραβίαση του άνω άρθρου, καθώς 

δεν ασκήθηκε το δικαίωμα ενημέρωσης (αρθ 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων) της Α και κατ’ επέκταση δεν της δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα 

αντίρρησης.  
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Επίσης, αν και με ακόλουθη απόφαση της Αρχής (την 46/2018) δεν χρειαζόταν άδεια για την 

επεξεργασία μέσω διαβίβασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, ενώ κατά το 

χρονικό διάστημα της εν λόγω υπόθεσης απαιτούνταν. Επακόλουθα, η Αρχή επέλεξε το ήπιο 

μέτρο της προειδοποίησης του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», το οποίο κρίθηκε ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων99. 

   

 11.3  13/2019 

 To 2018 έγιναν δύο καταγγελίες κατά της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. 

«ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (εφεξής ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΕ), η οποία κάλεσε 

τηλεφωνικά με σκοπό την εμπορική προώθηση των ιατρικών-κοσμητολογικών υπηρεσιών 

που αυτή προσφέρει. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι στα πλαίσια καμπάνιας που η ίδια κάνει, οι 

κλήσεις είχαν στόχο την ενημέρωση του κοινού για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και 

όχι την εμπορική προώθηση των παροχών της. Επίσης, οι καταγγέλλοντες ανήκαν στο 

μητρώο του αρ. 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου του. Μόλις οι καταγγέλλοντες 

ενημέρωσαν ότι είναι γραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, η εταιρεία 

δήλωσε ότι δεν θα ξανακαλέσει. Ακόμα, οι καταγγέλλοντες ζήτησαν κατά τη διάρκεια της 

κλήσης, την επωνυμία της εταιρείας, αλλά η απάντηση που τους δόθηκε ήταν ότι καλούν τα 

«πολυδύναμα ιατρεία», με αποτέλεσμα εσκεμμένα να μην δοθούν περαιτέρω πληροφορίες 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.  

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΕ, κατόπιν ακρόασης στην Αρχή κατέθεσε υπόμνημα και  ισχυρίστηκε 

ότι οι κλήσεις έγιναν με τυχαίο τρόπο και δεν είχαν σκοπό την διαφήμιση, αλλά μόνο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη της παχυσαρκίας. Το αρ. 11 

του ν. 3471/2006 ορίζει ότι  η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με 

χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η 

πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για εμπορικούς σκοπούς προώθησης, 

επιτρέπεται μόνο αν προγενέστερα έχει συγκατατεθεί ρητά ο συνδρομητής. Αντίθετα, 

                                                           
99 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 

/2019,https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=POR

TAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2018&_piref33_15473_33_15453_15453.arit

hmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_3

3_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%C

F%83%CE%B7  σελ 1-5  

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2018&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2018&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2018&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2018&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2018&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
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απαγορεύονται οι μη ζητηθείσες κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, όπως εν προκειμένω, 

εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό 

υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να 

καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι 

στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου». Επακόλουθα, οι κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, με 

την τροποποιημένη διάταξη, επιτρέπονται, εκτός αν ο καλούμενος έχει δηλώσει ότι δεν τις 

επιθυμεί. Το σύστημα «οpt out» σημαίνει ότι ο συνδρομητής έχει δικαίωμα αντίρρησης, είτε 

απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας, είτε μέσω της εγγραφής του στον ειδικό κατάλογο 

συνδρομητών του παρόχου που προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 2 ν. 3471/2006. Ο κάθε πάροχος 

φέρει, με την προαναφερόμενη διάταξη, την υποχρέωση να τηρεί, με αυτές τις δηλώσεις, 

Δημόσιο Μητρώο που επιτελεί έναν δημόσιο σκοπό και στον οποίο έχει πρόσβαση όποιος 

ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση. 

Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων μια 

σειρά από πληροφορίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ταυτότητα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του, έτσι ώστε να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων. Εν προκειμένω 

προσωπικό δεδομένο είναι ο αριθμός τηλεφώνου του, ότι είναι στοιχείο έμμεσης 

αναγνώρισης του κατόχου του. 

Επακόλουθα, η Αρχή επέβαλλε πρόστιμο 5.000€ στην εταιρεία με την παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών για τις παραβιάσεις του αρθ 11 του ν. 3471/2006100. 

 

 11.4  2/2018 

Ο Α έκανε αίτηση στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ, για να λάβει αντίγραφα του ιατρικού φακέλου 

της εν διαστάσει συζύγου του, για να τα χρησιμοποιήσει για δικαστική χρήση, έτσι ώστε να 

υπερασπιστεί την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας 

του ανήλικου τέκνου τους, που άσκησε κατά αυτής. Τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου 

αφορούσαν την νοσηλεία της πρώην γυναίκας του στο νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ για λόγους 

ψυχικής υγείας. Τα δεδομένα υγείας είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γι’ αυτό 
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εφαρμόζονται οι διατάξεις άρθρων 2 στοιχ. β΄, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 

2472/1997.  

Περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζει ότι εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται 

σε τρίτους, το υποκείμενο πρέπει να ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η άρση του 

ιατρικού απορρήτου και η ανακοίνωση σε τρίτο δεδομένων υγείας, μόνο σε περιπτώσεις που 

έχει ο τρίτος έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει. Εν προκειμένω, ο Α έχει έννομο 

συμφέρον και το αποδεικνύει, αλλά προσκρούει το αίτημά του στην αρχή της 

αναλογικότητας, γιατί αρκεί το ηπιότερο μέσο της χορήγησης ιατρικού πιστοποιητικού, το 

οποίο μέτρο διέταξε εν τέλει η Αρχή, με την προϋπόθεση ότι το νοσοκομείο θα ενημερώσει 

πρωθύστερα την Α για την παραπάνω ενέργεια Η Αρχή χορήγησε άδεια για την χορήγηση 

δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση101. 

 

 11.5  3/2018 

Για δύο παρόμοιες υποθέσεις η Αρχή έκρινε ότι πρέπει να αποφανθεί η Ολομέλεια, ώστε να 

αποφευχθεί η έκδοση αντίθετων αποφάσεων. Η πρώτη υπόθεση αφορά γιατρό, ο οποίος 

απευθύνθηκε στην Αρχή για να πληροφορηθεί αν είναι σύννομη η χρήση δεδομένων υγείας 

ασθενούς του, με σκοπό να αντικρούσει δικαστικά την αγωγή αποζημίωσης για αδικοπραξία 

και ηθική βλάβη του ασθενούς κατά αυτού. Κατηγορήθηκε για ιατρικό σφάλμα κατά την 

διάρκεια εγχειρίσεως ρινικού διαφράγματος. Στην δεύτερη υπόθεση, σωματείο ρώτησε την 

Αρχή, αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει δεδομένα εργαζομένου της, ο οποίος στράφηκε 

δικαστικά εναντίον της. 

 

 11.6  4/2018 

Το 2017, το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», κατόπιν αίτησης της Α, ζήτησε την άδεια από την 

Αρχή, ώστε να διαβιβάσει ιατρική γνωμάτευση της υγείας της μητέρας της Β, η οποία 

νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική κλινική. Επειδή η επεξεργασία αφορά ευαίσθητα προσωπικά 
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δεδομένα, μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να αρθεί το ιατρικό απόρρητο, σύμφωνα με τα αρθ. 5 

παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν.3418/2005 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και αρθ. 2 

στοιχ. β΄, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, αν υπάρχει και αποδεικνύεται 

έννομο συμφέρον του τρίτου. Επιπλέον, κατ’ άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζεται ότι, 

εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την 

ανακοίνωση πριν από αυτούς. Εν προκειμένω, η κόρη θέλησε να λάβει ιατρική γνωμάτευση 

της μητέρας της για να καταστεί δικαστική συμπαραστάτρια. 

Το άρθρο 1666 ΑΚ προβλέπει ότι σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος, 

μεταξύ άλλων, όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας 

αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος του τις υποθέσεις του. Περαιτέρω, το άρθρο 

1667 ΑΚ ορίζει ότι η υποβολή στην δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το 

δικαστήριο ύστερα από αίτηση, μεταξύ άλλων, του τέκνου του πάσχοντος.  

Επακόλουθα η Αρχή αποφάνθηκε ότι δύναται να της χορηγηθεί το ιατρικό πιστοποιητικό, 

αφού, εκτός των άνω, πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων.102 

 

 11.7  5/2018 

Το Ιπποκράτειο αιτήθηκε την άδεια από την Αρχή, ώστε να επεξεργαστεί ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα. Η Α, εγγονή της Β, ζήτησε «βεβαίωση νοσηλείας» της γιαγιάς της, 

ώστε να την χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό μέσο στην δίκη  ασφαλιστικών μέτρων για 

προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Οι αιτούντες των ασφαλιστικών μέτρων ζητούσαν να μην 

παρακωλύεται η χρήση τους στα δύο ακίνητα από την Β (που είχε την επικαρπία επί αυτών) 

και την Α(που είχε την ψιλή κυριότητα), καθώς και να τους παραδώσουν τα κλειδιά. Η Α, με 

την βεβαίωση νοσηλείας θέλει να αποδείξει ότι η γιαγιά της Β δεν είχε πλήρη συνείδηση των 

πραττομένων της, όταν υπέγραψε τα συμβόλαια για τα δύο άνω ακίνητα, εξαιτίας της 

επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της. Η Αρχή αποφάνθηκε ότι δεν επιτρέπεται η 

χορήγηση των ιατρικών προσωπικών δεδομένων, γιατί παραβιάζεται η αρχή της 

αναλογικότητας. Ο προβαλλόμενος σκοπός επεξεργασίας συνάδει μεν, με την 
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προαναφερόμενη διάταξη του  άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997, ωστόσο, όμως, 

δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας των δεδομένων (άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 

2472/1997), διότι η χορήγηση των αιτούμενων δεδομένων υγείας της Β στην Α δεν είναι 

αναγκαία και πρόσφορη για να αντικρούσει την ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, 

αντικείμενο της οποίας αποτελεί η παράδοση από την καθ’ ης Α του συνόλου των κλειδιών 

των μισθωμένων ακινήτων, που κατέχει παρανόμως και χωρίς την άδεια των αιτούντων τα 

ασφαλιστικά μέτρα. Η απαγόρευση της χρήση τους από την καθ’ ης και η παύση της 

παρακώλησης της χρήσης των εν λόγω ακινήτων από τους αιτούντες μισθωτές θα μπορούσε 

να έχει επιτευχθεί κατά την προσήκουσα διαδικασία με την άσκηση της οικείας αγωγής και 

όχι βέβαια στο πλαίσιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων με το προαναφερθέν 

αντικείμενο.103 

 11.8  37/2017 

 Με την υπ’ αριθμόν 37/2017 απόφαση της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα χορήγησε άδεια σε διαγνωστικό θεραπευτικό κέντρο ως υπεύθυνο επεξεργασίας, 

ώστε το τελευταίο να παραδώσει έγγραφο που περιέχει ευαίσθητα δεδομένα σε  

ενδιαφερόμενο τρίτο για δικαστική χρήση, έπειτα από αίτηση του τελευταίου. Ο 

ενδιαφερόμενος ήταν γιατρός και ζήτησε στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, έτσι 

ώστε να αντικρούσει ενώπιον του δικαστηρίου αγωγή αποζημίωσης του ασθενούς εναντίον 

του. Με την υπ’ αριθμόν 4/2014 γνωμοδότηση, ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

απεφάνθη ότι εφόσον έχει προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων οφείλουν να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, 

χωρίς να προηγείται άδεια της ΑΠΔΠΧ104. Για μια ακόμα φορά καταδεικνύεται η πολυνομία 

στη ελληνική νομοθεσία, και ως ορθότερη λύση προτείνεται η  νομοθετική αλλαγή με τη 

ρητή κήρυξη της ΑΠΔΠΧ, ως τη μόνη αρμόδια να εκδίδει άδειες για χορήγηση ευαίσθητων 

δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Σε περίπτωση δε που η Αρχή έχει διαφορετική 

άποψη από τον Εισαγγελέα, να μπορεί να εκδίδει την απόφασή της, ειδικά αιτιολογημένη105. 

                                                           
103 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Α Π Ο Φ Α Σ Η 

05/2018,  σελ 1-4 file:///C:/Users/user/Downloads/5_2018%20anonym%20(1).pdf,  
104 Ομάδα Ιατρικού Δικαίου,(8 Ιανουαρίου 2018), Πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο ασθενούς 

από τον θεράποντα ιατρό προς δικαστική υπεράσπισή του,  

https://www.iatrikodikaio.com/prosvasi-se-iatriko-fakelo-asthenous/ 

 
105 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Α Π Ο Φ Α Σ Η 

37 / 2017, σελ 1-3, file:///C:/Users/user/Downloads/37_2017anonym.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/5_2018%20anonym%20(1).pdf
https://www.iatrikodikaio.com/prosvasi-se-iatriko-fakelo-asthenous/
file:///C:/Users/user/Downloads/37_2017anonym.pdf
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 12 Συμπεράσματα 

Από την άνω μελέτη αντλούνται πολλά συμπεράσματα. Κατ’ αρχάς πρόκειται για 

ψευδο-δίλημμα το αν θα πρέπει να επιλεγεί η διασφάλιση της δημόσιας υγείας ή η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υφίσταται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που διαφυλάττει τα προσωπικά δεδομένα και δη τα ειδικής 

κατηγορίας, όπως είναι αυτά της υγείας. Οι νομοθεσίες συνεχώς εμπλουτίζονται και 

μεταβάλλονται, όπως με τον Κανονισμό e-privacy, ο οποίος μέλλει να συμπληρώσει και να 

καλύψει το νομοθετικό κενό το οποίο υπάρχει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

Συμπερασματικά, τα «έξυπνα» νοσοκομεία είναι ενεργειακά αυτόνομα, διαθέτουν 

ρομπότ που υποβοηθούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η τεχνητή νοημοσύνη 

εξασφαλίζει την ακρίβεια στις διαγνώσεις, αλλά και την ταχύτητα που οι γιατροί λόγω του 

φόρτου εργασίας και της κούρασης αδυνατούν να παράσχουν. Χειρουργικά ρομπότ, ρομπότ 

νοσοκόμοι, ακόμα και ρομπότ καθαριστές προσφέρουν αμέριστη βοήθεια, ώστε οι 

νοσοκομειακές μονάδες να παρέχουν υψηλού επιπέδου ιατρικές παροχές.  

Ο Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, που είναι cloud-based, συγκεντρώνει σε μια βάση 

δεδομένων σημαντικές πληροφορίες που εξασφαλίζουν την καλύτερη οργάνωση, αλλά και 

την καλύτερη πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, αφού συνδέει πολλές βάσεις δεδομένων. 

Υψίστης σημασίας είναι η παροχή των open data, δηλαδή των ανοιχτών και προσβάσιμων 

δεδομένων, ώστε να προάγεται η ιατρική έρευνα και επιστήμη. 

 Η πανδημία του κορωνοϊού κάνει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Ρομπότ επιτηρούν πόλεις για το αν τηρούνται οι 

αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας, θερμομετρούν στις εισόδους νοσοκομείων και 

αεροδρομίων, και είναι ο «άγρυπνοι», «απτόητοι» και πιο «θαρραλέοι» από όλους τους 

γιατρούς και τους νοσηλευτές, έτοιμοι να «πολεμήσουν» στο «μέτωπο» του κορωνοϊού. Σε 

καμία περίπτωση οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, 

αλλά η βοήθειά τους ομολογουμένως είναι πολύτιμη. Εφαρμογές tracing στα smartphones 

των πολιτών ανιχνεύουν όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχει  έρθει σε επαφή τις 

                                                                                                                                                                                     

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&

_piref33_15473_33_15453_15453.etos=-

1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_1545

3.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%

CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7 
 

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=92&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7


 

92 

τελευταίες 14 μέρες κάποιο κρούσμα κορωνοϊού. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν 

προχωρήσει κατά πολύ οι έρευνες για την δημιουργία εμβολίου, αλλά και θεραπείας. 

Έρευνες οι οποίες, πριν την εποχή των νέων τεχνολογιών και του AI, θα χρειάζονταν 

τουλάχιστον 5 χρόνια, ώστε να βρεθεί ένα εμβόλιο αποτελεσματικό και ασφαλές.  

Το διαδίκτυο των πραγμάτων βελτιώνει το έργο των γιατρών, με πολλές συσκευές 

συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, όπως το smartwatch που μετρά καρδιακούς παλμούς, τον 

«έξυπνο» βηματοδότη, τα γυαλιά νέας τεχνολογίας που μετρούν την πίεση και θερμομετρούν 

με μόνη την κατεύθυνση των γυαλιών προς τον ασθενή. Με την τηλεϊατρική είναι πλέον 

δυνατή η τηλε-παρακολούθηση των ασθενών, με στόχο την αποσυμφόρηση των 

νοσοκομείων για τα βαριά περιστατικά, καθώς και την μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

Οι νέες  τεχνολογίες έχουν απίστευτες δυνατότητες, οι οποίες είναι δυστυχώς εφικτό 

να χρησιμοποιηθούν και κακόβουλα. Για παράδειγμα ο χειριστής ενός βηματοδότη δύναται 

να σταματήσει την λειτουργία του. Αδιαμφισβήτητα, τα προσωπικά δεδομένα υγείας, ως 

ειδικής κατηγορίας δεδομένα χρήζουν ειδικής μεταχείρισης. Οι αρχές της ελαχιστοποίησης, 

της αναλογικότητας και του σκοπού θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Εξαιτίας της 

ειδικής τους κατηγορίας θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση αντικτύπου (χαρτογράφηση-gap 

analysis-διόρθωση), ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η λογοδοσία. Απαραίτητος 

είναι ο διορισμός υπευθύνου προστασίας δεδομένων, από την στιγμή που πρόκειται για 

μεγάλης κλίμακας δεδομένων, για νέες τεχνολογίες και για ειδικής κατηγορίας δεδομένα 

υγείας. 

Για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, απαιτείται η 

σύμπραξη επιστημόνων στον τομέα της πληροφορικής και των ΤΠΕ, ώστε να καλυφθούν 

όσο το δυνατόν περισσότερες  πτυχές των νέων τεχνολογιών: της τεχνητής νοημοσύνης, του 

διαδικτύου των πραγμάτων, του υπολογιστικού νέφους, της μηχανικής μάθησης, των 

δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Οι νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται συνέχεια απαιτούν 

εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αδύνατον να τις γνωρίζει ο κοινός νομοθέτης. Δεν αρκεί η 

απλή συμβουλή επιστημόνων προγραμματισμού στην θέσπιση της νομοθεσίας, αλλά 

απαιτείται η διαρκής και συνεχής συνεργασία τους με τον νομοθέτη, ώστε κάθε διάταξη να 

μπορεί να εφαρμοστεί στον τεχνολογικό κόσμο, να μην υπάρχουν νομοθετικά κενά, 

ασάφειες, και να μην υπάρχουν «παραθυράκια» που να δίνουν την δυνατότητα σε χρήστες να 

παρανομούν ανενόχλητοι.  

Οι άνω τεχνολογίες δίνουν απίστευτες δυνατότητες που θα αλλάξουν τον κόσμο. Ήδη 

βελτιώνουν σε μέγιστο βαθμό την διασφάλιση της υγείας των πολιτών και την παροχή 
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υψηλών ιατρικών υπηρεσιών, γεγονός που πριν από ορισμένα έτη ήταν αδιανόητο να τα 

συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Αντίστοιχα, οι δυνατότητες αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κακόβουλα, παράνομα και ανήθικα, γι’ αυτό το νομοθετικό πλαίσιο μέλλει 

να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Η τεχνολογία εξελίσσεται 

και η νομική επιστήμη θα «τρέχει» πάντα για να την προλάβει. Όσο πιο καταρτισμένοι και 

ενημερωμένοι είναι οι πολίτες, όσο πιο εξειδικευμένα νομοθετικά πλαίσια διαθέτουν τα 

κράτη, τα οποία θα πρέπει να είναι κοινά σε ευρωπαϊκό και ακόμα καλύτερα σε διεθνές 

επίπεδο, τόσο πιο ασφαλής θα είναι και η χρήση των νέων τεχνολογιών. Τεχνολογίες που θα 

προάγουν  και θα βελτιώσουν την ζωή των πολιτών, κάνοντας απίστευτα «άλματα». 

Είναι κοινώς αποδεκτό και ομολογουμένως αναπόφευκτο η νομοθεσία για την 

τεχνολογία να μην είναι πλήρως επαρκής, αφού η τεχνολογία κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα 

και είναι «άπιαστη». Ορθά έχει δηλώσει η Βρετανίδα Επίτροπος Πληροφοριών, Elizabeth 

Denham, «όσο γρήγορα και αν κινείται η νομοθεσία, η τεχνολογία πάντα θα κινείται 

γρηγορότερα, ειδικά όσον αφορά στα δεδομένα». 
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 13  Παράρτημα-Ερωτηματολόγιο  

Έρευνα για τις νέες τεχνολογίες και τα προσωπικά δεδομένα 
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Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν ηλικία 18-25 

και έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, στην πρώτη ερώτηση αν χρησιμοποιούν έξυπνες 

συσκευές υγείας(π.χ. smartwatch) το 58,6 % απάντησε αρνητικά, ενώ το 41,4 τοις εκατό 

απάντησε καταφατικά. Το ποσοστό που απάντησε αρνητικά δεν χρησιμοποιεί γιατί θεωρεί 

ότι δεν του είναι απαραίτητο κατά συντριπτική πλειοψηφία 68%. Ποσοστό 18,7 % 
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απάντησε ότι ο λόγος είναι το μεγάλο τους κόστος και ένα ποσοστό 6,7% ότι θεωρούν πως 

δεν είναι ασφαλή τα δεδομένα τους. Από 1,3% αντίστοιχα λαμβάνουν οι απαντήσεις ότι 

δεν έτυχε να αγοράσουν, ότι δεν γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν και ότι είναι δύσκολα γι’ 

αυτούς. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του 64% όσων δεν διαθέτουν απάντησε ότι επιθυμεί να 

αποκτήσει smart health devices στο μέλλον. Στην ερώτηση αν αποθηκεύουν τα δεδομένα 

τους σε cloud, ένα μεγάλο ποσοστό 68% αποφαίνεται θετικά,  με το 24,1% να το 

χρησιμοποιεί κάθε μέρα, το 25,3%  περίπου μια φορά τη βδομάδα και το 50,6% 

σπανιότερα. Ο λόγος που αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε νέφος είναι πρωταρχικά η 

εργασία τους, με ποσοστό 56,3% και 32,2% για τις σπουδές τους. Από 1,1% λαμβάνουν οι 

απαντήσεις: για backup, για όλα τα άνω, για μεγαλύτερη ευκολία, για προσωπική χρήση. 

Όσοι δεν αποθηκεύουν δεδομένα σε νέφος απαντούν σε ποσοστό 21,4% ότι φοβούνται την 

υποκλοπή και παράνομη χρήση των δεδομένων τους, ένα ποσοστό 35,7% ότι δεν 

γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν και ένα 42,9% ότι δεν το χρειάζονται. 

Το 72,7% των ερωτηθέντων δεν έχει ζητήσει ιατρικό φάκελο για κάποιον γνωστό 

του ή πελάτη του. Από το 27,3% που έχει ζητήσει το 60% τον έλαβε αμέσως και για το 

77,1% ζητήθηκαν εξηγήσεις από το ιατρικό προσωπικό για ποιον λόγο ζητείται ο φάκελος. 

Η πλειοψηφία του 62, 9% το ζήτησε για δικαστική χρήση, ενώ το 25,7% για περαιτέρω 

ιατρικό έλεγχο. Ποσοστό 2,9% και για τους δύο λόγους, το ίδιο ποσοστό για μελέτη από 

φοιτητή ιατρικής και ποσοστό 3,8% για να το κρατήσουν στο αρχείο τους.  Ποσοστό 45,7 

% απαντά  ότι τελικά τους δόθηκε ολόκληρος ο ιατρικός φάκελος και το ίδιο ότι τελικά 

τους αποδόθηκε μόνο ιατρική βεβαίωση, ενώ είχε ζητηθεί από αυτούς ολόκληρος ο 

ιατρικός φάκελος. Ένα 5,7% απαντά ότι τελικά δεν του δόθηκε τίποτα και απορρίφθηκε το 

αίτημά του, ενώ 2,9% ότι συνήθως δίνεται ολόκληρος ο φάκελος με πληρεξούσιο. Τέλος, 

στην ερώτηση αν αποθηκεύουν τα δεδομένα των ασθενών σε cloud όσοι εργάζονται σε 

νοσοκομείο ή ιατρείο μόνο το 20% απαντά θετικά. 

Επακόλουθα, από τις απαντήσεις αντλούμε τα εξής συμπεράσματα: ότι αρκετοί 

είναι οι πολίτες που αρχίζουν να εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και τις συσκευές 

υγείας με περισσότερους νέους να έχουν στην κατοχή τους smart health devices. Οι άνω 

των 55 θεωρούν πιο δύσκολη τη χρήση τους, αλλά είναι σίγουρο ότι με το πέρασμα του 

χρόνου θα εξοικειώνονται ακόμη περισσότεροι, αφού οι νέες τεχνολογίες αρχίζουν και 

γίνονται αναπόσπαστο και αναπόφευκτο κομμάτι στη ζωή των πολιτών. Η χρήση του cloud 

είναι πολύ συχνή και καθίσταται απαραίτητη για την εργασία και τις σπουδές των πολιτών. 

Υφίσταται ένα αξιόλογο ποσοστό που δεν το χρησιμοποιεί, παρότι μπορεί να το χειριστεί, 
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γιατί φοβάται για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Κατά πλειοψηφία 

ιατρικός φάκελος ζητείται για δικαστική χρήση, με το ιατρικό προσωπικό να τηρεί τον 

GDPR και να ζητά εξηγήσεις για την χορήγηση φακέλου σε τρίτο πρόσωπο. Μοιράζεται 

στη μέση το ποσοστό που έλαβε ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο τον οποίο ζήτησε, αντίθετα 

με εκείνο που έλαβε λιγότερα από όσα ζήτησε και συγκεκριμένα μόνο την ιατρική 

βεβαίωση. Εκπληκτικό είναι το ποσοστό όσων εργάζονται σε νοσοκομεία ή ιατρεία που 

επιλέγουν να μην αποθηκεύουν τα δεδομένα των πελατών τους σε cloud. Από την 

τελευταία ερώτηση προκύπτει ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν  και να 

οργανώνουν τα δεδομένα των ασθενών τους σε cloud, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί 

αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και την κατάλληλη εκπαίδευση του 

προσωπικού. Επίσης από την τελευταία απάντηση προκύπτει και η φοβία που ενδεχομένως 

υπάρχει για την ευθύνη που έχουν τα νοσοκομεία και οι γιατροί για τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα των ασθενών τους. Η πρόσληψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, 

η τήρηση των αρχών και των διατάξεων τους Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων θα διασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών 

μονάδων και ιατρείων, για να επιτευχθεί η βέλτιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και 

για να προαχθεί η ιατρική επιστήμη. 
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