
  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία 
που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 
(«υποκείμενο των δεδομένων»).Το ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 

εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό 
ταυτότητας (π.χ. αριθμός ΑΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), σε δεδομένα θέσης, 
σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (πχ. cookies, IP 
address) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω 
φυσικού προσώπου (περιλαμβανομένης και της εικόνας ενός 
φυσικού προσώπου, όπως φωτογραφικό υλικό,βίντεο).  
 

Ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα), νοούνται τα 

προσωπικά δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά 

δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη 

σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και 

ποινικές καταδίκες και αδικήματα ( άρθρα 9 παρ. 1 και 10 

ΓΚΠΔ). 

 

Ως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, νοούνται οι πληροφορίες 

που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού 

προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής φροντίδας, τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες 

σχετικά με την κατάσταση της υγείας του (άρθρο 4 στοιχ. (15) 

ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που συλλέγονται 

κατά την εγγραφή για υπηρεσίες υγείας και κατά την παροχή 

αυτών όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ προς το εν 

λόγω φυσικό πρόσωπο. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι 

ένας αριθμός, ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Διατάξεις του Κώδικα 
Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 
3418/2005 ΦΕΚ 
287/Α/28.11.2005)  
 
Διατάξεις Κώδικα 
Νοσηλευτικής 
Δεοντολογίας (Π.Δ. 216 
ΦΕΚ 167/Α/25.07.2001) 
περί άσκησης του ιατρικού 
και νοσηλευτικού 
επαγγέλματος  
 
Διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ  
 
Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων – 
ΓΚΠΔ / General Data 
Protection Regulation – 
GDPR) και του Ν. 
4624/2019 (ΦΕΚ 
137/Α/29.08.2019) περί 
προστασίας των φυσικών 
προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 



που αποδίδεται σε φυσικό πρόσωπο, με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση του φυσικού 

προσώπου για σκοπούς υγείας, πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή 

αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, μεταξύ άλλων από γενετικά δεδομένα και 

βιολογικά δείγματα και κάθε πληροφορία, παραδείγματος χάριν, σχετικά με την σχετικά με 

την ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη 

φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων, 

περιλαμβανομένων ανεξαρτήτως πηγής, παραδείγματος χάριν, από ιατρό ή άλλο 

επαγγελματία του τομέα της υγείας, νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή διαγνωστική δοκιμή in 

vitro. Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο ασθενούς 

(περιλαμβανομένου του ονόματός του, του ΑΜΚΑ του, του ΑΦΜ του, της διεύθυνσής του, 

του αριθμού τηλεφώνου του, κλπ.) θεωρούνται δεδομένα που αφορούν την υγεία του και 

προστατεύονται ως ειδική κατηγορία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή, ως 

ευαίσθητα δεδομένα). 

 

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 

πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά 

δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 

οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η 

αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση, κάθε άλλης 

μορφής διάθεση, ο συσχετισμός ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η 

καταστροφή προσωπικών δεδομένων, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή 

(ηλεκτρονικό αρχείο) είτε σε έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο) (Βλ. άρθρο 4 στοιχ. (2) ΓΚΠΔ). 

 

 


