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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 

ΕΚΔΟΣΗ 1.0 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» ΝΠΔΔ (εφεξής «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»), με την 

ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 περί 

της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα φυσικά πρόσωπα, τα 

οποία νοσηλεύονται σ’ αυτό ή διαμένουν στις δομές ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης, που διαθέτει, ή προσφεύγουν για εξετάσεις στα Εξωτερικά 

Ιατρεία, το ΚΨΥ Κορυδαλλού, το ΚΨΥ Κερατσινίου-Δραπετσώνας ή τα Εργαστήριά 

του (εφεξής «ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», ανεξαρτήτως φύλου), τους 

εργαζομένους του, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, (εφεξής «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ», 

ανεξαρτήτως φύλου ή εργασιακής σχέσης) και τα φυσικά πρόσωπα με τα οποία 

συνεργάζεται για την προμήθεια, επισκευή, συντήρηση, κατασκευή ή εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας ή προσφορά υπηρεσίας, κατόπιν συμφωνίας ή σύμβασης 

(εφεξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»), ότι το υπαλληλικό προσωπικό του (ιατροί, 

νοσηλευτές, διοικητικοί) ή τρίτοι κατόπιν συμβατικής συμφωνίας, επεξεργάζονται 

δεδομένα, τα οποία αφορούν : 

 για μεν τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ την προσφορά υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, 

 για δε τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ την ικανοποίηση νόμιμων υποχρεώσεων, οι 

οποίες αφορούν τα μισθοδοτικά ή ασφαλιστικά δικαιώματά τους ή τη 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  
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 ενώ για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ τον έλεγχο των όρων και την εκπλήρωση 

των νόμιμων υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική συμφωνία 

τους με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

 

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα ανά περίπτωση, τα οποία φυλάσσει και επεξεργάζεται, είτε με 

ηλεκτρονικά είτε με κλασικά μη μηχανογραφικά μέσα: 

- Για τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

o Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, φύλο, αριθμό 

ταυτότητας, πατρώνυμο, όνομα μητέρας,  κλπ) 

o Δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης και Εφορίας  (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμοί 

μητρώου ασφαλιστικών φορέων) 

o Δεδομένα τόπου καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, διαμονής 

και επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, οικογενειακή κατάσταση, 

συγγενείς, τηλέφωνα συγγενών) 

o Λογαριασμούς και βιβλιάρια τραπεζών και αριθμούς μητρώων 

συνταξιοδοτικών φορέων 

o Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία 

(περιόδους νοσηλείας, διαγνώσεις, ιατρικό ιστορικό, βιομετρικά 

δεδομένα, οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό, αποτελέσματα 

εργαστηριακών εξετάσεων όλων των ειδών, ψυχομετρικά τεστς, 

φαρμακευτικές αγωγές και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 

συλλέγει το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο της 

διάγνωσης και θεραπείας), εθνικότητα, εισαγγελικές παραγγελίες και 

αποφάσεις δικαστηρίων   

 

- Για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

o Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, φύλο, αριθμό 

ταυτότητας, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, κλπ) 

o Δεδομένα τόπου καταγωγής, διαμονής και επικοινωνίας (διεύθυνση 

διαμονής, τηλέφωνα επικοινωνίας) 

o Δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης και Εφορίας  (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμοί 

μητρώου ασφαλιστικών φορέων) 

o Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης  (οικογενειακή κατάσταση, 

ονοματεπώνυμο συζύγου, ονοματεπώνυμο και ηλικία παιδιών) 

o Επιχειρησιακά δεδομένα αδειών, βαθμολογικής και μισθολογικής 

εξέλιξης (βασικός μισθός και επιδόματα, σχέση εργασίας, ταμεία,  

άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις, άδειες ασθένειας)  

o Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σχετιζόμενα με την 

κατάσταση της υγείας (χρόνια νοσήματα, ποσοστά αναπηρίας, 

ασθένειες), ποινικές και πειθαρχικές ποινές, εισφορές σε 

συνδικαλιστικά σωματεία. 

- Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
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o Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, 

πατρώνυμο κλπ) 

o Δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης και Εφορίας  (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμοί 

μητρώου ασφαλιστικών φορέων) 

o Δεδομένα διεύθυνσης και επικοινωνίας (τόπος κατοικίας, τηλέφωνα) 

 

3. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας 

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται ως εξής : 

-Για τους ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται 

από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, από τους συνοδούς τους ή από 

διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (Εισαγγελικές αρχές, Αστυνομικές αρχές, ΗΔΙΚΑ, 

ΔΟΥ, κλπ ) 

-Για τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τους 

ιδίους, μέσω αιτήσεων, πιστοποιητικών ή εγγράφων, τα οποία καταθέτουν στο 

τμήμα Προσωπικού ή στο Γραφείο Μισθοδοσίας του Νοσοκομείου ή από 

τρίτους (τράπεζες, εισαγγελικές αρχές, ελεγκτικές αρχές, ασφαλιστικούς 

οργανισμούς ή υγειονομικές επιτροπές).  

-Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω 

εγγράφων ή πιστοποιητικών, τα οποία καταθέτουν στο Τμήμα Οικονομικού 

(Προμήθειες, Λογιστήριο, Διαχείριση Υλικού – Αποθήκη), στο Φαρμακείο ή στο 

Τμ. Διατροφής, στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Νοσοκομείου ISupplies, ή 

στην πλατφόρμα της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

4. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με 

την έναρξη συναλλακτικής  ή άλλης σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν 

αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο κάτω, ανάλογα 

με την κατηγορία των ενδιαφερομένων. 

Όσον αφορά τους  ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για : 

α) Την ταυτοποίηση των ασθενών και το κλείσιμο ραντεβού με τους ιατρούς και 

τα εργαστήρια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

β) Την επικοινωνία με τους ιδίους ή το συγγενικό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση 

προσωπικών αναγκών τους 

γ) Τη διάγνωση των ασθενειών από τις οποίες πιθανόν πάσχουν, την 

παρακολούθηση της πορείας της ασθένειας, τη θεραπεία τους και την τήρηση 

φακέλου για μελλοντική χρήση 



Σελίδα 4 από 7 
 

δ) Την έκδοση πιστοποιητικών και τη συμπλήρωση εντύπων (π.χ. ΚΕΠΑ), κατόπιν 

αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους 

ε) Την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, έναντι τρίτων 

(προς τον ΕΟΠΥΥ και λοιπά ταμεία για είσπραξη νοσηλίων, προς την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία, προς το Υπουργείο Υγείας και προς τις Εισαγγελικές και 

Δικαστικές αρχές)  

στ) Τη φύλαξη χρηματικών ποσών, τιμαλφών και συντάξεων των ασθενών 

ζ) Τη συμμόρφωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από 

το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις 

αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων 

Όσον αφορά τους  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για : 

α) Την ταυτοποίηση, τη δημιουργία μητρώου προσωπικού και ατομικών φακέλων 

για την παρακολούθηση του εργασιακού βίου, της μισθολογικής και της 

βαθμολογικής εξέλιξης των εργαζομένων 

β) Την καταγραφή και παρακολούθηση εργασιακών και συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων (επιδόματα, άδειες, ασθένειες, εισφορές σε 

σωματεία, μειωμένα ωράρια εργασίας, κλπ) 

γ) Τη συμμόρφωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από 

το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις 

αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων 

δ) Την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ έναντι τρίτων 

(προς ασφαλιστικά ταμεία, Υπουργείο Υγείας, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, 

λοιπά επιβλέποντα Υπουργεία και ανεξάρτητες αρχές, Τράπεζες, Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές) 

Όσον αφορά τους  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ για : 

α) Την ταυτοποίηση και την επικοινωνία με σκοπό τη διευκόλυνση της συμβατικής 

σχέσης, που συνδέει τα δύο μέρη, ή στο πλαίσιο της αναζήτησης προϊόντων και 

υπηρεσιών 

β) Τη συμμόρφωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 

από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις 

αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων 

γ) Την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ έναντι τρίτων 

(Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπουργείο Υγείας, λοιπά επιβλέποντα Υπουργεία, 

Ανεξάρτητες Αρχές, Τράπεζες, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες, Ευρωπαϊκή Ένωση) 
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5. Αποδέκτες των δεδομένων σας 

Τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των 

ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και των ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

τυγχάνουν νόμιμων επεξεργασιών από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

που είναι  η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Πέραν τούτου, στα αρχεία δεδομένων, που τηρεί το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 

έχουν πρόσβαση, ως εκτελούντες την επεξεργασία, υπάλληλοι εταιρειών 

πληροφορικής, οι οποίες ενέχουν ρόλο  εκτελούντος την επεξεργασία και 

με τις οποίες συνεργάζεται το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, στο πλαίσιο συμβατικών 

συμφωνιών. 

Μέρος των δεδομένων κοινοποιούνται σε δημόσιους οργανισμούς 

(ΕΟΠΥΥ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Εθνική 

Στατιστική Αρχή) για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Επίσης, δεδομένα μπορεί να κοινολογηθούν σε δικαστικές, εισαγγελικές 

ή δημόσιες ελεγκτικές αρχές, μετά από αίτημά τους. 

Τέλος, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες 

χώρες, παρά μόνο σε σπάνιες, καλώς αιτιολογημένες και νομικώς ελεγμένες 

περιπτώσεις, μέσω των Πρεσβειών των χωρών αυτών. 

 

6. Νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνουν χώρα στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 Η επεξεργασία, ανάλογα με την κατηγορία δεδομένων  είναι νόμιμη 

εφόσον, κατά περίπτωση, είναι απαραίτητη για: 

 την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι 

συμβαλλόμενο μέρος  

 τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων, 

όπως είναι η υγεία του  

 την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον  

Όσον αφορά την νομιμότητα της επεξεργασίας των ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων αυτή στηρίζεται, κατά περίπτωση, στο ότι είναι 

απαραίτητη: 

  για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων 

δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των 



Σελίδα 6 από 7 
 

δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής 

ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας 

 για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των 

δεδομένων, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά 

ανίκανο να συγκατατεθεί 

 για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της 

ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής 

υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης 

υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών 

 για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως 

η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της 

υγειονομικής περίθαλψης  

 

7. Η προσαρμογή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στον Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26/4/2016 

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ χρησιμοποιεί τόσο μηχανογραφικά, όσο και 

παραδοσιακά αρχεία για την αποθήκευση και συντήρηση των δεδομένων που 

επεξεργάζεται, άρα και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την 

επεξεργασία των δεδομένων, επίσης, χρησιμοποιεί τόσο κλασικές μεθόδους, όσο 

και διαδικασίες, οι οποίες είναι ενταγμένες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα που διαθέτει ή εφαρμόζονται σε τοπικά ηλεκτρονικά αρχεία, από τους 

αρμόδιους υπαλλήλους του. 

Σε κάθε περίπτωση: 

 Χρησιμοποιούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, τεχνολογίες  και συστήματα 

ασφαλείας για την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, του 

απορρήτου και εν γένει της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.    

 Χρησιμοποιούνται συστήματα και διαδικασίες για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των υποκειμένων, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα 

υπόκεινται σε επεξεργασία. Στα δικαιώματα αυτά, τα οποία πηγάζουν από 

τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ περιλαμβάνονται : 

I. το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου στα δεδομένα που το 

αφορούν και το δικαίωμα λήψης αντιγράφου,  

II. τo δικαίωμα διόρθωσης, 

III. το δικαίωμα στη λήθη και το δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας, εφόσον τούτα καλύπτονται σαφώς από τον 

κανονισμό, 

IV. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, εφόσον τούτο είναι 

τεχνικά εφικτό  

 Το Νοσοκομείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), 

για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου, το 

οποίο αναφέρεται στην προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών 



Σελίδα 7 από 7 
 

προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ο οποίος δέχεται τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, τα οποία άπτονται 

της προστασίας των δικαιωμάτων τους.   

 

8. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Επεξεργασίας και Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Τηλ: 2132046100 – 2132046105 
Email: dromokat@otenet.gr 
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ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Τηλ:  2104944937  
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ΚΨΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 331, 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
Tηλ. 210 4256143 
Email: akesodrom@yahoo.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ) 
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Email : koudounaspan@yahoo.gr 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
-Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο 
-Αν. Διοικητή 
-Διευθ. Ιατρικής Υπηρεσίας 
-Διευθ. Διοικητικής Υπηρεσίας 
-Διευθ. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
-Διευθ. Τεχνικής Υπηρεσίας 
-Υποδ. Διοικητικού 
-Υποδ. Οικονομικού 
-ΚΨΥ Κορυδαλλού 
-ΚΨΥ Δραπετσώνας-Κερατσινίου 
-Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Ισίδωρος Πρώιος 
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