
Η Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων στον Χώρο της Υγείας

Ισχύον και Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο



Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο 

• Ευρωπαϊκή Οδηγία 46/97 (σε ισχύ έως 24/5/2018)

• Ν. 2472/1997 (όπως τροποπ. με Ν. 3471/2006) – Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

• Σύνταγμα, άρθρ. 9Α, το οποίο ορίζει ότι «καθένας έχει
δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία
και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των
προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η
προστασία των προσωπικών δεδομένων
διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που
συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.»
(Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001).



Ειδικότερα η υγεία ως προσωπικό 
δεδομένο

• Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην υγεία 
συλλέγονται από ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα συνήθως για 
το σκοπό της παροχής ιατρικής φροντίδας/υπηρεσιών υγείας. Η 
συλλογή των δεδομένων υγείας σε αρχείο (ιατρικό αρχείο, άρθρο 
14 ν.3418/2005) που διενεργείται από νοσηλευτικά ιδρύματα, 
πρέπει να γνωστοποιείται στην Αρχή και να λαμβάνεται 
προηγούμενη σχετική άδεια της Αρχής (άρθρα 6, 7 παρ. 2 στοιχ. δ΄
και 7Α παρ. 1 στοιχ. δ΄ εδ. γ΄ του ν.2472/1997). Αντίθετα, οι ιδιώτες 
ιατροί απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και 
λήψης άδειας από την Αρχή για τα αρχεία που τηρούν για την 
παροχή ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς τους (άρθρο 7Α παρ. 1 
στοιχ. δ΄εδ. α΄ του ν.2472/1997).

• Κάθε άλλη επεξεργασία που γίνεται πέραν του προαναφερόμενου 
σκοπού της παροχής ιατρικής φροντίδας/υπηρεσιών υγείας πρέπει 
να γνωστοποιείται στην Αρχή και να λαμβάνεται σχετική άδεια από 
την Αρχή.
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Δικαιώματα του ασθενή ως φορέα 
προσωπικών δεδομένων

• Το πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδομένα υγείας (υποκείμενο 
των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 
συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία (άρθρο 12 του 
ν.2472/1997-Προστασία Προσωπικών Δεδομένων). Το δικαίωμα 
αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 14 παρ. 8 του ν.3418/2005
(Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), το οποίο ορίζει ότι ο ασθενής 
έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης 
αντιγράφων του φακέλου του. 

• Το δικαίωμα πρόσβασης απευθύνεται στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας (ιατρό, νοσηλευτικό ίδρυμα) και μπορεί να ασκείται 
είτε από τον ίδιο τον ασθενή, ως υποκείμενο των δεδομένων, είτε 
από το νόμιμο αντιπρόσωπό του (αρ. 128 επ ΑΚ, δηλ. το γονέα ή το 
δικαστικό συμπαραστάτη ή τον προσωρινό δικαστικό 
συμπαραστάτη), είτε , τέλος, από νομίμως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο (π.χ. πληρεξούσιο δικηγόρο του υποκειμένου).
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Υποχρεώσεις ιατρών

• Σύμφωνα με το άρθρ. 14 Ν.3418 (Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας) ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό 
αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, το οποίο περιέχει 
δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως ή αιτιωδώς με 
την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του. Για την 
τήρηση των δεδομένων αυτών εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Ν. 2472/1997

• Τα ιατρικά αρχεία περιέχουν το ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, φύλλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη 
διεύθυνση του ασθενή, τις ημερ/νίες επίσκεψης, και 
ανάλογα με την ειδικότητα τα ενοχλήματα και τον 
λόγο της επίσκεψης καθώς και την αγωγή που 
ακολουθήθηκε. 



• Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων 
στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες 
Π.Φ.Υ. του ιδιωτικού τομέα ισχύει για μία 
δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του 
ασθενή (άρθρ. 14 παρ.4)

• Σε περίπτωση επιστημονικών δημοσιεύσεων ο 
ιατρός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι 
ώστε να μην γνωστοποιείται με οποιονδήποτε 
τρόπο η ταυτότητα του ασθενή, ειδάλλως 
λαμβάνει ειδική έγγραφη συναίνεση από αυτόν.



Υποχρεώσεις Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων  

• Τα νοσηλευτικά ιδρύματα υποχρεούνται βάσει του 
ν.3418/2005 (άρθρο 14 παρ. 4) να τηρούν τα ιατρικά 
αρχεία για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του 
ασθενούς. Συνεπώς, ο ασθενής δεν δικαιούται να ζητήσει 
τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που 
τηρούνται στα ιατρικά αρχεία του νοσηλευτικού 
ιδρύματος.

• Η πρόσβαση στα αρχεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για 
ερευνητικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις 
(ανωνυμοποίησης δεδομένων, καταγραφή των δεδομένων 
εντός του χώρου του ιδρύματος) και μετά από σχετική 
άδεια της Αρχής Προστασίας. (βλ. σχετικά 
Αποφάσεις 46/2004, 47/2004, 16/2005, 32/2006)
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Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

• O Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»
αντικαθιστά την οδηγία, η οποία δεν ήταν προσαρμοσμένη στην
τεχνολογική πραγματικότητα του Διαδικτύου.

• Ο Κανονισμός ψηφίσθηκε το 2016 και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ
από τον Μάιο του 2018 (25/5/2018).

• Ο Κανονισμός ισχύει απευθείας, ωστόσο τα κράτη-μέλη καλούνται
να ψηφίσουν επί των επί μέρους διατάξεων-εξουσιοδοτήσεων.

• Στην Ελλάδα το σχέδιο νόμου κατατέθηκε ήδη ενώ η σχετική
διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2018.



Σε ποιους εφαρμόζεται ο Κανονισμός

• Σε άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς, οι οποίοι 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατά την επαγγελματική ή 
εμπορική τους δραστηριότητα (εξαιρ. 
προσωπικές ή κατ’οίκον δραστηριότητες).

• Τα δεδομένα πρέπει να αφορούν φυσικά 
πρόσωπα εν ζωή (εξαιρ. αποθανόντες, νομικά 
πρόσωπα).



Οι αλλαγές που επέρχονται με το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο

• Νέα δικαιώματα (λ.χ. διαγραφής, λήθης, 
φορητότητας, όλα εντός 1 μηνός)

• Νέες αρχές επεξεργασίας (διαφάνεια, 
λογοδοσία, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα)

• Θεσμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων –
Data Protection Officer (DPO)

• Αυστηρότερες Κυρώσεις για τους παραβάτες



Ποιοί εξαιρούνται

• Η εφαρμογή του κανονισμού δεν εξαρτάται από 
το μέγεθος της εταιρείας ή του οργανισμού αλλά 
από την φύση των δραστηριοτήτων .

• Εξαιρούνται από την τήρηση αρχείου 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας οι πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «ΜΜΕ», οι 
οποίες απασχολούν <250 υπαλλήλους και έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών («τζίρο») έως 50 εκατ. 
ευρώ ή ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατ. ευρώ (υπό προϋποθέσεις)



Ποιες θεωρούνται Δραστηριότητες 
Υψηλού Κινδύνου

• Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων ή ποινικών μητρώων ως 
κύρια/τακτική δραστηριότητα επιχείρησης

• Επεξεργασία δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα 
και/ή σε τακτική βάση



Η υγεία ως ευαίσθητο προσωπικό 
δεδομένο στο νέο νομοθετικό πλαίσιο
Η επεξεργασία δεδομένων υγείας είναι δυνατή 

εφόσον πληρείται μία από τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

✓Έχει ληφθεί η ρητή συγκατάθεση του ατόμου
✓Διακυβεύονται τα ζωτικά συμφέροντα φυσικού 

προσώπου που δεν έχει δυνατότητα να παράσχει 
την συγκατάθεσή του (π.χ.είναι αναίσθητος)

✓Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής 
(διάγνωση, θεραπεία, περίθαλψη, διαχείριση 
υγειονομικών συστημάτων)



Παραδείγματα Επεξεργασίας
Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων

• Αναζήτηση πληροφοριών σε βάση δεδομένων 
που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα (π.χ. συνταγογράφηση)

• Καταστροφή εγγράφου που περιέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. αποτελέσματα 
εξετάσεων, βιογραφικό υποψήφιου υπαλλήλου)

• Ανάρτηση φωτογραφίας πελάτη/ασθενή σε 
ιστότοπο – μαγνητοσκόπηση (κλειστό κύκλωμα)



Παραδείγματα Παραβίασης των 
Προσωπικών Δεδομένων του Ασθενή 

• Συμμετοχή του ασθενή σε δείγμα μελέτης χωρίς 
τη ρητή συγκατάθεσή του και/ή χωρίς άδεια της 
αρμόδιας Αρχής κατά τρόπον έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

• Διατήρηση των δεδομένων του ασθενή για 
μακρό χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση 
μετά τη λήξη της νόμιμης διάρκειας  (για ιδιώτες, 
άνω της 10ετίας από την τελευταία επίσκεψη).



Τι είναι η παραβίαση δεδομένων και τι 
κάνουμε σε περίπτωση παραβίασης

• Παραβίαση δεδομένων επέρχεται όταν σημειώνεται 
συμβάν ασφαλείας (τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή, 
κλοπή,απώλεια,κλπ) σε σχέση με τα δεδομένα που τηρεί ο 
φορέας, το οποίο με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την 
παραβίαση του απορρήτου, της διαθεσιμότητας ή της 
ακεραιότητας των δεδομένων

• Εάν είναι πιθανό να η παραβίαση να θέσει σε κίνδυνο τα 
δικαιώματα φυσικού προσώπου τότε ο φορέας ειδοποιεί 
την εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
το αργότερο εντός 72 ωρών.

• Εάν η παραβίαση θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα φυσικά 
πρόσωπα που επηρεάζονται τότε ενημερώνονται και αυτά 
ξεχωριστά.



Κυρώσεις 

• Προειδοποίηση

• Επίπληξη

• Προσωρινή/οριστική απαγόρευση 
επεξεργασίας

• Πρόστιμο μέγιστου ύψους 20.000.000 ευρώ ή 
ίσο με το 4% του συνολικού παγκόσμιου 
ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης (με 
το προϊσχύον πλαίσιο Ν. 2472/1997 
κυμαίνονταν από 880-150.000 ευρώ)



Γενικές Οδηγίες της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

• Ενημέρωση προσωπικού

• Καταγραφή αρχείου επεξεργασίας 
(ενημέρωση/διαγραφή πληροφοριών)

• Έλεγχος τήρησης συμμόρφωσης

• Λήψη επικαιροποιημένης συγκατάθεσης όπου 
απαιτείται

• Διασφάλιση Δεδομένων με χρήση νέων τεχνολογιών

• Υιοθέτηση μεθόδων για την ανίχνευση, καταγραφή και 
διερεύνηση των περιστατικών παραβιάσεων



Περιπτωσιολογία-
Αποφάσεις της Αρχής 

• Η Αρχή με την απόφαση 60/2011 επέβαλε 
διοικητική κύρωση (προειδοποίηση) στο 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού λόγω ελλιπών 
οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας 
για το περιστατικό διαρροής δεδομένων 
υγείας των νεογνών και παιδιών που 
οφειλόταν στην κλοπή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του Ινστιτούτου.
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Συμπεράσματα - Ερωτήσεις


