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Ι. Ορισµός δεδοµένων υγείας 
και ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο

• Ορισµός: Ως δεδοµένα υγείας νοούνται όλα τα 
δεδοµένα που έχουν σαφή και στενή σχέση µε 
την υγεία και αναφέρονται σε παρελθούσα, 
παρούσα και µέλλουσα κατάσταση.

• Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο:• Ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο:
• αρ. 2 β΄ ν. 2472/1997: ευαίσθητα δεδοµένα
• αρ. 7 ν. 2472/1997: Απαγορεύει κατ’ αρχήν (§ 1) 
τη συλλογή και την επεξεργασία ευαίσθητων 
δεδοµένων. Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται (§ 2) 
κατόπιν σχετικής άδειας της Αρχής στις εξής 
περιπτώσεις:



άρ. 7 παρ. 2
• α) συγκατάθεση
• β) διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος 
• γ) αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον 
δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου

• δ) πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή 
υπηρεσιών υγείας

• ε) δηµόσια αρχή αα) εθνική ασφάλεια, ββ) εγκληµατολογική ή • ε) δηµόσια αρχή αα) εθνική ασφάλεια, ββ) εγκληµατολογική ή 
σωφρονιστική πολιτική, γγ) προστασία της δηµόσιας υγείας, 
δδ) άσκηση δηµόσιου φορολογικού ελέγχου ή δηµόσιου ελέγχου 
κοινωνικών παροχών.

• στ) έρευνα 
• ζ) δηµόσιο πρόσωπο - άσκηση δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος



Περαιτέρω προϋποθέσεις

1. αρχή της αναλογικότητας (αρ. 4 §1 β΄), 
2. αρχή της ακρίβειας (αρ. 4 §1 γ΄), 
3. αρχή της  χρονικά περιορισµένης 
διατηρήσεως (αρ. 4 § 1 δ΄)διατηρήσεως (αρ. 4 § 1 δ΄)

4. αρχή του σκοπού (αρ. 4 § 1 β΄)
5. ενηµέρωση (αρ. 11 § 3).



Προκαταρκτικά 
ζητήµατα

• Α) Μη υπαγωγή θανόντων στη νοµοθεσία προστασίας δπχ (Αποφ. 
100/2001, 32/2006)

• Β) Η παροχή άδειας διαβιβάσεως δεδοµένων από την Αρχή δεν 
συνιστά υποχρέωση χορηγήσεως των αιτούµενων δεδοµένων (Γν. 
3/2009)

• Γ) H εισαγγελική παραγγελία δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση 
λήψεως άδειας εκ µέρους της ΑΠ∆ΠΧ (Αποφ. 33/2010, 148/2011, λήψεως άδειας εκ µέρους της ΑΠ∆ΠΧ (Αποφ. 33/2010, 148/2011, 
56/2014, 58/2014)

• ∆) Απόδειξη της νοµιµότητας της αιτήσεως µέσω χορηγήσεως 
σχετικού δικογράφου (Αποφ. 8,9/2005, 81/2009)

• Ε) Υποβολή αιτήσεως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. ιατρό, 
κλινική, νοσοκοµείο) και όχι από ενδιαφερόµενο τρίτο (άρ. 7 § 3 και 19 
§ 1 γ΄, Αποφ. 8/2015)

• Στ) Η Αρχή δεν χορηγεί άδεια σε περίπτωση που αµφισβητείται η 
νοµιµότητα κτήσεως των δεδοµένων (Αποφ. 33/2015)



Α) Χορήγηση δεδοµένων για δικαστική 
χρήση

• 1) Χορήγηση δεδοµένων για απόδειξη ιατρικού σφάλµατος σε αγωγές 
αποζηµιώσεως

– α) Αίτηµα από τα ίδια εναγόµενα νοσοκοµεία ή ιατρούς αυτών µε την 
ιδιότητά τους ως εναγοµένων (Αποφ. 74/2010)

– β) Αίτηµα από τρίτους (Αποφ. 1,4,34,45,73,132,167/2014)
• 2) Χορήγηση δεδοµένων για απόδειξη ιατρικού σφάλµατος, αλλά και 

σωµατικής βλάβης σε ποινικές δίκες (Αποφ. 75/2013, 71,155/2014)
• 3) Θέση κάποιου σε δικαστική συµπαράσταση• 3) Θέση κάποιου σε δικαστική συµπαράσταση
• Αρ. 1667 ΑΚ: νοµιµοποιούµενα πρόσωπα: σύζυγος, γονείς, τέκνα: ΟΧΙ 
αδελφός ή εξάδελφος (Αποφ. 40, 118, 148/2014)

• 4) Χορήγηση δεδοµένων υγείας για απόδειξη εργατικού ατυχήµατος 
(Αποφ. 46, 147, 183/2014)

• 5) Χορήγηση δεδοµένων υγείας για ρύθµιση επικοινωνίας γονέων και 
τέκνων και ρύθµιση επιµέλειας (Αποφ. 27, 72, 89, 83, 85, 88, 99/2014)

• 6) Χορήγηση δεδοµένων υγείας προς απόδειξη αβασίµων ισχυρισµών 
(Αποφ. 32, 140/2014)

• 7) Χορήγηση δεδοµένων υγείας σε ασφαλιστικές εταιρείες (Αποφ. 89, 
90/2014)



Β. Πρόσβαση σε δεδοµένα υγείας

• άρ. 12 § 6: γνωστοποίηση µέσω ιατρού
• άρ. 10 Συµβ. Οβιέδο: Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, είναι δυνατή η επιβολή περιπτώσεις, είναι δυνατή η επιβολή 
περιορισµών στο δικαίωµα προσβάσεως 
προς το συµφέρον του ασθενούς.



• Γ) Πρόσβαση γονέων σε φάκελο 
ανηλίκου τέκνου τους (Αποφ. 53/2010)

• ∆) Πρόσβαση θετού τέκνου σε 
ευαίσθητα δεδοµένα υγείας των ευαίσθητα δεδοµένα υγείας των 
βιολογικών γονέων του (Αποφ. 11/2003)

• Ε) Χορήγηση δεδοµένων υγείας για 
εξυπηρέτηση ζωτικού συµφέροντος 
ασθενούς (Αποφ. 174/2014, απόρριψη: 
39/2010, 43/2015)



Στ) ∆ηµοσίευση δεδοµένων υγείας στον τύπο

• 1) Αντισυνταγµατική η προηγούµενη 
άδεια για δηµοσίευση στον τύπο άδεια για δηµοσίευση στον τύπο 
(Αποφ. 26/2007)

• 2) Στάθµιση ελευθερίας του τύπου και 
προστασίας δεδοµένων υγείας (Αποφ. 
52/2015)



• Ζ) Χορήγηση δεδοµένων υγείας για 
ερευνητικούς σκοπούς (Αποφ. 31/2013)

• Η) Πρόσβαση και αποκάλυψη 
δεδοµένων υγείας σε ανακριτικές αρχές δεδοµένων υγείας σε ανακριτικές αρχές 
και δηµόσιες αρχές µε ελεγκτική εκ του 
νόµου αρµοδιότητα (άρ. 3 § 2β)


