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Περιεχόμενα
το μήνυμα του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
international Health Tourism Center Γ. Πατούλης επισκέφθη-
κε την Πρίστινα για τον τουρισμό Υγείας

Για τις  σημαντικές προοπτικές της χώρας μας στην  αγορά 
της Ασίας μίλησε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο  πλαί-
σιο του Ελληνοκινέζικου  Φαρμακευτικού Forum Ιπποκρά-
τεια

Ο ΙΣΑ συγκροτεί με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθε-
νών Διαρκή Επιτροπή Εργασίας, με στόχο να διεκδικηθεί  
ένα βιώσιμο και υψηλού επιπέδου Πρωτοβάθμιο Σύστημα 
Υγείας 

η σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση για τον ιατρικό 
τουρισμό, το συνέδριο iMTJ Medical Travel Summit πραγμα-
τοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του 
ΙΣΑ (21 έως 24 μαΐου 2018)
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Ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δε-
δομένων

Εκπαιδευτικές ημερίδες του ΙΣΑ για τον νέο κανονισμό προ-
σωπικών δεδομένων (GDPR)  και για τον υπεύθυνο προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων (DPo)

Διάθεση μηχανημάτων PoS από τράπεζες για τα μέλη του 
Ι.Σ.Α.

Ο ΙΣΑ καλεί  να δηλώσουν συμμετοχή όσα μέλη του επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος σε αποστολή στη λωρίδα της Γάζας 

Ο ΙΣΑ στηρίζει την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση και κα-
λεί τα μέλη του να συμμετάσχουν δυναμικά

Ο ΙΣΑ με εξώδικο που απέστειλε στον ΕΦΚΑ, ζητά την άμεση 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εκκαθά-
ριση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

Ενημέρωση προς τα μέλη του ΙΣΑ για τη νέα νομοθεσία 
προσωπικών δεδομένων

Δήλωση ΙΣΑ για την αποκάλυψη του κυκλώματος που διακι-
νούσε παράνομα αντικαρκινικά φάρμακα

να αρθούν άμεσα τα εμπόδια στη συνταγογράφηση ζητά ο 
ΙΣΑ, με επιστολή του στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σ. μπερσίμη

Συνοπτικές οδηγίες συμμόρφωσης ιδιωτικού ιατρείου στον 
νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.theocharakis.
com.gr
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ΓΙωρΓοΣ ΠΑΤοΥΛΗΣ
ΠροεΔροΣ Ι.Σ.Α.

email: proedros@isathens.gr | facebook: www.facebook.com/giorgos.patoulis | twitter: @George_Patoulis

Το ΜΗΝΥΜΑ ΤοΥ ΠροεΔροΥ

Aγαπητοί  συνάδελφοι

ο Ιατρικός Σύλλογος 
Αθηνών πρόκειται να 
εξαντλήσει  όλα τα 

μέσα για να προασπίσει τα 
συμφέροντα των ασθενών 
και των μελών του που 
απειλούνται από αυθαίρετες  
και αποτυχημένες πολιτικές. 
τους τελευταίους μήνες γίνεται 
προσπάθεια να επιβληθεί ένα 
πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, 
το οποίο προβλέπει φθηνές και 
υποβαθμισμένες υπηρεσίες ,για 
τους ασθενείς και εμποδίζει το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα των πολιτών, στην 
ελεύθερη επιλογή γιατρού.
Δυστυχώς  αντιμετωπίζουν 
τους έλληνες ασθενείς ως  
πολίτες δεύτερης κατηγορίας 
.Tο Σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας  θα πρέπει να 
εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υγείας στον ασθενή 
και να αξιοποιεί  το ιατρικό 
δυναμικό της χώρας προς 
όφελος των πολιτών. 
Όπως ήταν αναμενόμενο 
ο ιατρικός κόσμος, γύρισε 

την πλάτη στις απαξιωτικές 
αμοιβές και στον εργασιακό 
μεσαίωνα που προσπαθεί να 
επιβάλλει το υπουργείο Υγείας 
.Ωστόσο επιχειρήθηκε να 
εξαναγκαστούν οι γιατροί να 
συνεργαστούν, με παράνομες  
και καταχρηστικές  μεθόδους  
που προσβάλλουν κάθε 
αίσθημα δικαίου .
Ο  ΙΣΑ έχει προσφύγει στη 
δικαιοσύνη και πρόκειται 
να κάνει όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες ,για να προασπίσει 
τη δημόσια υγεία και 

το αδιαπραγμάτευτο 
δικαίωμα των μελών του να 
εργάζονται και να αμείβονται 
αξιοπρεπώς.
το μήνυμα που στέλνουμε 
είναι σαφές και δεν χωράει 
περιθώρια παρερμηνείας : «Ο 
ιατρικός κόσμος δεν απειλείται 
και δεν εκβιάζεται».
Όλοι  μαζί ενωμένοι θα 
παλέψουμε για ένα  σύστημα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας που τιμά τον εργαζόμενο 
γιατρό και  υπηρετεί τον έλληνα 
ασθενή .

ο ιατρικός κόσμος δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται
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ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του 
international Health Tourism Center Γ. Πατούλης 
επισκέφθηκε την Πρίστινα για τον Τουρισμό Υγείας

Αθήνα, 5/5/2018

Σημαντική παρουσία είχε το 
international Health Tourism 
Center (iHTC), στο Διεθνές Συνέ-

δριο Βαλκανικών Χωρών για τον τουρι-
σμό Υγείας που πραγματοποιήθηκε στην 
Πρίστινα, στις 4 μαΐου 2018.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Γ. Πατού-
λης, πρόεδρος του ΙΣΑ, του iHTC, και του 
ΕλΙτΟΥΡ, παρουσίασε τα αποτελέσματα 
από τις διεθνείς δράσεις του Κέντρου και 

αναφέρθηκε στην θέση που έχει κατα-
κτήσει στην παγκόσμια αγορά του τουρι-
σμού υγείας.
Παράλληλα ανακοινώθηκε η ένταξη στο 
international Health Tourism Center, των 
Εθνικών δομών του τουρισμού υγείας 
της Ρουμανίας και της Αλβανίας ενώ έχει 
ήδη δρομολογηθεί η ένταξη των εθνι-
κών δομών της Ιταλίας, της Σερβίας και 
της Κύπρου.
Σχολιάζοντας το θέμα ο Γ. Πατούλης τό-

νισε τα εξής:
«το international Health Tourism Center 
διευρύνει τις συνεργασίες του στις διά-
φορες χώρες κερδίζοντας όλο και πιο 
σημαντική θέση στον τομέα του παγκό-
σμιου τουρισμού υγείας . Στόχος μας είναι 
η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
ειδικά στην περιοχή των Βαλκανίων και 
να δημιουργηθούν συνεργασίες και συ-
νέργειες με φορείς άλλων χωρών που θα 
αυξήσουν τη δυναμική της χώρα μας.»
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Αθήνα, 19/5/2018

Τις  σημαντικές προοπτικές της χώρας μας 
στην  αγορά της Ασίας τόνισε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης κατά το χαιρετισμό που 

απηύθυνε στην τελετή έναρξης του  Ελληνοκινέζι-
κου  Φαρμακευτικού Forum Ιπποκράτεια, την Πα-
ρασκευή  18 μαΐου 2018, στο Ζάππειο μέγαρο.
Ο κ. Πατούλης επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυξης 
διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της 
Ασίας και εδικά με την Κίνα και μίλησε για τη διεύ-
ρυνση των  συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών  
στον ιατροφαρμακευτικό τομέα .
Επίσης ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στον 
τουρισμό υγείας που αποτελεί έναν τομέα που  η 
χώρα μας έχει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα.
«η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνι-
στήσει στο ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του 
ιατρικού τουρισμού, αφού διαθέτει σειρά από 
πλεονεκτήματα που το επιτρέπουν, όπως είναι  
για παράδειγμα το συγκριτικά χαμηλό κόστος 
των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την υψηλού 
επιπέδου επιστημονική επάρκεια και εμπειρία 
του ιατρικού προσωπικού μαζί με τις σύγχρονες 
υποδομές υγείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ. 

Για τις  σημαντικές προοπτικές 
της χώρας μας στην  αγορά 
της Ασίας μίλησε ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο  
πλαίσιο του ελληνοκινέζικου  
Φαρμακευτικού Forum 
Ιπποκράτεια
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Αθήνα, 21/5/2018

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συ-
γκάλεσε σήμερα στα γραφεία 
του έκτακτη σύσκεψη, με τους  

εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών 
,με θέμα το νέο σύστημα Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας που προβλέπει με-
ταξύ άλλων την υποχρεωτική παραπο-
μπή από τον οικογενειακό στον ειδικό 
γιατρό (gatekeeping).
Ο πρόεδρος  Γ. Πατούλης και τα μέλη 
του ΔΣ του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος και Π. 
Ψυχάρης ενημέρωσαν τους εκπροσώ-
πους των ασθενών για τις δυσμενείς επι-
πτώσεις του νέου συστήματος και την 

επικείμενη  υποβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών υγείας των ασφαλισμέ-
νων καθώς το νέο σύστημα εμποδίζει το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα 
των πολιτών ,στην ελεύθερη επιλογή 
γιατρού και καθιστά πρακτικά αδύνατη 
τη σωστή παρακολούθηση των χρονίως 
πασχόντων .
τονίστηκε ο κίνδυνος οι ασθενείς να 
εγκλωβίζονται σε ένα δαίδαλο γραφει-
οκρατίας και τελικά να εξαναγκάζονται 
να πληρώνουν από την τσέπη τους την 
επίσκεψη στο γιατρό που έχουν ανάγκη.
Από την πλευρά τους ,οι εκπρόσωποι 
των Συλλόγων Ασθενών αναφέρθηκαν 

στις σοβαρές παραλείψεις και αδυνα-
μίες που παρουσιάζει το νέο σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κα-
θώς δεν καλύπτει βασικές ανάγκες των 
χρονίως πασχόντων και  θέτει ανυπέρ-
βλητα εμπόδια στην περίθαλψή τους.
Αποφασίσθηκε μεταξύ  άλλων, η συ-
γκρότηση μιας Διαρκούς Κοινής Επι-
τροπής ,στην οποία θα συμμετέχουν οι 
εκπρόσωποι των Συλλόγων  Ασθενών 
και μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ, με στόχο να 
διεκδικήσουν ένα  βιώσιμο και υψηλού 
επιπέδου Σύστημα Υγείας που θα αξιο-
ποιεί το επιστημονικό δυναμικό της χώ-
ρας προς όφελος των ασθενών.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, σχολι-
άζοντας το θέμα τόνισε τα εξής:
«Ο Ιατρικός κόσμος ενώνει τις δυνάμεις 
του με τους ασθενείς και όλοι μαζί θα 
διεκδικήσουμε το σύστημα υγείας που 
μας αξίζει. Καμία πολιτική ηγεσία δεν 
δικαιούται να αποφασίζει ερήμην των 
ασθενών και των λειτουργών της υγεί-
ας. Ο ΙΣΑ  επιδιώκει να ενδυναμωθεί η 
φωνή των ασθενών και να συμβάλλει  
στη συμμετοχή τους στα κέντρα των 
αποφάσεων όπως γίνεται σε όλο τον πο-
λιτισμένο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε την 
κοινή αυτή πορεία δίνοντας τη μάχη για 
ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που 

Γ. Πατούλης: «ο Ιατρικός κόσμος ενώνει τις δυνάμεις 

του με τους ασθενείς και όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε 

το σύστημα υγείας που μας αξίζει.
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θα διασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες υγείας σε όλους τους ασθενείς 
στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας».
Στην σημερινή έκτακτη σύσκεψη συμ-
μετείχαν οι κάτωθι:
Άλμα Ζωής Πανελλήνιος Σύλλογος Γυ-
ναικών με Καρκίνο μαστού 

Παρασκευή μιχαλοπούλου, Αντιπρόε-
δρος 
Ελληνική Εταιρία Αντιρρευματικού Αγώ-
να  (Ελ.Ε.Αν.Α.) 

Αθανασία Παππά, Πρόεδρος

Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη 
(Ελ.Ο.ΔΙ.)
Δημήτριος Συκιώτης, Πρόεδρος
Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας 
(Ε.Ο.ΘΑ.) 
Παντελής λαγώνης, Υπεύθυνος Δημ. 
Σχέσεων
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – Ελ-
λΟΚ
Γιώργος Καπετανάκης, Γενικός Γραμμα-
τέας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Δια-
βήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) 

μαρία τριαντφύλλου, μαρία Δασκαλά-
κη, Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων
Πανελλήνιος Σύλλογος μεταμοσχευ-
μένων Καρδιάς -Πνεύμονα «ΣΥνΕΧΙ-
ΖΩ» 
Δημήτρης μαγγίνας, Πρόεδρος
Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από 
μεσογειακή Αναιμία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.μΑ)
μαρία Αγγελοπούλου, Πρόεδρος, Χρι-
στίνα Αργύρη ταμίας ΔΣ
ΣΟΨΥ Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογε-
νειών για την ψυχική υγεία 
Αναστασία Γιαννετοπούλου, Πρόεδρος
Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά 

Πλάκας 
Γεωργία τσίρου, ταμίας ΔΣ, Ανθή Κου-
μουτσάκου, μέλος ΔΣ, νάντια Ζιαγκου-
βά, Κοινωνική λειτουργός
Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - 
Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.»  Αθηνών 
Θανάσης Κρεμασμένος, Διευθυντής, 
μαίρη Χήναρη
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας ΠΕτΑλΟΥ-
ΔΑ 
μέμη τσεκούρα, Πρόεδρος
Σωματείο ηπατομεταμοσχευθέντων Ελ-
λάδος «ηΠΑΡχω» 
Χριστίνα Θεοδωρίδου, Πρόεδρος

ο ΙΣΑ συγκροτεί με 
τους εκπροσώπους των 
Συλλόγων Ασθενών Διαρκή 
επιτροπή εργασίας, με 
στόχο να διεκδικηθεί  
ένα βιώσιμο και υψηλού 
επιπέδου Πρωτοβάθμιο 
Σύστημα Υγείας 
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Αθήνα, 4/5/2018

Μία από τις σημαντικές διεθνείς 
διοργανώσεις, για τον τουρι-
σμό Υγείας, το συνέδριο iMTJ 

Medical Travel Summit πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην 
Αθήνα, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομι-
λητών από όλο τον κόσμο, υπό την αιγί-
δα του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ.
το iMTJ Medical Travel Summit 2018, 
το οποίο διοργανώνεται από το 
international Medical Travel Journal 
και το Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού 
τουρισμού ΕλΙτΟΥΡ πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθεί την Δευτέρα 21 έως την 
Πέμπτη 24 μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο 
Wyndham Grand Athens. 
Αποτελεί μία υψηλού επιπέδου διοργά-
νωση, με διεθνές κύρος, η οποία αφορά 
εταιρείες και ιδιώτες που ασχολούνται ή 
σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον 

ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του ιατρι-
κού τουρισμού.
Για πρώτη φορά στη χώρα μας, κορυ-
φαίοι ομιλητές από όλο τον κόσμο θα 
δώσουν το παρόν στη διοργάνωση με 
σκοπό να μοιραστούν με τους συμμετέ-
χοντες όλες τις τελευταίες εξελίξεις του 
κλάδου. Ως άριστοι γνώστες του αντι-
κειμένου θα προσφέρουν τη δυνατότη-
τα σε όσους τους παρακολουθήσουν να 
αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για 
να εξελίξουν τις ικανότητές τους και να 
ανταποκριθούν στα συνεχώς εξελισσό-
μενα δεδομένα.
το iMTJ Medical Travel Summit 2018 
διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία τα 
τελευταία τρία χρόνια στην Κροατία, 
την Ισπανία και το ηνωμένο Βασίλειο, 
προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευση, παράλληλα με τις πολυάριθμες 
ευκαιρίες ανάπτυξης σχέσεων, τόσο σε 

ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επί-
πεδο με φορείς και ισχυρούς παράγοντες 
του ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως.
Σχολάζοντας το θέμα ο Γ. Πατούλης, πρό-
εδρος ΙΣΑ, ΚΕΔΕ, ΕλΙτΟΥΡ τόνισε τα εξής:
« Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δημι-
ουργούμε τις συνθήκες για την εδραί-
ωση της Ελλάδας στο παγκόσμιο χάρτη 
του ιατρικού τουρισμού .Κεντρικό ση-
μείο στη εθνική στρατηγική που ακολου-
θούμε είναι η διοργάνωση συνεδρίων 
παγκόσμιας εμβέλειας τόσο στην Ελλά-
δα όσο και στο εξωτερικό. η σημαντική 
αυτή διοργάνωση πρόκειται να συγκε-
ντρώσει τους καλύτερους στον τομέα 
του ιατρικού τουρισμού παγκοσμίως, για 
να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπει-
ρία τους που μπορούν να διασφαλίσουν 
τη μακρόχρονη ανάπτυξη αυτού του 
κλάδου»
Οι στόχοι

το συνέδριο, απευθύνεται σε key opinion 
leaders και ανώτερα στελέχη του χώρου 
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
ή ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του ιατρικού τουρισμού και την παγκό-
σμια αγορά ιατρικής περίθαλψης.
το περιεχόμενο και η θεματολογία του 
συνεδρίου, θα αποτελέσει εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο, για την εξέλιξη των 
επαγγελματιών του ιατρικού τουρισμού, 
εστιάζοντας στα πραγματικά ζητήματα 
που αντιμετωπίζει η αγορά.
το iMTJ Medical Travel Summit 2018 θα 
φιλοξενηθεί από την Δευτέρα 21 έως την 
Πέμπτη 24 μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο 
Wyndham Grand Athens ενώ για λίγες 
μόνο ημέρες, θα ισχύσουν μειωμένες τι-
μές εγγραφής. (πατήστε ΕΔΩ)
Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να 
δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της διορ-
γάνωσης: πατήστε ΕΔΩ

Η σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση για τον ιατρικό 
τουρισμό, το συνέδριο imTJ medical Travel Summit 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα, υπό την αιγίδα 
του ΙΣΑ (21 έως 24 Μαΐου 2018)
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ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
To νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που τίθεται σε εφαρμογή από το Υπουργείο 
Υγείας το 2019, προβλέπει φθηνές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς 
και εμποδίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη επιλογή 
γιατρού.
Καθιερώνεται το  σύστημα των υποχρεωτικών παραπομπών (gatekeeping) που δεν επιτρέπει 
στον ασθενή να επισκεφθεί εξειδικευμένους γιατρούς εάν δεν πάρει παραπεμπτικό από τον 
οικογενειακό γιατρό που τον παρακολουθεί.
με το νέο σύστημα δημιουργείται ο.. «υπεργιατρός» οικογενειακός γιατρός και εμποδίζεται η 
πρόσβαση των πολιτών στο υψηλά εξειδικευμένο  επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας  που 
γίνεται ανάρπαστο από τα υγειονομικά συστήματα των άλλων χωρών.
Οι  ασθενείς θα εγκλωβίζονται  σ ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας και τελικά θα εξαναγκάζονται να 
πληρώνουν από την τσέπη τους την επίσκεψη στο γιατρό που έχουν ανάγκη.
Ο ΙΣΑ τονίζει ότι το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υποβαθμίζει δραματικά τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες  και είναι εις βάρος της Δημόσιας Υγείας.
ο έλληνας ασθενής δεν είναι ασθενής  δεύτερης κατηγορίας.
Ζητούμε ελεύθερη  επιλογή γιατρού και πρόσβαση όλων των πολιτών  στο υψηλά 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
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ο ΙΣΑ καλεί  να δηλώσουν συμμετοχή όσα μέλη του επιθυμούν να 
πάρουν μέρος σε αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας 

εκπαιδευτικές ημερίδες του ΙΣΑ για τον νέο κανονισμό 
προσωπικών δεδομένων (GDPR)  και για τον υπεύθυνο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)

Διάθεση μηχανημάτων POS από τράπεζες για τα 
μέλη του Ι.Σ.Α.

ο ΙΣΑ στηρίζει την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν δυναμικά

ο ΙΣΑ με εξώδικο που απέστειλε στον 
εΦΚΑ, ζητά την άμεση αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
την εκκαθάριση των οφειλομένων 
ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 15/4/2018

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προ-
τίθεται να διοργανώσει  άμεσα 
αποστολή με εθελοντές γιατρούς 

στη λωρίδα της Γάζας  προκειμένου  να 
συμβάλλουν στην υγειονομική  φροντί-
δα των τραυματιών.
 η αποστολή -τα έξοδα της οποίας εί-
ναι καλυμμένα- θα κινηθεί σε ασφαλή 

σημεία της περιοχής στα οποία παρέ-
χεται νοσοκομειακή φροντίδα στον 
πληθυσμό.
Ο ΙΣΑ καλεί όσα μέλη του επιθυμούν να 
λάβουν μέρος στην αποστολή και έχουν 
ειδικότητες  για τις οποίες υπάρχει άμεση 
ανάγκη (ορθοπεδικοί, χειρουργοί, αναι-
σθησιολόγοι κ.τ.λ.) να δηλώσουν συμμε-
τοχή στο isathens2@isathens.gr

Αθήνα, 25/5/2018
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 2 και 3 
Ιουνίου  και εν συνεχεία στις 16 και 
17 Ιουνίου ώρα 11π.μ. – 2μ.μ. θα 

πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκπαι-
δευτικές ημερίδες στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Ι.Σ.Α. που θα αφορούν την 
ενημέρωσή σας για τον νέο κανονισμό 
προσωπικών δεδομένων (GDPR)  και για 

τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών 
δεδομένων (DPo)
Οι ημερίδες λόγω της ειδικής φύσεώς 
τους θα πραγματοποιηθούν σε ολιγομε-
λή τμήματα. Για τον λόγο αυτό σας παρα-
καλούμε όπως δηλώσετε την συμμετοχή 
σας και την ημερομηνία της ημερίδας  
στην παρακάτω φόρμα. Θα τηρηθεί σει-
ρά προτεραιότητας.
Για την φόρμα συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ 

Αθήνα, 22/5/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών στη συνεδρίαση 
της 17/5/2018 αποδέχθηκε τις προ-

σφορές των τραπεζών,  ΕΘνΙΚη,  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
και ΑLPHA BANK  που συντάχθηκαν σύμ-
φωνα με την από 25/4/2018 πρόσκληση 
ενδιαφέροντος του ΙΣΑ  για την προμήθεια 
συσκευών P.o.S.  για τα μέλη του ΙΣΑ και τις 

ιατρικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες 
στο μητρώο ιατρικών εταιρειών του ΙΣΑ. 
Οι παραπάνω προσφορές επισυνάπτο-
νται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
Επισημαίνεται ότι για την προμήθεια των 
μηχανημάτων PoS  κάθε γιατρός να επι-
σκέπτεται  την τράπεζα της επιλογής του 
με την προσφορά, την αστυνομική και 
την ιατρική του ταυτότητα.

Αθήνα, 29/5/2018

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συμ-
μετέχει στην 24ωρη απεργία  
που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ ,η 

ΑΔΕΔΥ  και άλλοι κοινωνικοί και επιστη-
μονικοί φορείς, για την τετάρτη 30 μα-
ΐου2018,  με κύρια αιτήματα την άμεση 
αύξηση των δημοσίων δαπανών για την 

Υγεία, την αλλαγή του άδικου και απάν-
θρωπου φορολογικού και ασφαλιστικού 
συστήματος, τη στελέχωση των μονά-
δων Υγείας με νέους ιατρούς και αξιο-
πρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής 
για το σύνολο των λειτουργών της Υγεί-
ας .
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του 

ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Καλούμε τον ιατρικό κόσμο να συμ-
μετέχει δυναμικά στην αυριανή κινη-
τοποίηση  ενάντια στις αποτυχημένες 
πολιτικές που έχουν προκαλέσει δρα-
ματική υποβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας ενώ έχουν οδηγήσει 
τους γιατρoύς στην οικονομική και στην 

επαγγελματική εξαθλίωση. Διεκδικούμε 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοι-
βής και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για 
όλους τους ασθενείς στο τελευταίο άκρο 
της Ελλάδας»
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν 
στην απεργία και να δώσουν δυναμικό 
παρόν στις κινητοποιήσεις.

Αθήνα, 4/5/2018

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
επανήλθε στο κρίσιμο ζήτημα 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

με εξώδικο που απέστειλε στον ΕΦΚΑ, 
με το οποίο ζητά την άμεση αποπληρω-
μή τους καθώς ο Φορέας αποπληρώνει 
τους μεγάλους παρόχους και αγνοεί 
τους γιατρούς που βρίσκονται σε δεινή 
οικονομική κατάσταση. Οι γιατροί εκλύ-
θηκαν το 2016 να εκδώσουν τιμολόγια 
για ληξιπρόθεσμα χρέη ασφαλιστικών 
οργανισμών προκειμένου αυτά να εκκα-
θαριστούν από τον καθολικό τους διά-
δοχο τον ΕΟΠΥΥ και ακόμη περιμένουν. 
Πρόκειται για χρέη που κάποιες φορές 
χρονολογούνται από το 2011, μέχρι σή-
μερα εκκρεμούν και δεν έχουν εξοφλη-
θεί, αποτέλεσαν όμως φορολογικά έσο-
δα του έτους 2016. 
Παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημε-
ρομηνία πλήρους εκκαθάρισης και εξό-
φλησης των ιατρών είναι η 30.6.2018, 
μέχρι σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενώ 
φέρεται κατά πληροφορίες να έχει ήδη 
εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς των «με-
γάλων παρόχων» πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας φροντίδας υγείας κωφεύει 
στο αίτημα του ΙΣΑ να προβεί στην εκκα-

θάριση των οφειλών προς τα μέλη του.
Επιπρόσθετα δεν έχει προβεί στην εκκα-
θάριση των ασφαλιστικών εισφορών, με 
αποτέλεσμα να απαιτεί και να εισπράττει 
μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές. 
Έτσι συγκεντρώνει μεγάλα οικονομικά 
οφέλη, παραβιάζοντας τις ισχύουσες δι-
ατάξεις, σε βάρος των ιατρών, οι οποίοι 
βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατά-
σταση. Παράλληλα αποπληρώνει τους 
μεγάλους παρόχους για να εμφανίζεται 
προς τα «έξω» ότι αποπληρώνει τα ληξι-
πρόθεσμα.
Ο iΣΑ στο εξώδικο που απέστειλε ζητά 
από τον ΕΦΚΑ:
α) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση και 
καταβολή των οφειλομένων στους ια-
τρούς μέλη του, παρόχους των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης. 
β) να γνωστοποιήσει συγκεκριμένα 
στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σε 
πόσους παρόχους έχουν μέχρι σήμερα 
καταβληθεί τα ληξιπρόθεσμα και σε ποιο 
ποσοστό επί του συνόλου των οφειλομέ-
νων αντιστοιχεί το μέχρι σήμερα κατα-
βληθέν ποσό. 
γ) να προβεί άμεσα στην εκκαθάριση 
των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφο-
ρών από 1.1.2017 και εντεύθεν

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε στις 25 μαΐου τίθε-
ται σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδο-
μένων (GDPR General Data Protection 
Regulation, No 679/2016).
Ο ΙΣΑ διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς θα 
πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί μαζί 
σας, για τα θέματα που σας αφορούν 
προσωπικά, εσάς, το ιατρείο σας, την εγ-
γραφή σας στο μητρώο του ΙΣΑ κα.
Στην ετήσια δήλωσή σας προς τον ΙΣΑ 
καλείστε πάντα να μας δηλώσετε εάν δεν 

επιθυμείτε να λαμβάνετε email ή/και sms.  
η δήλωση αυτή δεν αφορά την επικοινω-
νία για τα ανωτέρω προσωπικά ζητήματα 
της εγγραφής σας, αλλά ενημερώσεις του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που αφορούν:
•	 Σημαντικές	 ανακοινώσεις,	 δράσεις	 και	
ενέργειές του προς δημόσιες ή άλλες αρχές 
για τη διασφάλιση των επαγγελματικών σας 
συμφερόντων ή τη δημόσια υγεία. 
•	 Προσεχείς	επιστημονικές	εκδηλώσεις,	
σεμινάρια ή συνέδρια ή άλλες εκδηλώ-
σεις του ΙΣΑ. 
•	 Τρέχουσες	εξελίξεις.
Στις νέες ετήσιες δηλώσεις που θα υποβάλ-

λονται εφεξής θα ζητείται από τα μέλη μας 
να δηλώσουν ρητώς εάν επιθυμούν να λαμ-
βάνουν τις ανωτέρω ενημερώσεις. Εάν δεν 
δηλώσουν ότι επιθυμούν, οι ανακοινώσεις 
δεν θα στέλνονται. Επομένως, για να υπάρ-
χει ενιαία πολιτική για όλα τα μέλη του Συλ-
λόγου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν 
ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους, θα ερωτη-
θείτε τις προσεχείς ημέρες εάν επιθυμείτε 
να λαμβάνετε ανακοινώσεις. 
Εάν απαντήσετε θετικά, θα συνεχίσετε 
να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Εάν δεν απαντήσετε, θα σημαίνει ότι δεν 

αποδέχεστε την αποστολή ενημερώσε-
ων, επομένως θα διακοπεί η αποστολή 
τους προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως τα στοιχεία σας θα παραμείνουν 
στο μητρώο, όπως τα δηλώνετε για τους 
σκοπούς τήρησης του μητρώου και επι-
κοινωνίας για ζητήματα που αφορούν 
την εγγραφή σας, εφόσον απαιτηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα 
απεγγραφής σας παρέχεται σε κάθε 
ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλου-
με, όπως και στο παρόν, επιλέγοντας 
«unsubscribe» στο κάτω μέρος του πα-
ρόντος.

ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
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1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προσω-
πικά δεδομένα είναι κάθε πληροφο-
ρία σχετική με ένα φυσικό πρόσωπο, 
εφόσον αυτό το φυσικό πρόσωπο 
ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτο-
ποιηθεί (δηλαδή ακόμη και εάν δεν 
προσδιορίζεται ποιο είναι το πρόσω-
πο που αφορά η πληροφορία, αλλά 
αυτό μπορεί να συναχθεί έμμεσα 
συνδυάζοντας άλλες πληροφορίες).

2.  Τι σημαίνει «επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων»;
Σύμφωνα με την νομοθεσία για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, 
επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων σημαίνει γενικά κάθε πράξη ή 
σειρά πράξεων που πραγματοποιείται 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιη-
μένων μέσων. τέτοιες πράξεις μπο-
ρεί να περιλαμβάνουν τη συλλογή, 
την καταχώριση, την οργάνωση, τη 
διάρθρωση, την αποθήκευση, την 
προσαρμογή ή τη μεταβολή, την ανά-
κτηση, την αναζήτηση πληροφοριών, 
τη χρήση, την κοινολόγηση με διαβί-
βαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή 
διάθεσης, τη συσχέτιση ή τον συνδυ-
ασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή 
την καταστροφή δεδομένων.
Επομένως, όταν τηρείται ένα αρχείο, 
ακόμη και εάν δεν γίνεται χρήση των 
δεδομένων που περιλαμβάνονται 
σε αυτό, πρόκειται για «επεξεργασία 
δεδομένων» καθώς η τήρηση του 
αρχείου προϋποθέτει καταχώριση, 
οργάνωση και αποθήκευση των δε-
δομένων. 

3.  Τι είναι «Υποκείμενο των Δεδο-
μένων»; 
το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι 
το φυσικό πρόσωπο το οποίο ταυτο-
ποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί και 
στο οποίο αναφέρονται τα προσωπι-
κά δεδομένα που υπόκεινται σε επε-
ξεργασία. 
Υποκείμενα των δεδομένων μπο-
ρούν να είναι οι ασθενείς, των οποί-
ων τα στοιχεία επεξεργάζεται ο για-
τρός ή το νοσοκομείο, οι εργαζό-
μενοι, τρίτοι συνεγάτες και γενικώς 
κάθε φυσικό πρόσωπο. τα νομικά 
πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες ή άλλοι 

φορείς δεν αποτελούν «υποκείμενα 
δεδομένων» και δεν προστατεύονται 
από τη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

4.  Γιατί είναι σημαντική η προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων;
η προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων είναι σημαντική διότι εξισορ-
ροπεί το δικαίωμα των ατόμων στην 
ιδιωτικότητα και την ανάγκη των ορ-
γανισμών και των επαγγελματιών να 
επεξεργάζονται δεδομένα για επαγ-
γελματικούς σκοπούς.
Αφενός, τα άτομα πρέπει να απολαύ-
ουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα 
στον βαθμό που επιθυμούν και σε 
κάθε περίπτωση να έχουν τον έλεγχο 
των δεδομένων τους και να γνωρί-
ζουν ποιοι τα επεξεργάζονται και για 
ποιο σκοπό. Αφετέρου, οι οργανισμοί 
και οι επαγγελματίες πρέπει να χρη-
σιμοποιούν προσωπικά δεδομένα 
υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσί-
ας για να ασκούν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα, να παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους, να συμμορφώνο-
νται με τις υποχρεώσεις τους και να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. 
Όταν οι ιατροί φροντίζουν για τη συμ-
μόρφωσή τους με το ισχύον πλαίσιο 
για την ιδιωτικότητα, αποδεικνύουν 
έμπρακτα ότι σέβονται την ιδιωτικό-
τητα των ασθενών τους προστατεύ-
οντας τα ευαίσθητα δεδομένα τους. 
Παράλληλα, αποφεύγουν την έκθεση 
σε σημαντικούς κινδύνους, όπως την 
εμπλοκή σε έρευνες της αρμόδιας αρ-
χής, σε δικαστικές υποθέσεις διοικητι-
κής, αστικής και ποινικής φύσεως, την 
καταβολή υψηλών προστίμων προς 
τις αρχές και αποζημιώσεων προς ιδι-
ώτες, την απώλεια φήμης και εσόδων. 
Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση έχει 
εξαιρετική σημασία.

5. Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/
GDPR)
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων (General Data Protection 
Regulation / GDPR, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/eL/
TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 
(«Κανονισμός») περιλαμβάνει το νέο 
νομικό πλαίσιο για την προστασία 

δεδομένων. Δημοσιεύθηκε στις 27 
Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρ-
μογή από τις 25 μαΐου 2018. Ο Κα-
νονισμός έχει άμεση εφαρμογή σε 
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και δεν χρειάζεται τα τελευ-
ταία να ενσωματώσουν τις διατάξεις 
του στην εθνική νομοθεσία τους. 
Στην Ελλάδα αναμένεται η ψήφιση 
νόμου για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δε νο-
μοσχέδιο είναι δημοσιευμένο στην 
διεύθυνση http://www.opengov.
gr/ministryofjustice/wp-content/
u p l o a d s / d o w n l o a d s / 2 0 1 8 / 0 2 /
sxedio_nomou_prostasia_pd.pdf. 
με το νέο νόμο θα καταργηθεί ο 
ισχύον νόμος 2472/1997 και θα τε-
θούν σε ισχύ διατάξεις που συμπλη-
ρώνουν τον Κανονισμό και εξειδικεύ-
ουν ορισμένες από τις υποχρεώσεις 
που θεσπίζει ο Κανονισμός.

6.  Τι αλλαγές φέρνει ο Κανονισμός 
στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο 
για την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων;
Ο Κανονισμός εισάγει αρκετές αλλα-
γές στο προηγούμενο νομικό καθε-
στώς για την προστασία των φυσικών 
προσώπων αναφορικά με την επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων 
τους και θεσπίζει αυξημένες υποχρε-
ώσεις για οποιονδήποτε οργανισμό 
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. 
Κατάργηση γνωστοποιήσεων / αδει-
ών: Πλέον δεν απαιτείται προηγούμε-
νη γνωστοποίηση της επεξεργασίας 
δεδομένων στην αρχή προστασίας 
δεδομένων ούτε είναι απαραίτητο 
να ληφθεί προηγούμενη άδεια της 
αρχής σε περιπτώσεις επεξεργασίας 
ευαίσθητων δεδομένων (ή «ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων» σύμφωνα 
με τους όρο που χρησιμοποιείται 
στον Κανονισμό), όπως τα δεδομένα 
που αφορούν την υγεία. Είναι όμως 
αναγκαίο να λαμβάνονται τα απαραί-
τητα μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των ατόμων. Όσοι επε-
ξεργάζονται προσωπικά δεδομένων 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδει-
κνύουν τη συμμόρφωσή τους με το 
νέο νομικό πλαίσιο και να ενημερώ-
νουν αντίστοιχα την αρμόδια αρχή 
και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. 

Αρχή της λογοδοσίας: Ο Κανονισμός 
εισάγει την αρχή της «λογοδοσίας», 
που σημαίνει ότι όσοι επεξεργάζο-
νται προσωπικά δεδομένα δεν αρχεί 
να συμμορφώνονται με τις υποχρε-
ώσεις τους, αλλά πρέπε και να είναι 
σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρ-
φωσή τους. Συγκεκριμένα, πρέπει 
να τηρούν επικαιροποιημένα αρχεία 
των δραστηριοτήτων επεξεργασί-
ας προσωπικών δεδομένων καθώς 
και να εφαρμόζουν διαδικασίες που 
αντανακλούν όλες τις αρχές τις επε-
ξεργασίας και αντιμετωπίζουν ορθά 
οποιαδήποτε αιτήματα προβάλ-
λουν τα υποκείμενα των δεδομένων. 
Όποιος επεξεργάζεται προσωπικά 
δεδομένα πρέπει να ορίζει και να 
καταγράφει τη νομική βάση και τον 
σκοπό της επεξεργασίας και να προ-
άγει την διαφάνεια κάθε επεξεργασί-
ας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, εκείνοι που 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομέ-
να χρειάζεται να διενεργούν Εκτιμή-
σεις Αντικτύπου σχετικά με την Προ-
στασία Δεδομένων, όταν η επεξεργα-
σία δεδομένων είναι υψηλού ρίσκου, 
και να διορίζουν, εφόσον απαιτείται, 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. 
Αρχές Επεξεργασίας & Ενισχυμέ-
να δικαιώματα των υποκειμένων: Ο 
Κανοινσμός ορίζει πλέον με σαφή 
τρόπο τις βασικές αρχές που πρέπει 
να τηρούνται σε κάθε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων και ενιχύει 
τα δικαιώματα των επηρεαζόμενων 
προσώπων. 
Επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων χωρεί μόνο όταν πληρούνται 
τα κριτήρια που θέτει η νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων. 
Όποιος επεξεργάζεται προσωπικά 
δεδομένα οφείλει να τηρεί τις αρχές 
του Κανονισμού, όπως η ελαχιστο-
ποίηση των δεδομένων, η ακρίβεια, η 
ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα 
των δεδομένων, κτλ. 
Αυστηρότερες προϋποθέσεις για να 
είναι έγκυρη η συναίνεση: Όταν η 
επεξεργασία των δεδομένων βασί-
ζεται στην συγκατάθεση του ατόμου, 
θα πρέπει να διασφαλίζεται, επιπλέ-
ον των κριτηρίων που είχαν τεθεί από 
το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, ότι 
η συγκατάθεση είναι σαφής και λε-

ενημέρωση προς τα Μέλη του ΙΣΑ 
για τη νέα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων
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πτομερής. Πριν συναινέσει πρέπει να 
έχει ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με 
το ποιος θα επεξεργαστεί τα δεδομέ-
να του και για ποιο σκοπό.  Ειδικά για 
τα δεδομένα υγείας, όταν η επεξερ-
γασία τους βασίζεται σε συγκατάθε-
ση, πρέπει αυτή να είναι ρητή.
νέα δικαιώματα: Στα υποκείμενα των 
δεδομένων παρέχονται περισσότερα 
δικαιώματα σε σχέση με το προηγού-
μενο καθεστώς (δικαίωμα διαγραφής 
– «δικαίωμα στη λήθη», δικαίωμα στη 
φορητότητα δεδομένων, κτλ.). 
Προστασία Δεδομένων εκ του σχεδι-
ασμού: τα μέτρα για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων πρέπει 
να λαμβάνονται ήδη από τον σχεδια-
σμό των διαδικασιών και εξ ορισμού. 
Συνεργασία με τρίτους για επεξεργα-
σία δεδομένων: Όποιος επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 
εφαρμόζει νέες προδιαγραφές στις συ-
νεργασίες του με τρίτα μέρη, οι οποίοι 
ενδέχεται να ενεργούν ως υπεύθυνοι 
ή συνυπεύθυνοι της επεξεργασίας ή 
εκτελούντες την επεξεργασία. 
Γνωστοποίηση παραβιάσεων: Σε 
περίπτωση διαπιστωμένης παραβί-
ασης προσωπικών δεδομένων θα 
πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση 
στην αρμόδια εποπτική αρχή με τον 
τρόπο και εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις 
παραπάνω έννοιες (αρχές, δικαιώ-
ματα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης παρα-
βίασης προσωπικών δεδομένων) θα 
βρείτε στις επόμενες ενότητες.
Κίνδυνος μη συμμόρφωσης: Ο Κανο-
νισμός αυξάνει σημαντικά τους κιν-
δύνους εκ της μη συμμόρφωσης για 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
επεξεργάζονται δεδομένα. τα πρό-
στιμα που προβλέπονται σε περί-
πτωση παραβίασης της νομοθεσίας 
για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων μπορούν να αγγίξουν τα 
20 εκατομμύρια Ευρώ ή το 4% του 
ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργα-
σιών, ανάλογα με το ποιο είναι υψη-
λότερο. Επιπρόσθετα, αυξάνονται οι 
ελεγκτικές αρμοδιότητες των αρχών 
για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, οι οποίες μπορούν να 
διενεργούν ελέγχους και επιτόπιες 
εφόδους, πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα που αποτελούν αντικείμε-
νο επεξεργασίας, κτλ.

7. Ποιά δεδομένα αποτελούν «ειδι-
κές κατηγορίες δεδομένων»;
η επεξεργασία ορισμένων κατηγορι-

ών προσωπικών δεδομένων μπορεί 
να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα δι-
καιώματα των ατόμων στην ιδιωτικό-
τητα και, άρα, πρέπει να προστατεύ-
ονται με αυξημένα μέτρα ασφάλειας 
σε σχέση με άλλες κατηγορίες προ-
σωπικών δεδομένων. Ο Κανονισμός 
περιγράφει τα δεδομένα αυτά ως 
οποιαδήποτε δεδομένα που είναι σε 
θέση να αποκαλύψουν τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρο-
νήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσο-
φικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετι-
κά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα 
που αφορούν την υγεία ή δεδομένα 
που αφορούν τη σεξουαλική ζωή 
φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό. η επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων κατά κανό-
να απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο 
κανονισμός (δείτε κατωτέρω, «Πότε 
επιτρέπεται η επεξεργασία ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων;»).
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν ποινικές καταδίκες και 
αδικήματα διενεργείται μόνο υπό 
τον έλεγχο επίσημης αρχής ή υπό 
την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία 
προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων.  Επο-
μένως, δεν μπορούν να ζητούνται 
αδιακρίτως ποινικά μητρώα συνερ-
γατών ή εργαζομένων, παρά μόνο 
ότι υπό προϋποθέσεις και συγκεκρι-
μένους σκοπούς.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσο-
χή στο γεγονός ότι η νομική βάση της 
επεξεργασίας των ειδικών κατηγορι-
ών δεδομένων διαφέρει από τη νομι-
κή βάση των μη ειδικών κατηγοριών.

8.  Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων;
η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων επιτρέπεται υπό προϋπο-
θέσεις. Περιπτώσεις  στις οποίες επι-
τρέπεται η επεξεργασία των ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων, οι οποίες 
τυγχάνουν εφαρμογής όταν διενερ-
γείται επεξεργασία από επαγγελματί-
ες υγείας, αποτελούν ενδεικτικά 
(α) η επεξεργασία που γίνεται με 
ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, 
(β) η επεξεργασία που γίνεται για την 
προστασία των ζωτικών συμφερό-
ντων του υποκειμένου ή άλλου φυ-
σικού προσώπου, εάν το υποκείμενο 
των δεδομένων είναι σωματικά ή νο-
μικά ανίκανο να συγκατατεθεί, 
(γ) η επεξεργασία που είναι απαραί-

τητη για σκοπούς προληπτικής ή 
επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης 
της ικανότητας προς εργασία του 
εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, 
παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχεί-
ρισης υγειονομικών και κοινωνικών 
συστημάτων και υπηρεσιών βάσει 
της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή δυ-
νάμει σύμβασης με επαγγελματία 
του τομέα της υγείας, 
(δ)  η επεξεργασία που είναι απα-
ραίτητη για λόγους δημόσιου συμ-
φέροντος στον τομέα της δημόσιας 
υγείας, όπως η προστασία έναντι σο-
βαρών διασυνοριακών απειλών κατά 
της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών 
προτύπων ποιότητας και ασφάλει-
ας της υγειονομικής περίθαλψης και 
των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολο-
γικών προϊόντων.
Ο Κανονισμός προβλέπει και άλλες 
περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται 
η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων, ωστόσο οι ανωτέρω εί-
ναι οι πιο συνήθεις νόμιμες βάσεις 
για την επεξεργασία δεδομένων 
ασθενών που διενεργείται από για-
τρούς. Διευκρινίζεται ότι δε χρειάζε-
ται να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις, αρκεί μία από αυτές 
για να θεμελιωθεί η νόμιμη βάση της 
επεξεργασίας. 

9.  Πώς εξασφαλίζεται έγκυρη συ-
γκατάθεση για την επεξεργασία ει-
δικών κατηγοριών δεδομένων;
Ως συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων ορίζεται κάθε ένδει-
ξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκρι-
μένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, 
με την οποία το υποκείμενο των δε-
δομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με 
δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, 
να αποτελέσουν αντικείμενο επεξερ-
γασίας τα δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα που το αφορούν. 
Όταν ο ασθενής επισκέπτεται ένα ια-
τρείο για να λάβει ιατρικές υπηρεσίες 
(διάγνωση, θεραπεία κ.ο.κ.), η νόμι-
μη βάση της επεξεργασίας έγκειται 
στο ότι η επεξεργασία είναι αναγκαία 
για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, 
παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής 
περίθαλψης ή θεραπείας. Επομέ-
νως, δεν χρειάζεται να ζητείται κάθε 
φορά ειδική έγγραφη συναίνεση από 
κάθε ασθενή που αναζητά ιατρική 
συμβουλή ή ιατρικές υπηρεσίες από 
έναν ιδιώτη ιατρό. Εάν ο γιατρός θέ-
λει να επεξεργαστεί τα δεδομένα και 
για άλλους σκοπούς, τότε πρέπει να 
ζητήσει τη ρητή συγκατάθεση του 

ασθενή του.
η συμμετοχή ενός ασθενή σε μια κλι-
νική μελέτη προϋποθέτει τη ρητή συ-
γκατάθεσή του, αφού προηγουμένως 
λάβει σαφή και πλήρη ενημέρωση 
σχετικά με την επεξεργασία των προ-
σωπικών του δεδομένων. 
Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία 
δεδομένων ειδικών κατηγοριών από 
επαγγελματίες υγείας βασίζεται στην 
συγκατάθεση και όχι σε άλλη νομική 
βάση που προβλέπει η νομοθεσία 
προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων (π.χ. διάγνωση, περίθαλψη, θε-
ραπεία, προστασία ζωτικών συμφε-
ρόντων του υποκειμένου, διαφύλαξη 
δημοσίου συμφέροντος, κτλ.), θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεση των υποκειμένων των 
δεδομένων. Άλλωστε, η έγγραφη 
συγκατάθεση διαθέτει σαφή πλεο-
νεκτήματα, καθώς είναι σαφής, ρητή 
και μπορεί να αποδειχθεί. 

10. Πρέπει να τηρώ Αρχείο Δρα-
στηριοτήτων επεξεργασίας;
το άρθρο 30 προβλέπει την υποχρέ-
ωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας 
να τηρεί ένα αρχείο όπου καταγρά-
φονται οι δραστηριότητες επεξεργα-
σίας  για τις οποίες είναι υπεύθυνος. 
το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας 
υπεύθυνου επεξεργασίας, εκπρο-
σώπου και DPo (εάν έχει οριστεί)
2.  Σκοπούς επεξεργασίας
3. Κατηγορίες υποκειμένων δεδο-
μένων (π.χ. ασθενείς, εργαζόμενοι)
4. Κατηγορίες αποδεκτών στους 
οποίους γνωστοποιούνται τα δε-
δομένα 
5. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς
6. Προβλεπόμενες προθεσμίες δι-
αγραφής
7. τΕχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφάλειας

Στην παράγραφο 5 προβλέπεται πα-
ρέκλιση από αυτήν την υποχρεώση 
για επιχειρήσεις ή οργανισμούς που 
απασχολούν λιγότερο από 250 άτο-
μα. Ωστόσο, η παρέκκλιση που προ-
βλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 
5 δεν είναι απόλυτη.
Υπάρχουν τρεις τύποι επεξεργασίας 
στην οποία δεν εφαρμόζεται:

- Επεξεργασία που ενδέχεται να 
έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων.
- Επεξεργασία που δεν είναι περι-
στασιακή.
- Επεξεργασία που περιλαμβάνει 
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ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή 
προσωπικά δεδομένα που αφο-
ρούν σε ποινικές καταδίκες και 
αδικήματα.

Συνεπώς, όταν γίνεται επεξεργασία 
δεδομένων υγείας, που εμπίπτουν 
στην κατηγορία των ειδικών κατη-
γοριών δεδομένων, δεν ισχύει η πα-
ρέκλιση. Επιβάλλεται η τήρηση αρ-
χείου επεξεργασίας, ακόμη και εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας απασχολεί 
λιγότερα από 250 άτομα. Ωστόσο, οι 
οργανισμοί αυτοί πρέπει να τηρούν 
αρχεία επεξεργασίας μόνο για τις 
μορφές επεξεργασίας που αναφέρο-
νται στο άρθρο 30 παράγραφος 5, 
όχι για κάθε επεξεργασία.

11. Τι σημαίνει παραβίαση δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα;
Παραβίαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα συντελείται όταν υπάρ-
χει παραβίαση της ασφάλειας που 
οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη κατα-
στροφή, απώλεια, μεταβολή, χωρίς 
άδεια γνωστοποίηση ή πρόσβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αποτέλεσαν αντικείμενο επε-
ξεργασίας. η ασφάλεια των ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων, στα οποία 
περιλαμβάνονται τα δεδομένα υγεί-
ας, είναι μέγιστης σημασίας για τα 
συμφέροντα των υποκειμένων.
Επομένως, είναι σημαντικό να λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν ότι η προστασία 
των δεδομένων δεν αφορά μόνο την 
προστασία της εμπιστευτικότητάς 
τους (αποτροπή διαρροής), αλλά και 
της ακεραιότητάς τους (αποτροπή 
της αλλοίωσής τους) και της διαθεσι-
μότητάς τους (αποτροπή απώλειας). 
Ο τύπος παραβίασης που έχει συμβεί 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν για να 
προσδιοριστεί ο κίνδυνος που προ-
καλείτα από αυτήν. 
Παραβίαση Εμπιστευτικότητας: μια 
παραβίαση εμπιστευτικότητας, με 
την οποία οι ιατρικές πληροφορίες 
έχουν αποκαλυφθεί σε μη εξουσιο-
δοτημένα μέρη, μπορεί να δημιουρ-
γεί κίνδυνο διακρίσεων σε βάρος 
των ασθενών στο κοινωνικό ή επαγ-
γελματικό τους χώρο. 
Παραβίαση Ακεραιότητας: μια πα-
ραβίαση ακεραιότητας, όπου στοι-
χεία του ιστορικού ή των εξετάσεων 
ενός ασθενή έχουν αλλοιωθεί μπορεί 
να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνω-
ση ή θεραπεία με σοβαρούς κινδύ-
νους για τη ζωή του.
Παραβίαση Διαθεσιμότητας: Στο 
πλαίσιο λειτουργίας ενός νοσοκο-

μείου, εάν τα ιατρικά δεδομένα των 
ασθενών καταστούν μη διαθέσιμα, 
ακόμη και προσωρινά, αυτό θα μπο-
ρούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγείων ασθενών.
Οι παραβιάσεις δεδομένων υγείας, 
εγγράφων ταυτότητας ή οικονο-
μικών στοιχείων, όπως τα στοιχεία 
της πιστωτικής κάρτας, μπορούν 
να προκαλέσουν βλάβη μόνα τους, 
αλλά εάν χρησιμοποιηθούν μαζί θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
κλοπή ταυτότητας. Ο συνδυασμός 
προσωπικών δεδομένων είναι συ-
νήθως πιο ευαίσθητος από μεμονω-
μένες πληροφορίες που συνιστούν 
προσωπικά δεδομένα.

12. Τι είναι Υπεύθυνος της επεξερ-
γασίας;
Ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας εί-
ναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
οποίο καθορίζει, μεμονωμένα ή μαζί 
με άλλους, τους σκοπούς και τα μέσα 
της επεξεργασίας προσωπικών δε-
δομένων. 
Όταν αναφερομαστε σε ένα ιδιωτι-
κό ιατρείο ενός φυσικού προσώπου, 
ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο 
γιατρός, που καθορίζει τους σκο-
πούς και τα μέσα επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων στο πλαί-
σιο λειτουργίας του ιατρείου. Όταν 
πρόκειται για νομικά πρόσωπα, π.χ. 
νοσοκομεία, κλινικές, ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας είναι το νομικό πρό-
σωπο το οποίο μέσω της διοίκησής 
του καθορίζει τους σκοπούς και τα 
μέσα επεξεργασίας.

13. Τι είναι εκτελών την επεξεργα-
σία;
Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα για λογαριασμό του 
Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ενδεικτι-
κά, εκτελούντες την επεξεργασία 
μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργά-
τες που παρέχουν υπηρεσίες/συστή-
ματα πληροφορικής που χρησιμο-
ποιούνται για τη διαβίαση ή αποθή-
κευση προσωπικών δεδομένων. 

14. Τι πρέπει να γνωρίζω όταν συ-
νεργάζομαι με έναν εκτελούντα 
την επεξεργασία;
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρε-
ούται να χρησιμοποιεί μόνο Εκτελού-
ντες την Επεξεργασία που παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή 
των κατάλληλων τεχνικών και οργα-

νωτικών μέτρων κατά τρόπον ώστε η 
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας για την προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων. 
η επεξεργασία από έναν Εκτελούντα 
την Επεξεργασία πρέπει να διέπεται 
από σύμβαση ή νόμο που δεσμεύει 
τον τελευταίο και οριοθετεί το αντι-
κείμενο, τη διάρκεια, τη φύση και τον 
σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο 
των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, τις κατηγορίες των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώμα-
τα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

15. Τι είναι ο Υπεύθυνος Προστα-
σίας Δεδομένων (ΥΠΔ/DPO);
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομέ-
νων (DPo) διορίζεται από τον Υπεύ-
θυνο Επεξεργασίας και είναι αρμό-
διος να επιβλέπει την εφαρμογή της 
στρατηγικής και των πολιτικών για 
την προστασία των δεδομένων ώστε 
να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
την ισχύουσα νομοθεσία για την προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων.

16. Σε ποιες περιπτώσεις είναι 
υποχρεωτικός ο ορισμός Υπεύθυ-
νου Προστασίας Δεδομένων για 
τους επαγγελματίες υγείας;
Ο ορισμός του Υπευθύνου Προστα-
σίας Δεδομένων καθίσταται υποχρε-
ωτικός σε κάθε περίπτωση όπου: α. 
η επεξεργασία διενεργείται από δη-
μόσια αρχή ή δημόσιο φορέα. Εξαι-
ρούνται τα δικαστήρια όταν ασκούν 
δικαιοδοτικό έργο, β. Απαιτείται τα-
κτική και συστηματική παρακολού-
θηση των υποκειμένων των δεδομέ-
νων σε μεγάλη κλίμακα, γ. Διενεργεί-
ται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα που αφορούν ποινικές καταδίκες 
και αδικήματα. Ειδική κατηγορία 
δεδομένων συνιστούν τα δεδομένα 
υγείας και επομένως, οι ιατροί και 
οι λοιποί επαγγελματίες του κλά-
δου υγείας ενδέχεται να εμπίπτουν 
στην περίπτωση γ’ κατά την οποία 
λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδο-
μένων υγείας σε μεγάλη κλίμακα. 
Ωστόσο, η επεξεργασία δεδομένων 
υγείας που πραγματοποιείται από 
ιδιώτη ιατρό δεν συνιστά μεγάλης 
κλίμακας επεξεργασία και ως εκ τού-
του στην περίπτωση αυτή δεν είναι 
υποχρεωτικός ο ορισμός Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων. Αντίθετα, η 
επεξεργασία δεδομένων υγείας που 

πραγματοποιείται από νοσοκομείο ή 
μεγάλη κλινική συνιστά επεξεργασία 
μεγάλης κλίμακας και άρα ο ορισμός 
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 
καθίσταται υποχρεωτικός. Για τις πε-
ριπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις 
άνω 2 κατηγορίες (π.χ. πολυϊατρεία 
ή διαγνωστικά εργαστήρια με περισ-
σότερους ιατρούς) συνιστάται να λά-
βουν νομική συμβουλή καθώς κάθε 
περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά 
με βάση τα χαρακτηριστικά της. 

17. εκτίμηση Αντικτύπου στην 
προστασία των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα
Εκτίμηση αντικτύπου είναι μια μελέ-
τη που υπερβαίνει την απλή ανάλυ-
ση των κινδύνων προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων. Περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής:

- Συστηματική περιγραφή των πρά-
ξεων επεξεργασίας και των σκοπών
- Εκτίμηση της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας της επεξερ-
γασίας σε σχέση με τους σκοπούς 
που επιδιώκονται
- Εκτίμηση των κινδύνων που δη-
μιουργεί η επεξεργασία στα υπο-
κείμενα των δεδομένων
- την καταγραφή των προβλεπό-
μενων μέτρων αντιμετώπισης των 
κινδύνων.

η διεξαγωγή της Εκτίμησης Αντικτύ-
που προβλέπεται ρητώς στο Άρθρο 
35 του ΓΚΠΔ,  απορρέει όμως και από 
την αρχή της λογοδοσίας, που απο-
τελεί βασική αρχή η οποία διατρέχει 
τον Κανονισμό. Οι επιχειρήσεις  πρέ-
πει να είναι σε θέση να αποδείξουν 
ότι οι αρχές της προστασίας της ιδι-
ωτικότητας και των προσωπικών 
δεδομένων εξετάζονται και λαμβά-
νονται σοβαρά υπόψη. η διενέργεια 
Εκτίμησης Αντικτύπου απαιτείται ιδί-
ως στην περίπτωση μεγάλης κλίμα-
κας επεξεργασίας δεδομένων υγείας.
Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο το 
οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα 
υγείας των ασθενών του οφείλει να 
διενεργήσει, πριν από την επεξεργα-
σία, Εκτίμηση Αντικτύπου, καθώς 

(α) η επεξεργασία εμπεριέχει ευαί-
σθητα δεδομένα υγείας, 
(β) τα οποία αφορούν ευάλωτα 
πρόσωπα  και 
(γ) διενεργείται επεξεργασία μεγά-
λης κλίμακας. 

Αντίστοιχα, όταν αποθηκεύονται για 
σκοπούς αρχειοθέτησης, ψευδωνυ-
μοποιημένα προσωπικά δεδομένα 
υγείας προσώπων που συμμετείχαν 
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σε ερευνητικά προγράμματα ή κλι-
νικές δοκιμές, θα πρέπει επίσης να 
διενεργηθεί η σχετική εκτίμηση αντι-
κτύπου. 
Αντίθετα, η επεξεργασία δεδομένων 
υγείας ασθενών, η οποία πραγματο-
ποιείται από έναν μεμονωμένο ιδιώτη 
ιατρό δεν προϋποθέτει την διενέργεια 
εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία προσωπικών δεδομένων. 
Ωστόσο, εάν ένας ιδιώτης ιατρός μπο-
ρεί να επιλέξει οικειοθελώς να προβεί 
σε μια τέτοια καταγραφή, προκειμέ-
νου αφενός να εξετάσει με συστη-
ματικό τρόπο τους κινδύνους και να 
επιλέξει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα.

18. Ποια είναι τα δικαιώματα του 
υποκειμένου των δεδομένων στο 
πλαίσιο του ΓΚΠΔ;
το υποκείμενο των δεδομένων έχει 
τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα 
με το νομικό πλαίσιο ΓΚΠΔ:

•	 Δικαίωμα	 πρόσβασης	 -	 Δικαίω-
μα να λαμβάνει πληροφορίες για 
το εάν γίνεται επεξεργασία δεδο-
μένων και δικαίωμα πρόσβασης 
σε αυτά. Δικαίωμα ενημέρωσης 
σχετικά με την επεξεργασία αυτή 
(ποιος, για ποιο σκοπό, παραλή-
πτες,	περίοδος	διατήρησης	κ.λπ.)	•
•	Δικαίωμα	στην	διόρθωση	-	Δικαί-
ωμα διόρθωσης ανακριβών προ-
σωπικών δεδομένων και συμπλή-
ρωσης ελλιπών πληροφοριών.
•	 Δικαίωμα	 διαγραφής	 (Δικαίωμα	
στη λήθη) - Δικαίωμα να ζητεί-
ται η διαγραφή οποιωνδήποτε 
δεδομένων που αφορούν το / τα 
υποκείμενο υπό ορισμένες προϋ-
ποθέσεις (δεδομένα που δεν είναι 
πλέον απαραίτητα, ανάκληση συ-
γκατάθεσης, δεδομένα που έχουν 
υποβληθεί σε παράνομη επεξερ-
γασία).
•	 Δικαίωμα	Περιορισμού	 της	 Επε-
ξεργασίας - όταν αμφισβητείται 
η ακρίβεια των δεδομένων, η 
επεξεργασία είναι παράνομη, τα 
δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει 
αντιταχθεί στην αυτοματοποιημέ-
νη επεξεργασία)
•	 Δικαίωμα	 στη	 φορητότητα	 των	
δεδομένων - Δικαίωμα αίτησης 
διαβίβασης δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύ-
θυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, 
ευρέως χρησιμοποιούμενη και μη-
χανικά αναγνώσιμη μορφή. 

•	 Δικαίωμα	 ενημέρωσης	 κατά	 την	
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και διατύπωση αντιρρήσεων όταν 
η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά 
σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρ-
τισης προφίλ, και η απόφαση αυτή 
παράγει έννομα αποτελέσματα ή 
επηρεάζει σημαντικά το υποκεί-
μενο των δεδομένων. Δικαίωμα να 
ζητείται η ανθρώπινη παρέμβαση 
στην επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα.

19. Ποιες είναι οι γενικές αρχές 
που διέπουν την επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων;
Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων συμμορ-
φώνεται με τις έξι ακόλουθες γενικές 
αρχές που ορίζονται από τη νομο-
θεσία προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων:

•	Νομιμότητα,	 δικαιοσύνη	και	 δια-
φάνεια - τα προσωπικά δεδομένα 
πρέπει να υποβάλλονται σε νόμιμη, 
δίκαιη και διαφανή επεξεργασία.
•	Περιορισμός	του	σκοπού	-	Τα	δε-
δομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να συλλέγονται για συγκε-
κριμένους, σαφείς και νόμιμους 
σκοπούς και να μην υποβάλλο-
νται σε περαιτέρω επεξεργασία 
με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους 
σκοπούς αυτούς (με εξαιρέσεις για 
δημόσιο συμφέρον, επιστημονι-
κούς, ιστορικούς ή στατιστικούς 
σκοπούς).
•	Ελαχιστοποίηση	δεδομένων	-	Τα	
δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα πρέπει να είναι επαρκή, συνα-
φή και να περιορίζονται σε όσα εί-
ναι απαραίτητα σε σχέση με τους 
σκοπούς για τους οποίους υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία.
•	 Ακρίβεια	 /	 ποιότητα	δεδομένων	
- τα δεδομένα προσωπικού χαρα-
κτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, 
όπου χρειάζεται, να ενημερώνο-
νται. Ανακριβή προσωπικά δεδο-
μένα που πρέπει να διαγραφούν 
ή να διορθωθούν χωρίς καθυστέ-
ρηση.
•	 Διατήρηση	 -	 Τα	 δεδομένα	 προ-
σωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
φυλάσσονται σε αναγνωρίσιμη 
μορφή για όχι περισσότερο από ό, 
τι είναι απαραίτητο (με εξαιρέσεις 
για δημόσιο συμφέρον, επιστημο-
νικούς, ιστορικούς ή στατιστικούς 

σκοπούς) και
•	 Ακεραιότητα	 και	 εμπιστευτικό-
τητα - τα προσωπικά δεδομένα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επε-
ξεργασία κατά τρόπο που να δια-
σφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων, συ-
μπεριλαμβανομένης της προστα-
σίας από μη εξουσιοδοτημένη ή 
παράνομη επεξεργασία και κατά 
τυχαίας καταστροφής ή ζημίας, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα τε-
χνικά ή οργανωτικά μέτρα.

20. Ποια είναι τα κατάλληλα τεχνι-
κά και οργανωτικά μέτρα;
Ο Κανονισμός δεν ορίζει συγκεκρι-
μένα τεχνικά που λαμβάνονται για 
την ασφάλεια της προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων, όπως είναι 
εύλογο, καθώς το ποια μέτρα είναι 
κατάλληλα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες και κυρίως από τον κίν-
δυνο που συνδέεται με κάθε επεξερ-
γασία (ανάλογα με το είδος και το 
εύρος των δεδομένων), το σκοπό της 
επεξεργασίας κ.ο.κ.. 
Ο Κανονισμός αναφέρεται ενδεικτικά 
στην ψευδωνυμοποίηση και την κρυ-
πτογράφηση. Πέραν αυτού, εστιάζει 
κυρίως στο επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα αφήνοντας κάθε υπόχρεο (υπεύ-
θυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία) 
να σταθμίσει όλους τους παράγοντες 
και να επιλέξει τα κατάλληλα μέτρα 
ασφάλειας. τα παραδείγματα που 
αναφέρονται είναι ενδεικτικά και 
αφορούν μόνο περιπτώσεις ιατρείου 
ενός ιδιώτη ιατρού που χρησιμοποιεί 
υπολογιστή για την εξυπηρέτηση των 
επαγγαλματικών του αναγκών (χωρίς 
να λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν πρό-
σθετα μέσα όπως ειδικό λογισμικό 
για καταγραφή στοιχείων, υπηρεσί-
ες cloud για αποθήκευση στοιχείων, 
εφαρμογές τρίτων κλπ). τα μέτρα 
ασφάλειας πρέπει να είναι κατάλληλα 
ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο, 
η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και 
η αξιοπιστία των συστημάτων επε-
ξεργασίας σε συνεχή βάση. Ενδει-
κτικά, σε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο 
που χρησιμοποιεί κοινό υπολογιστή, 
τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν τη χρή-
ση λογισμικού που αποτρέπει κακό-
βουλες επιθέσεις, τον περιορισμό της 
πρόσβασης στα συστήματα μέσω 
κωδικών, την τήρηση αντιγράφων 
ασφαλείας – back up, κλπ.

21. Ποια είναι τα καθήκοντα γνω-
στοποίησης των επαγγελματιών 

υγείας όταν ενεργούν ως υπεύθυ-
νοι επεξεργασίας δεδομένων;
Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης 
(στις εποπτικές αρχές και στα πρό-
σωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα) ενεργοποιούνται όταν 
διαπιστώνεται «τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, 
μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση 
προσωπικών δεδομένων ή πρόσβα-
ση σε αυτά». το πεδίο εφαρμογής 
του Κανονισμού καταλαμβάνει μόνο 
τις πραγματικές παραβιάσεις και όχι 
τις δυνητικές.
Ο Κανονισμός απαιτεί από τους 
υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομέ-
νων να γνωστοποιούν την παραβία-
ση στις αρμόδιες αρχές προστασίας 
δεδομένων (εν προκειμένω για την 
Ελλάδα αρμόδια είναι η «Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα» ) χωρίς καθυστέρηση 
και, εν πάση περιπτώσει, εντός 72 
ωρών από τη στιγμή που έχουν λάβει 
γνώση της παραβίασης αυτής.  Ειδι-
κότερα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
οφείλει:

1. να γνωστοποιήσει μια παραβία-
ση στην ΑΠΔΠΧ εάν η παραβίαση 
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο 
για τα υποκείμενα των δεδομένων
2. να ενημερώσει τα ίδια τα υποκεί-
μενα των δεδομένων που θίγονται, 
εάν η παραβίαση ενδέχεται να τους 
προκαλέσει υψηλό κίνδυνο.

Παραδείγματα:
1. Απώλεια λίστας με ονοματεπώ-
νυμα και επαγγελματικά τηλέφωνα 
συναδέλφων  ιατρών που διατη-
ρεί ένας ιατρός για επαγγελματική 
χρήση. η λίστα περιέχει προσωπικά 
δεδομένα, επομένως η διαρροή ή 
απώλειά της συνιστά παραβίαση. 
Ωστόσο, η παραβίαση αυτή δεν δη-
μιουργεί κάποιο κίνδυνο για τους 
ιατρούς των οποίων τα στοιχεία πε-
ριλαμβάνονται στη λίστα. Δεν απαι-
τείται γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ 
ούτε ενημέρωση των ατόμων που 
περιλαμβάνονται στη λίστα.
2. Διαρροή ημερολογίου στο 
οποίο εμφανίζονται τα ραντεβού 
ενός ιατρού κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου έτους. Περιλαμβάνε-
ται ονοματεπώνυμο του ασθενή. 
Αν και τα στοιχεία που αφορούν 
κάθε ασθενή περιορίζονται στο 
ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα του 
ιατρού καθώς και πρόσθετες πλη-
ροφορίες που συνάγονται από το 
ημερολόγιο, όπως η συχνότητα 
των ραντεβου κάθε ασθενή μπο-
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ρεί να δημιουργεί κίνδυνο για τα 
δικαιώματα των ασθενών, καθώς 
μπορούν από τα στοιχεία αυτά να 
συναχθούν πληροφορίες που αφο-
ρούν την υγεία των ασθενών. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γίνει 
γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ και να 
ενημερωθούν οι ασθενείς.
3. Φάκελοι με ιστορικό ασθενών 
τηρούνται ηλεκτρονικά στον υπο-
λογιστή ιατρείου. Αντίγραφο τη-
ρείται και σε φορητό μέσο αποθή-
κευσης. το μέσο αποθήκευσης κα-
ταστρέφεται από ατύχημα. Εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης δη-
μιουργίας νέου αντιγράφου ασφα-
λείας και δημιουργηθεί άμεσα νέο 
αντίγραφο, δεν υπάρχει κάποιος 
κίνδυνος, επομένως δεν απαιτείται 
γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. 
4. το φορητό μέσο αποθήκευσης 
στο οποίο αποθηκεύονται μετα-
ξύ άλλων και δεδομένα υγείας 
ασθενών κλέβεται. τα αρχεία εί-
ναι κρυπτογραφημένα και δεν 
υπάρχει πρόσβαση στο κλειδί της 
αποκρυπτογράφησης.. Θα πρέπει 
να αξιολογηθεί εάν υπάρχει πιθα-
νότητα αποκρυπτογράφησης των 
αρχείων (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 
δεδομένα κάθε περίπτωσης). Εάν 
τα αρχεία δεν μπορούν να τύχουν 
επεξεργασίας από μη εξουσιοδο-
τημένο τρίτο, δεν απαιτείται γνω-
στοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. 

η εν λόγω υποχρέωση επιβαρύνει ση-

μαντικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, 
ο οποίος θα έχει χρονικούς περιορι-
σμούς προκειμένου να εκτιμήσει την 
σοβαρότητα και το εύρος της παρα-
βίασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων 
ενδέχεται να δεσμεύονται να ενημε-
ρώσουν τα υποκείμενα των δεδομέ-
νων σχετικά με μια τέτοια παραβίαση.
η παράλειψη γνωστοποίησης παρα-
βίασης, όταν απαιτείται, μπορεί να 
οδηγήσει σε πρόστιμο.

22. Άλλα πρακτικά παραδείγματα 
εφαρμογής του Κανονισμού στους 
επαγγελματίες που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο υγείας.
(α) Συλλογή δεδομένων από τρίτο 

και όχι από το ίδιο το υποκείμενο 
των δεδομένων. 
Ένας ασθενής (έναντι του οποί-
ου ισχύει η υποχρέωση τήρησης 
του επαγγελματικού απορρήτου) 
παρέχει στον ιατρό πληροφορί-
ες σχετικά με την υγεία του που 
σχετίζονται με μια γενετική πά-
θηση, την οποία έχουν και πολλοί 
στενοί συγγενείς του. Ο ιατρός 
(υπεύθυνος επεξεργασίας δεδο-
μένων), δεσμεύεται από υποχρέ-
ωση τήρησης του απορρήτου σε 
σχέση με τα ιατρικά δεδομένα 
των ασθενών του. Παράλληλα, ο 
ασθενής παρέχει στον ιατρό ορι-
σμένα προσωπικά δεδομένα των 
συγγενών του (υποκείμενα των 

δεδομένων) που έχουν την ίδια 
πάθηση. Βάσει του Κανονισμού 
άρθρο 14), όταν τα δεδομένα 
προέρχονται από άλλο πρόσωπο 
εκτός του ίδιου του υποκειμένου, 
ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 
οφείλει να παρέχει στο υποκεί-
μενο των δεδομένων κάθε απα-
ραίτητη πληροφορία και, μεταξύ 
άλλων, την πηγή προέλευσης και 
τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
Ωστόσο, στην προκειμένη περί-
πτωση, ο ιατρός δεν υποχρεούται 
να παρέχει στους εν λόγω συγγε-
νείς τις ανωτέρω πληροφορίες, 
διότι εάν τις παράσχει, παραβιά-
ζεται η υποχρέωση επαγγελματι-
κού απορρήτου, την οποία οφεί-
λει στον ασθενή του.

(β) Παραδείγματα λήψης συγκατάθε-
σης με ηλεκτρονικά μέσα

(i) μια κλινική αισθητικής χει-
ρουργικής ζητά τη ρητή συ-
γκατάθεση ενός ασθενούς για 
τη μεταφορά του ιατρικού του 
φακέλου σε έναν εξειδικευμένο 
ιατρό προκειμένου να εκφράσει 
τη γνώμη του σχετικά με την 
κατάσταση του ασθενούς. το 
ιατρικό αρχείο τηρείται σε ψη-
φιακή μορφή. Δεδομένης της 
ειδικής φύσης των σχετικών 
πληροφοριών, η κλινική ζητά 
την ηλεκτρονική υπογραφή του 
υποκειμένου των δεδομένων 
προκειμένου αφενός να λάβει 

έγκυρη ρητή συγκατάθεση και 
αφετέρου να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι έχει ληφθεί ρητή 
συγκατάθεση.
(ii) η επαλήθευση της συγκα-
τάθεσης σε δύο στάδια μπορεί 
επίσης να είναι ένας τρόπος 
έγκυρης ρητής συγκατάθεσης. 
Για παράδειγμα, ένα υποκείμε-
νο δεδομένων λαμβάνει ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου που τον ενημερώνει για 
την πρόθεση του Υπεύθυνου 
Επεξεργασίας να επεξεργαστεί 
ένα αρχείο που περιέχει ιατρικά 
δεδομένα. Ο Υπεύθυνος Επε-
ξεργασίας εξηγεί στο μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι 
ζητά τη συγκατάθεσή του για τη 
χρήση συγκεκριμένων δεδομέ-
νων για συγκεκριμένο σκοπό. 
Εάν το υποκείμενο των δεδο-
μένων συμφωνεί με τη χρήση 
αυτών των δεδομένων, ο υπεύ-
θυνος επεξεργασίας ζητά από 
αυτόν να λάβει απάντηση μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που να περιέχει τη δήλωση 
«Συμφωνώ». μετά την αποστο-
λή της απάντησης, το υποκεί-
μενο δεδομένων λαμβάνει έναν 
σύνδεσμο επαλήθευσης στον 
οποίο πρέπει να γίνει κλικ ή ένα 
μήνυμα SMS με κωδικό επαλή-
θευσης, για να επιβεβαιώσει την 
παροχή συγκατάθεσης.

Αθήνα, 7/5/2018

ο ΙΣΑ εκφράζει την αγανάκτησή 
του για όσα είδαν το φως της δη-
μοσιότητας σχετικά με τη δράση 

του κυκλώματος που διακινούσε παρά-
νομα αντικαρκινικά φάρμακα βάζοντας 
σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. 
Θα πρέπει να διαλευκανθεί σε βάθος η 
υπόθεση και να τιμωρηθούν παραδειγ-

ματικά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που 
έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Ο ΙΣΑ ζητά ενημέρωση σχετικά με το 
εάν στο κύκλωμα εμπλέκονται γιατροί 
μέλη του για να κινήσει άμεσα τις δια-
δικασίες εναντίον τους όπως ορίζει ο 
νόμος. 
Επίσης θα πρέπει να αποδοθούν ευθύ-
νες στη διοίκηση του νοσοκομείου στην 

οποία διαπιστώθηκε ότι δρούσε το κύ-
κλωμα. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο 
παρουσιάζονταν συχνά ελλείψεις σε 
αντικαρκινικά φάρμακα και αναβάλλο-
νταν οι θεραπείες των ασθενών η διοί-
κηση δεν προέβη στους απαραίτητους 
ελέγχους και δεν έλαβε μέτρα για να θω-
ρακίσει το σύστημα. 

Ζητούμε από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας να προβεί άμεσα στις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο σύστη-
μα των προμηθειών και στις διαδικασίες 
διακίνησης των φαρμάκων στα δημόσια 
νοσοκομεία καθώς αποδεικνύεται ότι 
έχουν σοβαρά κενά που εγκυμονούν κιν-
δύνους για τον ασθενή και τη δημόσια 
υγεία.

Αθήνα, 3/5/2018

Να αρθούν άμεσα τα εμπόδια στη 
συνταγογράφηση, σύμφωνα με το 
νόμο και τη νομολογία του ΣτΕ, ζητά 

για άλλη μια φορά, ο ΙΣΑ, με επιστολή του 
στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σ. μπερσίμη. 
«Σε συνέχεια παλαιοτέρων αλλά και πιο 
προσφάτων εγγράφων μας για το ίδιο 
θέμα παρακαλούμε να δώσετε τις σχετικές 

εντολές και οδηγίες προς την ηΔΙΚΑ και κυ-
ρίως να πάψετε μη νόμιμα να εγκαλείτε, να 
καλείτε σε απολογία και να επιβάλετε πρό-
στιμα στους ιατρούς που με ευσυνειδησία 
επιτελούν το καθήκον τους», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην επιστολή του ΙΣΑ.
Όπως διευκρινίζεται οι οδηγίες που έχει εκ-
δώσει τόσο ο ΙΣΑ αλλά και ο ΠΙΣ, σύμφωνα 
με την υπ΄αριθμ. 3802/2014 απόφαση του 

ΣτΕ είναι σαφείς: Οι γιατροί υποχρεούνται 
μεν να συνταγογραφούν με τη δραστική 
ουσία δικαιούνται όμως στην ίδια συνταγή 
να συστήνουν συγκεκριμένο σκεύασμα με 
αναφορά στην εμπορική του ονομασία, ως 
προτεινόμενο. Αυτό επιβάλει ο Κώδικας Ια-
τρικής Δεοντολογίας.
« Ο ιατρός ως μόνος αστικά και ποινικά 
υπεύθυνος για τη χορήγηση της ενδεδειγ-

μένης θεραπείας έχει δικαίωμα, αλλά κυ-
ρίως υποχρέωση προς τον ασθενή του να 
συστήσει εκείνο το σκεύασμα που κατά 
την ιατρική του κρίση και άποψη είναι το 
πλέον ενδεδειγμένο. Εναπόκειται πλέον 
στον ασθενή να ακολουθήσει τη σύσταση 
αυτή και να καταβάλει εξ ιδίων την ενδε-
χόμενη οικονομική διαφορά ή να λάβει 
άλλο σκεύασμα», καταλήγει ο ΙΣΑ.

Δήλωση ΙΣΑ για την αποκάλυψη του κυκλώματος 
που διακινούσε παράνομα αντικαρκινικά φάρμακα

Να αρθούν άμεσα τα εμπόδια στη συνταγογράφηση ζητά ο ΙΣΑ, με επιστολή του 
στον πρόεδρο του εοΠΥΥ Σ. Μπερσίμη

Γ. Πατούλης: Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνοπτικές 
οδηγίες συμμόρφωσης στον 
νέο κανονισμό της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης για τα προσωπικά δε-
δομένα (GDPR) για ένα απλό ιδιω-
τικό ιατρείο.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και δι-
ευκρινήσεις παρακαλούμε επικοι-
νωνήστε στην παρακάτω φόρμα 
για να λάβετε απάντηση από την 
εξειδικευμένη υπηρεσία του Ι.Σ.Α.

ΚΥΡΙΑ* ΒημΑτΑ ΣΥμμΟΡΦΩΣηΣ 
ΑΠλΟΥ ΙΔΙΩτΙΚΟΥ ΙΑτΡΕΙΟΥ 
ΠΟΥ τηΡΕΙ ηλΕΚτΡΟνΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΣΘΕνΩν
μΕ τΟ ΓΕνΙΚΟ ΚΑνΟνΙΣμΟ ΠΡΟΣ-
τΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟμΕνΩν (GDPR)
Ο ιατρός οφείλει:
1. να τηρεί Αρχείο Επεξεργασίας 
για τα ευαίσθητα δεδομένα υγείας 
των ασθενών του (βλ. Υπόδειγμα 
Αρχείου Επεξεργασίας). 

2. να διαθέτει έντυπο ενημέρω-
σης και να λαμβάνει συναίνεση 
των ασθενών του εάν πρόκειται 
να κάνει χρήση δεδομένων και για 
άλλους σκοπούς πέραν της τήρη-
σης ιατρικού αρχείου: Εάν τα προ-
σωπικά δεδομένα των ασθενών 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
και για άλλους σκοπούς (π.χ. απο-
στολή μηνύματος για υπενθύμιση 
επανελέγχου, τηλεφωνική κλήση 
για ραντεβού, χρήση στοιχείων για 
κλινική έρευνα, παροχή στοιχείων 
ασθενών σε τρίτους για άλλους 
σκοπούς), τότε ο ιατρός οφείλει:

1) να ενημερώσει με σαφήνεια 
τον ασθενή για την περαιτέρω 
χρήση των δεδομένων του και 
για το σκοπό αυτής και 

2) να μην προχωρήσει στην πε-
ραιτέρω χρήση τους αν δεν λά-
βει τη συναίνεση του ασθενούς 
για κάθε σκοπό ξεχωριστά. 

3.να αναγνωρίζει και να σέβεται 
δικαιώματα των Ασθενών:
3.1. Ο ασθενής, αναφορικά με τα 

προσωπικά του δεδομένα, έχει 
τα εξής δικαιώματα:
1) Δικαίωμα πρόσβασης στα 
δεδομένα του: το δικαίωμα να 
γνωρίζει αν τα δεδομένα του 
υφίστανται επεξεργασία, πώς 
και για ποιο σκοπό.
2) Δικαίωμα διόρθωσης των δε-
δομένων του: το δικαίωμα να 
ζητήσει διόρθωση των προσω-
πικών του δεδομένων αν αυτά 
είναι ανακριβή ή ελλιπή.
3) Δικαίωμα διαγραφής των δε-
δομένων του: το δικαίωμα να 
ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση 
των προσωπικών του δεδομέ-
νων υπό ορισμένες προϋποθέ-
σεις. Προσοχή: Εάν ο ασθενής 
ζητήσει διαγραφή των δεδομέ-
νων του κατά την περίοδο που 
ο ιατρός έχει νόμιμη υποχρέωση 
να τηρεί αρχείο (10ετία από την 
τελευταία επίσκεψη), ο ιατρός 
οφείλει να απαντήσει ότι δεν 
μπορεί να τα διαγράψει λόγω 
της νόμιμης υποχρέωσης διατή-
ρησής τους στο αρχείο.
4) Δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
του: το δικαίωμα να ζητάει τον 
περιορισμό της επεξεργασίας 
των προσωπικών του δεδομέ-
νων όταν συντρέχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις.
5) Δικαίωμα στη φορητότητα 
των δεδομένων του: το δικαί-

ωμα του ασθενή να ζητήσει να 
αποσταλούν τα στοιχεία του σε 
τρίτο (π.χ. άλλο γιατρό).

3.2. Όταν ένας ασθενής υποβάλ-
λει ένα αίτημα ασκώντας κάποιο 
από τα παραπάνω δικαιώματα, 
ο ιατρός οφείλει να απαντήσει 
εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώ-
ντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας 
στον ασθενή αντίγραφο του 
ιατρικού φακέλου) είτε απορ-
ρίπτοντας αιτιολογημένα το 
αίτημα (π.χ. αρνούμενος αίτη-
μα διαγραφής, λόγω του ότι ο 
νόμος υποχρεώνει τον ιατρό να 
το διατηρήσει για 10 χρόνια) 
είτε εξηγώντας τους λόγους κα-
θυστέρησης. Σε περίπτωση κα-
θυστέρησης οφείλει πάντως να 
απαντήσει θετικά ή αρνητικά 
εντός 3 μηνών από το αίτημα. 

4. να εφαρμόζει τεχνικά μέτρα 
ασφαλείας:

1) να χρησιμοποιεί ισχυρό - δύ-
σκολο password (π.χ. όχι «1234») 
για την είσοδο στα συστήματα 
και στις εφαρμογές και ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα αλλαγή 
τους.
2) Απενεργοποίηση λειτουργίας 
μέσων αποθήκευσης (π.χ. USB) 
όπου αυτή δεν χρειάζεται (π.χ. 
PC γραμματείας).
3) Χρήση μοντέρνων λειτουρ-
γικών συστημάτων υπολογιστή 
και συνεχόμενη ενημέρωσή 
τους.
4) Χρήση λογισμικού προστα-
σίας από κακόβουλο λογισμικό 
(antivirus).
5) Ενεργοποίηση τείχους Προ-
στασίας (Firewall) στον υπολογι-
στή.

6) Αποφυγή χρήσης λογισμι-
κού ελεύθερης χρήσης (free 
download).  
7) Αποφυγή χρήσης και πα-
ραχώρησης προνομιακών δι-
καιωμάτων πρόσβασης στον 
απλό χρήστη (δικαιώματα Local 
Administrator).
8) λήψη αντιγράφων ασφάλειας 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.
9) Αποφυγή χρήσης ελευθέρων 
e-mail, π.χ. Yahoo, για αποστολή 
και λήψη ευαίσθητων δεδομέ-
νων, π.χ. ιατρικών εξετάσεων.
10) Κρυπτογράφηση τοπικού δί-
σκου υπολογιστή μέσω του λει-
τουργικού συστήματος.
11) Κρυπτογράφηση εξωτερι-
κών μονάδων αποθήκευσης (π.χ. 
εξωτερικός σκληρός δίσκος, USB 
κ.ο.κ.).

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω είναι οι 
ελάχιστες υποχρεώσεις κάθε απλού 
ιατρείου. Σας συμβουλεύουμε να 
εξετάσετε τα ανωτέρω ως ενδεικτι-
κά μέτρα, καθώς και να λάβετε υπ’ 
όψιν ότι έχει μεγάλη σημασία και η 
σωστή εφαρμογή τους. Ενδεικτικά, 
η χρήση ισχυρού password αποτε-
λεί ενδεδειγμένο μέτρο, αλλά εάν το 
password δεν φυλάσσεται σωστά 
και βρίσκεται σημειωμένο δίπλα 
στον υπολογιστή ή σε σημείο εύκολα 
προσβάσιμο, δεν προσφέρει κάποια 
πρόσθετη εξασφάλιση.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται 
ότι τα παραπάνω αφορούν αλλαγές 
που φέρνει ο νέος Κανονισμός στους 
ιατρούς που ούτως ή άλλως δεσμεύ-
ονται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεο-
ντολογίας να διασφαλίζουν το ιατρι-
κό απόρρητο και να προστατεύουν 
τα στοιχεία των ασθενών τους. 

Συνοπτικές οδηγίες συμμόρφωσης ιδιωτικού ιατρείου 
στον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.theocharakis.com.gr
Αθήνα, 4/5/2018

ενημερωθήκαμε από την Εθνική 
Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για τη λειτουργία 

της ιστοσελίδας www.theocharakis.com.
gr, η οποία αποτελεί προσωπική ιστοσε-
λίδα του κου. Παναγιώτη Θεοχαράκη,, ο 

οποίος έχει καταγγελθεί ότι λειτουργεί 
ως «μεσολαβητής» μεταξύ υπογόνιμων 
ζευγαριών και ιατρών που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέας της ιατρικώς υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής.  Επειδή 
δεν γνωρίζουμε τη  δράση αλλά και τη 
σκοπιμότητα της λειτουργίας της ως άνω 

ιστοσελίδας, στην οποία διαπιστώσαμε 
ότι αρθρογραφούν ιατροί  για θέματα 
όπως η ανδρική και γυναικεία υπογονι-
μότητα αλλά και άλλα ιατρικά ζητήμα-
τα, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την 
προσοχή και να σας ενημερώσουμε ότι 
θα πρέπει να αποφεύγετε τη συνεργασία 

και την αρθρογραφία σε διαδικτυακούς 
τόπους, των οποίων δεν είστε σε θέση 
να γνωρίζετε τη  σκοπιμότητα και την εν 
γένει δραστηριότητα αλλά και να ελέγχε-
τε αυτήν, ώστε να μην ενισχύετε αυτούς 
άθελα σας με την ιατρική ιδιότητά σας 
και την υπογραφή σας. 








