
              

 

 
   

  

 

 

 

 

       

        

 

           

 

 

          

               

             

         

            

          

             

            

            

         

  

 

        

 

             

            

            

                 

                

                

             

              

               

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ �Ε�ΟΜΕΝ�Ν 

Αθήνα, 20-07-2012 

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3514-1/20-07-2012 

ΠΡΟΣ�ΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2012 

(Τ"ή"α) 

Η Αρχή Προστασ ας �εδο"ένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρ ασε σε σύνθεση Τ"ή"ατος 

στην έδρα της την 19-7-2012 και ώρα 10:00 "ετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκει"ένου 

να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Γεώργιος 

Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυο"ένου του Προέδρου της Αρχής Πέτρου 

Χριστόφορου, και τα αναπληρω"ατικά "έλη της Αρχής Πέτρος Τσαντ λας, ως εισηγητής, Γρηγόρης 

Λαζαράκος και Χαράλα"πος Ανθόπουλος, σε αντικατάσταση των τακτικών "ελών Αναστάσιου 

Πράσσου, Αναστάσιου – Ιωάννη Μεταξά και �η"ητρ ου Μπριόλα, οι οπο οι αν και εκλήθησαν 

νο" "ως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύ"ατος. Παρόντες χωρ ς δικα ω"α ψήφου ήταν ο 

Φ λιππος Μ τλεττον, νο"ικός ελεγκτής - δικηγόρος, ως βοηθός εισηγητής και η Ειρήνη 

Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τ"ή"ατος διοικητικών και οικονο"ικών υποθέσεων, ως 

γρα""ατέας. 

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 4731/7-5-2012 (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/3514/16-5-2012) έγγραφό του το 

Αιγινήτειο Νοσοκο"ε ο διαβιβάζει στην Αρχή τη "ε αρ. πρωτ. …./..-3-2012 παραγγελ α του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών "ε την οπο α διαβιβάζεται στο Νοσοκο"ε ο η από 15-3-2012 

α τηση του Α για την κατά νό"ο εκτ "ηση των διαλα"βανο"ένων σε αυτή και τη λήψη άδειας από 

την Αρχή και το νοσοκο"ε ο ζητε  τη σχετική άδεια να χορηγήσει τα αιτού"ενα δεδο"ένα. Με τη 

διαβιβαζό"ενη α τησή του ο Α ζητε  από το πιο πάνω νοσοκο"ε ο και ειδικότερα από τον �ιευθυντή 

Ιατρό της Νευρολογικής Κλινικής (Κλινικό Τ"ή"α Β΄) να του χορηγήσει ιατρικό πιστοποιητικό για 

την κατάσταση της υγε ας της συζύγου του, Β προκει"ένου να το προσκο" σει στο Μονο"ελές 

Πρωτοδικε ο Αθηνών ενώπιον του οπο ου συζητε ται α τηση του ιδ ου για τη θέση της συζύγου του 
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σε δικαστική συ"παράσταση. Ο αιτών ισχυρ ζεται ότι η σύζυγός του νοσηλεύτηκε στη νευρολογική 

κλινική του πιο πάνω νοσοκο"ε ου από 14-1-2008 έως και 16-1-2008 και ότι δεν ε ναι σε θέση να 

επι"εληθε  του εαυτού της. 

Η Αρχή, "ετά από εξέταση των στοιχε ων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και το 

βοηθό εισηγητή, ο οπο ος στη συνέχεια αποχώρησε και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, 

Σ ΕΦΤΗ Ε ΣΥΜΦ ΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

1. Επειδή, οι διατάξεις των άρθρων 2 στοιχ. β΄, 4 παρ. 1 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 

καθορ ζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νό"ι"η επεξεργασ α ευα σθητων προσωπικών 

δεδο"ένων που αφορούν στην υγε α, σε συνδυασ"ό "ε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 

παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3418/2005 (Κώδικα Ιατρικής δεοντολογ ας) που προβλέπουν την κατ’ 

εξα ρεση χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών σε τρ το πρόσωπο, εφόσον έχει έννο"ο συ"φέρον και 

το αποδεικνύει και τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 

11 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορ ζει ότι εάν τα δεδο"ένα ανακοινώνονται σε τρ τους, το υποκε "ενο 

ενη"ερώνεται για την ανακο νωση πριν από αυτούς. 

2. Επειδή, στην κρινό"ενη υπόθεση, το Αιγινήτειο Νοσοκο"ε ο ζητε  άδεια από την Αρχή να 

χορηγήσει στον Α ιατρικό πιστοποιητικό του �ιευθυντή ιατρού της Νευρολογικής Κλινικής 

(Κλινικό Τ"ή"α Β΄) για την κατάσταση της υγε ας της συζύγου του, Β προκει"ένου αυτός να το 

προσκο" σει στο Μονο"ελές Πρωτοδικε ο Αθηνών ενώπιον του οπο ου συζητε ται α τηση του ιδ ου 

για τη θέση της συζύγου του σε δικαστική συ"παράσταση, καθόσον, όπως ισχυρ ζεται, αυτή 

νοσηλεύτηκε στη νευρολογική κλινική του πιο πάνω νοσοκο"ε ου από από 14-1-2008 έως και 16-1-

2008 και δεν ε ναι σε θέση να επι"εληθε  του εαυτού της. 

3. Επειδή όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα έγγραφα, ο Α έχει καταθέσει στο Μονο"ελές 

Πρωτοδικε ο Αθηνών σχετική α τηση περ  υποβολής της συζύγου του, Β σε δικαστική 

συ"παράσταση, η οπο α ε χε αρχικά προσδιοριστε  να συζητηθε  την ..-5-2012, η"έρα κατά την 

οπο α η συζήτηση ανεβλήθη για την ..-3-2013. Στη συνέχεια ο αιτών κατέθεσε "ε αρ. καταθ. 

…./2912 κλήση για "εταφορά δικασ "ου, σε συνέχεια της οπο ας η δικάσι"ος προσδιορ στηκε για 

την ..-9-2012. 

4. Επειδή ο προβαλλό"ενος σκοπός επεξεργασ ας συνάδει "ε τις προαναφερό"ενες διατάξεις 

των άρθρων 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 και παράλληλα πληρούται η 

αρχή της αναλογικότητας των δεδο"ένων, καθώς η χορήγηση του αιτού"ενου πιστοποιητικού ε ναι 

συναφής, πρόσφορη και αναγκα α για τον επιδιωκό"ενο σκοπό της υπεράσπισης δικαιώ"ατος 
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ενώπιον δικαστηρ ου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Αρχή παρέχει άδεια στο Αιγινήτειο Νοσοκο"ε ο, ως υπεύθυνο επεξεργασ ας, να χορηγήσει στον 

Α το αιτού"ενο ιατρικό πιστοποιητικό του �ιευθυντή ιατρού της Νευρολογικής Κλινικής (Κλινικό 

Τ"ή"α Β΄) για την κατάσταση της υγε ας της συζύγου του, Β, προκει"ένου να το χρησι"οποιήσει 

στο πλα σιο της "εταξύ τους ένδικης υπόθεσης που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, αφού 

προηγου"ένως το Νοσοκο"ε ο ενη"ερώσει την Β, κατ’ εφαρ"ογή της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 

3 του ν. 2472/1997. 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Η Γρα%%ατέας 

Γεώργιος Μπατζαλέξης Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου 
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