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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Οδηγία που εκδίδεται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του Άρθρου 23(1)(ι) του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 

Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001 

 

Μέρος Α - Εισαγωγή: 

1. Υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία συλλέγουν και 

γενικά επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 

στην υγεία των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο του εργατικού 

δικαίου, πελατειακής και/ή συμβατικής σχέσης και/ή για άλλους συναφείς 

σκοπούς όπως μπορεί να είναι: 

 Η παροχή υπηρεσιών και παροχών δημόσιας υγείας 

 η προληπτική ή επαγγελματική ιατρική 

 η εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία των εργαζομένων 

 η ιατρική διάγνωση και/ή φροντίδα 

 η παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας 

 η διαχείριση υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και 

υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του ημεδαπού δικαίου 

 η εκτέλεση σύμβασης με επαγγελματία στον τομέα της υγείας 

 η συμμόρφωση προς νομική υποχρέωση ή λόγω εκπλήρωσης 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον  

2. Η καταχώρηση δεδομένων από υπεύθυνο επεξεργασίας και/ή 

εκτελούντα την επεξεργασία που αφορούν στην υγεία των υποκειμένων 

των δεδομένων σε σύστημα αρχειοθέτησης εμπίπτει στις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (στο εξής «ο Κανονισμός»). 

3. Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας: 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των 

δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η 
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ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς 

σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό 

ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας 

ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, 

φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 

ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.»  (άρθρο 4 του Κανονισμού).  

«δεδομένα που αφορούν στην υγεία» σημαίνει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός 

φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά 

με την κατάσταση της υγείας του.»  (άρθρο 4 του Κανονισμού).  

 «υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η 

δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με 

άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»  (άρθρο 4 του Κανονισμού). 

«εκτελών την επεξεργασία» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η 

δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.»  

(άρθρο 4 του Κανονισμού). 

Μέρος Β-Νομική Βάση: 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 5(1)(ε) του Κανονισμού, σύμφωνα με τις 

οποίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «διατηρούνται υπό μορφή 

που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για 

το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο 

για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα 

με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των 

δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).». 

2. Το άρθρο 89(1) του Κανονισμού που αφορά στις διασφαλίσεις και 

παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης 

προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής 

έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, το οποίο προβλέπει ότι: 

«Η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για 

σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς 

υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
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ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εγγυήσεις διασφαλίζουν 

ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ιδίως για να 

διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση ψευδωνύμων, 

εφόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν κατ' αυτόν τον 

τρόπο. Εφόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να εκπληρωθούν από 

περαιτέρω επεξεργασία η οποία δεν επιτρέπει ή δεν επιτρέπει πλέον την 

ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, οι εν λόγω σκοποί 

εκπληρώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο.».  

Μέρος Γ – Σκοπός: 

Η παρούσα Οδηγία έχει σκοπό τον καθορισμό της χρονικής περιόδου 

διατήρησης/αποθήκευσης των δεδομένων που αφορούν στην υγεία των 

υποκειμένων των δεδομένων από όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας και 

εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται  τέτοια δεδομένα. 

Η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία περιλαμβάνει τη 

συλλογή, την καταχώριση, την αποθήκευση, την ανάκτηση, την 

αναζήτηση, τη χρήση, τη διάδοση τη συσχέτιση και το συνδυασμό. 

Μέρος Δ - Πεδίο εφαρμογής:  

Η παρούσα Οδηγία: 

1. Ισχύει για όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την 

επεξεργασία ήτοι, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ιατρεία, φαρμακεία, 

κλινικά εργαστήρια, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και 

εργοδότες. 

2. Καλύπτει την εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

δεδομένων που αφορούν στην υγεία των υποκειμένων των δεδομένων, 

καθώς και την μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα 

οποία περιλαμβάνονται σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

3. Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας: 

(α) «δημόσια νοσηλευτήρια» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τα άρθρα 2 και 15(α) του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας Νόμου του 2017 (73(I)/2017), όπως εκάστοτε 

τροποποιείται, 

(β) «ιδιωτικά νοσηλευτήρια» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τα άρθρα 2 και 3(1) του Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 

(Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου του 2001 (90(I)/2001, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται, 
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(γ) «κλινικά εργαστήρια» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 2 του περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων 

Νόμου του 1988 (Ν. 132/1988),  όπως εκάστοτε τροποποιείται,  

(δ) «φαρμακεία» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα 

άρθρα 2 και 9 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (ΚΕΦ. 254), 

όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

(ε) «ασφαλιστικές επιχειρήσεις» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τα άρθρα 2 και 17(1) του περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 

(38(I)/2016), όπως εκάστοτε τροποποιείται και του άρθρου 2 του περί της 

Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου 

του 2002 (35(I)/2002), όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

(στ) «αντασφαλιστικές επιχειρήσεις» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από τα άρθρα 2 και 17(2) του περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 

(38(I)/2016), όπως εκάστοτε τροποποιείται και του άρθρου 2 του περί της 

Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου 

του 2002 (35(I)/2002), όπως εκάστοτε τροποποιείται. 

Μέρος Ε – Οδηγία /Ρύθμιση: 

1. Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία του υποκειμένου των δεδομένων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 15 έτη μετά τον θάνατο του ή 15 έτη, μετά την 

τελευταία καταχώρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας/εκτελούντα την 

επεξεργασία, δεδομένων που τον αφορούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

2. Το εν λόγω χρονικό διάστημα ισχύει δεδομένου ότι, δεν υφίστανται 

οποιεσδήποτε οικονομικές/νομικές ή και άλλες εκκρεμότητες ή διαφορές 

μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου 

επεξεργασίας/εκτελούντα την επεξεργασία. 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην υγεία του 

υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα σε ξεχωριστό σύστημα αρχειοθέτησης εφόσον: 

(α) Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης 

προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής 

έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς και  

(β) θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία 

θα διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης και 

(γ) θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία 

δεν θα επιτρέπουν πλέον την ταυτοποίηση του υποκειμένου των 

δεδομένων.  
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Μέρος ΣΤ – Οδηγία /Ρύθμιση: 

Η παρούσα Οδηγία έχει άμεση ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης και 

ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου (3 Ιουλίου 2018). 

 

 

 

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 


