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πρόγραμμα Δι@ύγεια

και προσωπικά δεδομένα

μία πρωτοβουλία της

1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής



προστατεύουμε τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες των ατόμων και ιδιαίτερα το δικαίωμα της 

ιδιωτικής ζωής

οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα



παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σεβασμό του 

δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας φυσικών προσώπων

Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138), άρθρο 7, παρ.1

δεν δημοσιοποιούμε πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή των πολιτών (ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα), τις οποίες κατέχουμε λόγω της υπηρεσιακής μας θέσης

Ν. 2690/1999 άρθρο 5 παρ. 3 (ΚΔΔ, ΦΕΚ 102 Α) και Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α)



δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων

Ν. 2472/1997, άρθρο 2

υποκείμενο των δεδομένων, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή 

μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός 

η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από 

άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.



ευαίσθητα δεδομένα
τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, 

στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 

οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με 

ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω 

ενώσεις προσώπων

Ν. 2472/1997, άρθρο 2



οι διατάξεις σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται

…στ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία 

είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, … ΠΔ 28, άρθρο 7





προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

η ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία

Ν. 3861,8/13.7.2010, άρθρο 5



Το χρονικό διάστημα που θα είναι διαθέσιμη για αναζήτηση η πράξη με τα 

προσωπικά δεδομένα θα καθορίζεται από τον κεντρικό διαχειριστή 

στις παραμέτρους του συστήματος.

οδηγός χρήσης “διαύγεια”

Προσωπικά δεδομένα: επιλέγεται στην περίπτωση που η πράξη 

περιέχει προσωπικά δεδομένα π.χ. Α.Φ.Μ., Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας κ.α. και δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 

προς αναζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα



στην εποχή των

ανοικτών δεδομένων
με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ν. 4305/2014, άρθρο 14, παρ. 6



ας μάθουμε περισσότερα…


