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Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση την 12η Μαρτίου 2014 στο κατάστηµά
της, αποτελούµενη από τα τακτικά µέλη Π. Χριστόφορο, Πρόεδρο, Λ. Κοτσαλή, ∆.
Μπριόλα, Π. Τσαντίλα, ως εισηγητή, και το αναπληρωµατικό µέλος Π. Ροντογιάννη,
επίσης ως εισηγητή, σε αντικατάσταση του µέλους Α. Συµβώνη, ο οποίος εάν και
εκλήθη νοµίµως και εγγράφως δεν προσήλθε. ∆εν προσήλθαν επίσης, αν και
εκλήθησαν νοµίµως και εγγράφως τα τακτικά µέλη Κ. Χριστοδούλου και Α. Ι.
Μεταξάς και το αναπληρωµατικό µέλος Γ. Λαζαράκος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, η Γ. Παναγοπούλου, ειδική επιστήµων-ελέγκτρια, ως βοηθός
εισηγήτρια και η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και
οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας, µετά από εντολή του Προέδρου. Ο έτερος
βοηθός εισηγητής Φ. Μίτλεττον, ειδικός επιστήµων-νοµικός ελεγκτής, δεν παρέστη
λόγω απουσίας σε υπηρεσιακή αποστολή.

Η Αρχή συνεδρίασε προκειµένου να γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 19
παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν. 2472/1997, επί του σχεδίου υπουργικής απόφασης «Τήρηση
Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας», που
υπέβαλε στην Αρχή το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της εξέτασης της
γνωστοποίησης στην Αρχή λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα των
ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από µονάδες ψυχικής
υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας (∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας) γνωστοποίησε στην Αρχή
µε το µε αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/390/22-03-2013 έγγραφό του τη σύσταση και έναρξη
λειτουργίας αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα των ωφελούµενων χρηστών/ληπτών
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υπηρεσιών ψυχικής υγείας από µονάδες ψυχικής υγείας, δυνάµει της µε αρ.
Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321 Απόφασης της Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 453/Τεύχος
Β/16.04.2010). Ο σκοπός της επεξεργασίας του αρχείου είναι ο έλεγχος των δαπανών
(προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία) των χρηµατοδοτούµενων από το
Υπουργείο µονάδων ψυχικής υγείας. Τα προσωπικά δεδοµένα των χρηστών/ληπτών
ψυχικής υγείας που υφίστανται επεξεργασία περιλαµβάνουν ονοµατεπώνυµο, φύλο,
ηλικία, τόπο µόνιµης κατοικίας, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό φορέα, ηµεροµηνία και τρόπο
προσέλευσης, ένδειξη αν πρόκειται για νέο ή επαναλαµβανόµενο λήπτη, αριθµό
επισκέψεων και θεραπευτικών πράξεων µηνιαίως, λειτουργικότητα ασθενούς, ύπαρξη
οικογενειακού περιβάλλοντος, διάγνωση, υποστηρικτικό περιβάλλον, στοιχεία
δικαστικού συµπαραστάτη (τα τελευταία τρία για χρόνιους ασθενείς), κ.ά. Η
παραπάνω γνωστοποίηση του Υπουργείου επείχε και θέση αίτησης για άδεια από την
Αρχή βάσει του άρθρου 7 ν. 2472/1997.
Η Αρχή, µετά από εξέταση της γνωστοποίησης και του σχετικού νοµικού
πλαισίου, επισήµανε µε το µε αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/390-1/30-05-2013 έγγραφό της ότι η
µε αριθµ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321 απόφαση δεν παρέχει την απαραίτητη νοµική βάση
για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδοµένων από το Υπουργείο Υγείας. Κι αυτό
γιατί

η

εν

λόγω

απόφαση

αναφέρεται

αποκλειστικά

σε

ποσοτική

εκτίµηση/αποτύπωση στοιχείων των µονάδων ψυχικής υγείας που αφορούν στους
χρήστες/λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δηλαδή στην επεξεργασία αποκλειστικά
στατιστικών στοιχείων και όχι δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η
Αρχή κάλεσε το Υπουργείο να θεσµοθετήσει την απαιτούµενη νοµική βάση για την
επεξεργασία, προκειµένου να προχωρήσει στην αναλυτικότερη εξέταση της υπόθεσης
και ιδίως των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας.
Λίγους µήνες µετά και χωρίς να έχει υπάρξει σχετική ενηµέρωση της Αρχής
από το Υπουργείο, υποβλήθηκαν στην Αρχή καταγγελίες από µονάδες ψυχικής υγείας
αναφορικά µε το υπ. αρ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.63818/28-06-2013 έγγραφο του
Υπουργείου που τους υποχρέωνε σε διαβίβαση αναλυτικών δεδοµένων ωφελούµενων
χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς τη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου. Συγκεκριµένα πρόκειται για τις µε αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4588/08-07-2013,
Γ/ΕΙΣ/4587/08-07-2013,

Γ/ΕΙΣ/4491/04-07-2013

και

Γ/ΕΙΣ/4613/09-07-2013

καταγγελίες, από τις οποίες η Αρχή πληροφορήθηκε και την έκδοση νέων
υπουργικών αποφάσεων για το ίδιο ζήτηµα.
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Εν συνεχεία, µε την µε αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/1011/22-07-2013 συµπληρωµατική
γνωστοποίησή του, το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε στην Αρχή τις αποφάσεις
Υ5β/Γ.Π.οικ 50557/29-05-2013, Υ5β/Γ.Π.οικ 50552/29-05-2013,

Υ5β/Γ.Π.οικ

56669/11-06-2013 και Υ5β/Γ.Π.οικ. 56675/11-06-2013 της Υφυπουργού Υγείας που
τροποποιούν παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις αναφορικά µε τον τρόπο
λειτουργίας και οργάνωσης των Κέντρων Ηµέρας, Κινητών Μονάδων Ψυχικής
Υγείας, Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και
Προγραµµάτων

Προστατευόµενων

∆ιαµερισµάτων.

Βάσει

των

παραπάνω

υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται ειδικά στην επεξεργασία δεδοµένων
ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το Υπουργείο επαναφέρει
το αίτηµά του για άδεια επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, επισυνάπτοντας και
τους πίνακες µε τα αναλυτικά στοιχεία που επιθυµεί να τηρεί στο πληροφοριακό του
σύστηµα ανά κατηγορία µονάδων ψυχικής υγείας.
Με σκοπό την διερεύνηση της ύπαρξης νοµικής βάσης, καθώς και του
προτεινόµενου από το Υπουργείο τρόπου επεξεργασίας και ιδίως των µέτρων
ασφαλείας που εφαρµόζονται για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων,
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στις 31/7/2013 µεταξύ στελεχών του Υπουργείου και
των ελεγκτών της Αρχής που χειρίζονται την υπόθεση. Στη συνάντηση συζητήθηκαν
δυνατές λύσεις αναφορικά µε την ψευδωνυµοποίηση και την ασφάλεια των
δεδοµένων τόσο για το τρέχον χρονικό διάστηµα (µέχρι την εξέταση του θέµατος από
την Ολοµέλεια της Αρχής), όσο και για την τελική εφαρµογή του νέου συστήµατος.
Το όλο θέµα της γνωστοποίησης του Υπουργείου Υγείας συζητήθηκε στην
Ολοµέλεια της Αρχής κατά τη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2013. Η Αρχή εξέδωσε
την 126/2013 Απόφαση µε την οποία απέρριψε την αίτηση λήψεως άδειας του
Υπουργείου Υγείας, µε σκεπτικό που συνοψίζεται ως εξής:
Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 5 και 11 παρ. 7α και β του ν. 2716/1999
τις οποίες επικαλείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν περιέχουν ειδική νοµοθετική
πρόβλεψη για τη σκοπούµενη επεξεργασία, όπως αυτή περιγράφεται στην κρινόµενη
γνωστοποίηση και αίτηση λήψης αδείας τήρησης αρχείου και για τη σύσταση ειδικής
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων µέσω της οποίας θα λαµβάνει χώρα η επεξεργασία
αυτή, πολλώ δε µάλλον δεν αναφέρουν ειδικώς τα διαβιβαζόµενα προσωπικά
δεδοµένα των ωφελουµένων, ούτε άλλωστε παρέχουν ειδική εξουσιοδότηση για την
έκδοση κανονιστικής υπουργικής απόφασης που θα ρυθµίζει τα ανωτέρω θέµατα. Ως
εκ τούτου οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ρυθµίζουν τις ουσιαστικές και
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τεχνικές λεπτοµέρειες του ελέγχου δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι συνιστούν την
απαραίτητη νοµική βάση διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων.
Για να είναι νόµιµη η αιτούµενη επεξεργασία πρέπει να προβλέπεται σε
διάταξη τυπικού νόµου όπου θα περιγράφονται οι αρµοδιότητες ελέγχου και
εποπτείας των µονάδων ψυχικής υγείας και τα βασικά χαρακτηριστικά της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των ωφελουµένων, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας, ο σκοπός της επεξεργασίας, τα συγκεκριµένα δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας, ιδιαίτερα δε τα ευαίσθητα
δεδοµένα, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς ότι τα συγκεκριµένα δεδοµένα είναι
αναγκαία και πρόσφορα σε σχέση µε τον σκοπό της επιδιωκόµενης επεξεργασίας
κατ’ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων, οι
τυχόν αποδέκτες των δεδοµένων αυτών και να παρέχεται ειδικώς η αναγκαία
νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτοµερειακών
θεµάτων, όπως ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου συστήµατος και τα εν γένει
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων.
Στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας µε το µε αρ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.103949
(αρ. πρωτ. Αρχής ΓΝ/ΕΙΣ/1664/15-11-2013) έγγραφο επανυπέβαλε γνωστοποίηση
τήρησης αρχείου µε ευαίσθητα δεδοµένα των ωφελούµενων χρηστών/ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας από µονάδες ψυχικής υγείας και µε το µε αρ. πρωτ.
Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 117102 (αρ. πρωτ. Αρχής ΓΝ/ΕΙΣ/1896/23-12-2013) καθώς και µε το
µε αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/36/9-1-2014 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απέστειλε
την προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη νόµου που περιλαµβάνεται στο άρθρο 27 του ν.
4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α’/9-12-2013), µε την οποία τροποποιούνται διατάξεις του ν.
2716/1999 «Εκσυγχρονισµός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & άλλες διατάξεις».
Με

σκοπό

την

περαιτέρω

διερεύνηση

του

τρόπου

επεξεργασίας

πραγµατοποιήθηκε επιπλέον συνάντηση στις 11/2/2014 µεταξύ στελεχών του
Υπουργείου και των ελεγκτών της Αρχής που χειρίζονται την υπόθεση.
Η Αρχή στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις 26/2/2014 αποφάσισε την
αναστολή της εξέτασης της υπόθεσης µέχρι την αποστολή στην Αρχή του σχεδίου της
προβλεπόµενης από την παρ. 9 του άρθρου 4 ν. 2716/1999 απόφασης του Υπουργού
Υγείας.
Το Υπουργείο υπέβαλε στην Αρχή το σχέδιο υπουργικής απόφασης µε το µε
αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/453/6-3-2014 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
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Κατόπιν αυτού η Ολοµέλεια της Αρχής επιλαµβάνεται των θεµάτων της
γνωµοδότησης, επί του διαβιβασθέντος σχεδίου υπουργικής απόφασης,

και του

θέµατος της έκδοσης της σχετικής άδειας.
Η Αρχή, αφού άκουσε τους εισηγητές και τη βοηθό εισηγητή, η οποία µετά τη
διατύπωση των απόψεών της αποχώρησε, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, εκδίδει
την ακόλουθη
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το άρθρο 4 του ν. 2716/1999 µετά την τροποποίηση και συµπλήρωσή του µε
το άρθρο 27 του ν. 4213/2013 έχει ως εξής:
«(…)
5. Για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που έχουν συσταθεί από νοσοκοµεία του ν.δ.
2592/1953 και του ν. 1397/1983 ή από Μονάδες Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα από
το ∆ηµόσιο, η εποπτεία εκτείνεται στον τρόπο διοίκησης, στην οικονοµική τους
διαχείριση και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχουν προς τον πληθυσµό. Για τις
ανάγκες αποτελεσµατικής εποπτείας και ελέγχου κάθε µορφής, των µονάδων ψυχικής
υγείας της παρούσας παραγράφου, η καθ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, µε δεδοµένα που αφορούν στις
µονάδες ψυχικής υγείας και στους ωφελούµενους από τις υπηρεσίες αυτών.
Συγκεκριµένα, για τις µονάδες ψυχικής υγείας, τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας κατ
ελάχιστον, στοιχεία για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των µονάδων, αναλυτικά
στοιχεία εργαζοµένων, καθώς και οικονοµικά στοιχεία κάθε µορφής, ενώ για τους
ωφελούµενους και προκειµένου, να καθίσταται δυνατή η κάθε µορφής επιχορήγηση ή
πληρωµή εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα από το ∆ηµόσιο συσχετιζόµενη µε αυτούς,
θα τηρούνται κατ ελάχιστον στοιχεία ταυτοποίησης των ωφελουµένων (ΑΜΚΑ),
δηµογραφικά στοιχεία, στοιχεία διενεργούµενων θεραπευτικών ή µη πράξεων
συσχετιζόµενων τόσο µε πληρωµές ή επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου ως άνω, όσο και µε
τους εργαζόµενους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι µονάδες του πρώτου εδαφίου
υποχρεούνται στην τήρηση των κατ ελάχιστα αναφερόµενων, στο προηγούµενο εδάφιο,
στοιχείων σε διακριτό, έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο, στην έδρα της µονάδας, τα
οποία, θα πρέπει να διατίθενται σε επιτόπιους ελέγχους και εφόσον ζητούνται, θα
αποστέλλονται, έντυπα και ηλεκτρονικά, στο Υπουργείο Υγείας, προκειµένου να
καθίσταται δυνατή η επεξεργασία τους και η εν συνεχεία, καταβολή κάθε µορφής
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επιχορήγησης ή πληρωµής, εν όλω ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα, από το ∆ηµόσιο,
συσχετιζόµενη µε κάθε ωφελούµενο.
(…)
9. Οι µονάδες της παραγράφου 5 υποχρεούνται στην τήρηση στοιχείων, όπως
αυτά ορίζονται στην ίδια παράγραφο, µέσω Πληροφοριακού Συστήµατος. Για το σκοπό
αυτόν, η ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστηµα
Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
καθορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν οι µονάδες ψυχικής υγείας να τηρούν
ηλεκτρονικά µέσω του ως άνω Πληροφοριακού Συστήµατος, καθώς και οι κυρώσεις
που θα επισύρει η µη τήρηση ή η πληµµελής τήρηση τους. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζονται, ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα, τήρησης, επεξεργασίας
στοιχείων και δεδοµένων, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή και
γενικότερα, κάθε οργανωτικό και τεχνικό µέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των
δεδοµένων, καθώς και κάθε θέµα που άπτεται των διενεργούµενων ελέγχων των
µονάδων ψυχικής υγείας.»
Ως εκ τούτου έχει πλέον τεθεί η νόµιµη βάση επεξεργασίας των προσωπικών
δεδοµένων των ωφελουµένων από τη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου
Υγείας. Η σχετική υπουργική απόφαση που εκδίδεται µε την παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 2716/1999 έχει καταρχήν νόµιµο έρεισµα και προκαλεί σε σχέση µε το ν.
2472/1997 τις εξής παρατηρήσεις:
1. Σκοπός επεξεργασίας
Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 του ν. 2472/1997
προκύπτει ότι η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται µετά
από άδεια της Αρχής, η οποία εκδίδεται στην περίπτωση που ο σκοπός της
γνωστοποιηθείσας επεξεργασίας είναι νόµιµος, σαφής και καθορισµένος, τα
δεδοµένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας είναι συναφή, πρόσφορα και όχι
περισσότερα από όσα απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας και
επιπλέον συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2
του προαναφερθέντος νόµου.
Σύµφωνα µε το την περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 7 ν. 2472/1997, εδ.
δδ), επιτρέπεται η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, µετά από άδεια
της Αρχής, εφόσον η επεξεργασία εκτελείται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία
για την άσκηση δηµόσιου φορολογικού ελέγχου ή δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών
παροχών.
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Στην συγκεκριµένη περίπτωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του ν.
2716/1999, σκοπός της επεξεργασίας των τηρούµενων στοιχείων, αποτελεί η
προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, η προστασία της ψυχικής υγείας του
πληθυσµού µέσω της διασφάλισης έγκυρου και αποτελεσµατικού πλαισίου εποπτείας
και ελέγχου προκειµένου να καθίσταται δυνατή η κάθε µορφής επιχορήγηση, εν όλω
ή εν µέρει, άµεσα ή έµµεσα, από το ∆ηµόσιο συσχετιζόµενη µε θεραπευτική ή µη
πράξη ανά ωφελούµενο.
Ο σκοπός αυτός είναι νόµιµος, σαφής και καθορισµένος και εντάσσεται στο
σκοπό δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών, όπως αναφέρεται στο εδ. δδ) της
περίπτωσης ε του άρθρου 7 ν. 2472/1997. Στο δε σχέδιο υπουργικής απόφασης,
άρθρο 7, περιγράφεται ο ίδιος σκοπός επεξεργασίας.
2. Υπεύθυνος επεξεργασίας
Στο άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 2716/1999 ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας
των τηρούµενων στοιχείων στο Υπουργείο Υγείας η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Το αυτό ορίζει και η παρ. 1 του άρθρου 8 του
σχεδίου υπουργικής απόφασης.
3. Αποδέκτες των δεδοµένων
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999 «Αποδέκτες των
αναγκαίων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την εγκυρότητα των στοιχείων
ταυτοποίησης των ωφελουµένων (ΑΜΚΑ) ορίζονται ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και η Η∆ΙΚΑ Α.Ε., τα οποία σχετίζονται µε την καταβολή
επιχορήγησης ή πληρωµής κάθε µορφής από το ∆ηµόσιο προς τις µονάδες ψυχικής
υγείας». Σχετική αναφορά γίνεται στο σχέδιο υπουργικής απόφασης, άρθρο 8, παρ. 1.
4. Αναλογικότητα - απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας
Λαµβάνοντας

υπόψη

την

κρισιµότητα

των

προσωπικών

δεδοµένων

(ευαίσθητα δεδοµένα υγείας), καθώς και το γεγονός ότι η επεξεργασία αφορά το
σύνολο των ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας από κρατικά
επιχορηγούµενες µονάδες ψυχικής υγείας, η άδεια της Αρχής πρέπει να θέτει ειδικούς
όρους και προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση της επεξεργασίας, ιδίως σύµφωνα
µε τα άρθρα 4 (χαρακτηριστικά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα) και 10
(απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας) του ν. 2472/1997. Συγκεκριµένα:
Α) Ελαχιστοποίηση των προσωπικών δεδοµένων: Σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να τηρεί µόνο όσα δεδοµένα
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είναι απολύτως απαραίτητα για την πραγµατοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας,
δηλαδή τον έλεγχο των δαπανών των µονάδων ψυχικής υγείας.
Α1) Όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 2716/1999, τηρούνται από
το Υπουργείο Υγείας κατ’ ελάχιστον στοιχεία ταυτοποίησης των ωφελουµένων
(ΑΜΚΑ), δηµογραφικά στοιχεία, στοιχεία διενεργούµενων θεραπευτικών ή µη
πράξεων συσχετιζόµενων τόσο µε πληρωµές ή επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου ως άνω,
όσο και µε τους εργαζόµενους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Ο όρος «κατ’
ελάχιστον» αναφέρεται και στο σχέδιο υπουργικής απόφασης, άρθρο 6, παρ. 1:
«…Ειδικότερα, τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία…»
Ο όρος «κατ’ ελάχιστον» δεν είναι δόκιµος, ενόψει της συνταγµατικής
προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, όπως τα προσωπικά δεδοµένα, και
προκειµένου να τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδοµένων,
πρέπει να εννοηθεί ο όρος ως «µόνο» ή «αποκλειστικά».
Α2) Για τα τηρούµενα δηµογραφικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 5
του άρθρου 4 ν. 2716/1999, σηµειώνεται ότι, όπως ορίζεται και στην αιτιολογική
έκθεση του ν.4213/2013, τα δηµογραφικά στοιχεία περιλαµβάνουν την ηλικία και το
φύλο των ωφελουµένων.
Στο σχέδιο υπουργικής απόφασης, άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. 1.3.2.2,

ως

στοιχεία ταυτοποίησης των ωφελουµένων αναφέρονται ο ΑΜΚΑ, αλλά και τα αρχικά
ονοµατεπωνύµου, το πατρώνυµο και το µητρώνυµο.
Η τήρηση του ΑΜΚΑ των ωφελουµένων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών υγείας
είναι επαρκής για την πραγµατοποίηση της αναγνώρισης µε µοναδικό τρόπο των
ωφελούµενων χρηστών/ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, χωρίς να απαιτείται
επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης. Υπό την έννοια αυτή η παράθεση και των αρχικών
του ονοµατεπωνύµου, του πατρωνύµου και του µητρωνύµου δεν είναι αναγκαία και
είναι περιττή. Η αφαίρεση από τα τηρούµενα στοιχεία των αρχικών ονοµατεπωνύµου,
πατρωνύµου και µητρωνύµου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί τόσο από το κείµενο
της υπουργικής απόφασης όσο και από τους πίνακες του παραρτήµατος του σχεδίου
υπουργικής απόφασης στους οποίους αναφέρονται.
Β) Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας
Β1) ∆ιαχωρισµός ΑΜΚΑ από τα υπόλοιπα δεδοµένα: Λαµβάνοντας υπόψη
ότι το ΑΜΚΑ αποτελεί το κύριο στοιχείο, βάσει του οποίου είναι δυνατή η µοναδική
αναγνώριση ενός ωφελούµενου χρήστη/λήπτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κρίνεται
ότι είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός του από τα υπόλοιπα δεδοµένα (π.χ. µε χρήση
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κατάλληλης κωδικοποίησης – ψευδωνυµοποίησης από το Υπουργείο και τήρηση των
δεδοµένων ΑΜΚΑ σε ξεχωριστό και αποµονωµένο αρχείο από αυτό στο οποίο
τηρούνται τα υπόλοιπα δεδοµένα). Πρόσβαση στο αρχείο µε τα στοιχεία ΑΜΚΑ θα
έχει µόνο συγκεκριµένο και ειδικά εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Υπουργείου, τα
ονόµατα και ιδιότητες του οποίου θα γνωστοποιούνται απαραιτήτως στην Αρχή.
Β2) Κρυπτογράφηση των δεδοµένων: τόσο τα στοιχεία του ΑΜΚΑ, όσο και
τα υπόλοιπα δεδοµένα πρέπει να τηρούνται κρυπτογραφηµένα στο πληροφοριακό
σύστηµα του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς και στα αντίγραφα ασφαλείας (backup), χρησιµοποιώντας τεχνικές ισχυρής κρυπτογράφησης. Το Υπουργείο Υγείας θα
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τη διαδικασία και τεχνολογία της κρυπτογράφησης
που θα εφαρµόζει και να τα υποβάλλει εγγράφως στην Αρχή.
Β3) Έλεγχος πρόσβασης: Στο άρθρο 4, παρ. 1 του σχεδίου υπουργικής
απόφασης αναφέρεται ότι «∆ικαίωµα πρόσβασης στο Σύστηµα έχουν οι φορείς του
άρθρου 5 της παρούσης και τα ειδικά εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό πρόσωπα
(πιστοποιηµένοι χρήστες)». Προτείνεται η φράση να επαναδιατυπωθεί, προκειµένου
να είναι σαφές ότι µόνο οι φορείς του άρθρου 5 και µόνο δια των ειδικά
εξουσιοδοτηµένων προσώπων έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο Σύστηµα, στο χώρο
πέραν του ελεύθερα προσβάσιµου. Ενδεικτικά προτείνεται η εξής διατύπωση:
«∆ικαίωµα πρόσβασης στο Σύστηµα, πέραν του ελεύθερα προσβάσιµου χώρου του
Συστήµατος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 2.1.1, έχουν οι φορείς του
άρθρου 5 της παρούσης δια των ειδικά εξουσιοδοτηµένων για το σκοπό αυτό
προσώπων (πιστοποιηµένοι χρήστες)».
Για την εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστηµα του
Υπουργείου, οι µονάδες ψυχικής υγείας πρέπει να έχουν προηγουµένως πιστοποιηθεί
και να αυθεντικοποιούνται µέσω ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να υιοθετήσει συγκεκριµένη πολιτική διαχείρισης
των συνθηµατικών των χρηστών, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον
καθοδήγηση των χρηστών για το ελάχιστο µήκος και επιτρεπτούς χαρακτήρες των
συνθηµατικών (πολυπλοκότητα συνθηµατικού), την ιστορικότητα του συνθηµατικού,
συχνότητα

αλλαγής

του

συνθηµατικού,

µέγιστο

αριθµό

διαδοχικών

επιτρεπτών/αποτυχηµένων προσπαθειών πρόσβασης.
Β4) Ασφάλεια επικοινωνιών:
Η επικοινωνία µεταξύ της εφαρµογής του Υπουργείου Υγείας και των
µονάδων ψυχικής υγείας, η οποία πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτύου, θα πρέπει
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να γίνεται µέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας, µε κρυπτογράφηση των
δεδοµένων που ανταλλάσσονται (π.χ µέσω πρωτοκόλλου SSL).
Β5) Εµπιστευτικότητα προσωπικού: το προσωπικό του Υπουργείου που θα
πραγµατοποιεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πρέπει να δεσµεύεται
ειδικά από ρήτρες εµπιστευτικότητας. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να υλοποιήσει
και εφαρµόσει ειδικό Κώδικα ∆εοντολογίας του προσωπικού για το σκοπό αυτό και
να τον υποβάλει στην Αρχή εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της άδειας.
Β6) Πολιτική και σχέδιο ασφαλείας: Το Υπουργείο θα πρέπει, µετά από
αποτίµηση των κινδύνων, να υλοποιήσει και εφαρµόσει ειδική πολιτική και σχέδιο
ασφαλείας για την προστασία των δεδοµένων των ωφελούµενων χρηστών/ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά
µέτρα. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τουλάχιστον την ασφάλεια της διαχείρισης των
χρηστών του πληροφοριακού συστήµατος του Υπουργείου, τις διαδικασίες
αναγνώρισης και ισχυρής αυθεντικοποίησής τους, την ενεργοποίηση και συστηµατική
επίβλεψη των αρχείων καταγραφής (log files), την ασφάλεια των επικοινωνιών (µε
ισχυρή αυθεντικοποίηση και κρυπτογράφηση εφόσον πραγµατοποιείται βάσει του
διαδικτύου), την απαγόρευση της αποµακρυσµένης πρόσβασης στα δεδοµένα, τον
έλεγχο των αποσπώµενων µέσων και γενικά της εξαγωγής δεδοµένων από το
πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Υγείας, τη διαχείριση τυχόν περιστατικών
παραβίασης προσωπικών δεδοµένων, την ασφαλή καταστροφή των δεδοµένων, τα
ισχυρά µέτρα φυσικής πρόσβασης για την αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης
στο χώρο εγκατάστασης του αρχείου. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να υποβάλει
την πολιτική και το σχέδιο ασφαλείας στην Αρχή εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση
της άδειας.
Στο άρθρο 4, παρ. 2 του σχεδίου υπουργικής απόφασης, αναφέρεται ότι: «Το
Σύστηµα εφαρµόζει συγκεκριµένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές
ασφάλειας διαχείρισης των δεδοµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία του, ως ασφαλούς Πληροφοριακού Συστήµατος, στο οποίο έχουν
πρόσβαση οι κατηγορίες πιστοποιηµένων χρηστών κατά τους ορισµούς της
περίπτωσης γ του άρθρου 2 της παρούσης και του παρόντος άρθρου». Προκειµένου
να χρησιµοποιηθεί η σωστή ορολογία και να καταστεί σαφέστερη η διατύπωση,
προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής «: «Το Σύστηµα εφαρµόζει συγκεκριµένη
πολιτική ασφαλείας και τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του»,
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Β7) ∆ιαχείριση του συστήµατος
Στο άρθρο 3, παρ. 1 του σχεδίου υπουργικής απόφασης ορίζεται ως
«∆ιαχειριστής του Συστήµατος» η ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Στο άρθρο 4, παρ. 2.3
ορίζονται οι «∆ιαχειριστές συστήµατος» ως στελέχη του Υπουργείου Υγείας,
εξουσιοδοτηµένα καταλλήλως από το νόµιµο εκπρόσωπο, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που έχουν αυξηµένα δικαιώµατα πρόσβασης στα υποσυστήµατα,...κτλ. Η χρήση του
όρου «∆ιαχειριστής» και στις δύο περιπτώσεις προκαλεί σύγχυση, καθώς πρόκειται
για διαφορετικές έννοιες. Προτείνεται η χρήση του όρου «υπεύθυνος για τη
διαχείριση» για τη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας (ορισµός άρθρου 3, παρ. 1).
Στο άρθρο 3, παρ. 3 αναφέρεται ότι «Ο διαχειριστής µπορεί να εξουσιοδοτεί
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να έχουν πρόσβαση στα υποσυστήµατα, στους πόρους και
στις υποδοµές του Συστήµατος για την υποστήριξη της λειτουργίας, της
παραµετροποίησης και της συντήρησής του». Προκειµένου να γίνει σαφές τι είδους
πρόσβαση και µε ποιο σκοπό επιτρέπεται σε προσωπικά δεδοµένα, για το σκοπό της
υποστήριξης του συστήµατος, προτείνεται η παράγραφος να συµπληρωθεί
καταλλήλως έτσι ώστε να προβλέπεται ότι στην περίπτωση που κατ’ εξαίρεση είναι
απαραίτητη η πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο
Σύστηµα, για το σκοπό της διόρθωσης σφάλµατος, τότε θα πρέπει οι εργασίες να
πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη του υπευθύνου για τη διαχείριση του
συστήµατος και ύστερα από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση.
Γ) Χρόνος τήρησης των δεδοµένων:
Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2716/1999 ο χρόνος τήρησης
των δεδοµένων διέπεται από τις διατάξεις περί τήρησης αρχείου των δηµοσίων
υπηρεσιών. Μετά το ανωτέρω διάστηµα τα δεδοµένα θα πρέπει αυτοµάτως να
καταστρέφονται από το Υπουργείο Υγείας µε ασφαλή τρόπο.
Στο σχέδιο υπουργικής απόφασης, άρθρο 8, παρ. 3 ορίζεται ότι: «Ο χρόνος
τήρησης των ως άνω δεδοµένων διέπεται από τις διατάξεις περί τήρησης αρχείου
δηµοσίων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά την πενταετία.»
Σηµειώνεται ότι η διατύπωση του νόµου µε την παραποµπή στις διατάξεις
περί τηρήσεως αρχείου των δηµοσίων υπηρεσιών είναι αρκετά γενική και αόριστη οι
δε διατάξεις περί τήρησης αρχείου των δηµοσίων υπηρεσιών δεν φαίνεται να
περιλαµβάνουν ειδική πρόβλεψη-ρύθµιση για την τήρηση ευαίσθητων προσωπικών
δεδοµένων για σκοπό διαφορετικό από την παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως ο
συγκεκριµένος ελεγκτικός των δαπανών υγείας. Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 14 παρ.
11

4 εδ. α, β ν. 3418/2005 (Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας) υποχρεώνει τους φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας σε τήρηση των ιατρικών αρχείων για µία εικοσαετία από
την τελευταία επίσκεψη του ασθενή (για τα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές µονάδες
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τοµέα ο υποχρεωτικός χρόνος τήρησης
είναι µία δεκαετία).
Η ανωτέρω ειδική διατύπωση δηµιουργεί πρόβληµα σε σχέση µε τον χρόνο
τήρησης των δεδοµένων καίτοι ο σκοπός της επεξεργασίας είναι διαφορετικός.
Πάντως ο περιορισµός στον χρόνο τήρησης στα 5 έτη που τίθεται στο σχέδιο
υπουργικής απόφασης, αν και φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενο
στο ν. 2716/1999, είναι σύµφωνος µε την αρχή του χρονικού περιορισµού της
επεξεργασίας στο απολύτως απαραίτητο σε σχέση µε τον σκοπό χρονικό διάστηµα
που θεσπίζεται µε το άρθρο 4, παρ. 1 εδ. δ του ν. 2472/1997.
5) Το σχέδιο υπουργικής απόφασης, άρθρο 8, παρ. 3 στοιχ. γ): αναφέρει ότι ο
υπεύθυνος

επεξεργασίας:

«∆ιασφαλίζει

την

προστασία

της

ιδιωτικής

και

οικογενειακής ζωής, το ιατρικό και κάθε επαγγελµατικό απόρρητο, µε πλήρη
σεβασµό στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50). Ιδίως κατά το µέρος
που τα καταχωριζόµενα στοιχεία συνιστούν επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. β΄ του Ν. 2472/1997,
εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις λήψης προηγούµενης άδειας της Αρχής
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή, κατά περίπτωση, προηγούµενης
ενηµέρωσης των υποκειµένων των δεδοµένων, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 7 και
7Α του ίδιου Νόµου.».
Η γενική αναφορά στο σεβασµό στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 κρίνεται ότι
είναι επαρκής. Η ειδική αναφορά δε στα άρθρα 7 και 7Α του νόµου δεν καλύπτει
πλήρως την περίπτωση και πρέπει να απαλειφθεί.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Π. Χριστόφορος

Ε. Παπαγεωργοπούλου
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