
 

 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο: Υπεύθυνοι επεξεργασίας Εθνικού Μητρώου Ασθενών 
από τον κορωνοϊό COVID-19 
 
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ενεργεί ως Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που 
καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, με σκοπό: 
α) την επιδημιολογική επιτήρηση,  
β) τη διερεύνηση και ιχνηλάτηση της νόσου,  
γ) την εκτίμηση κινδύνου για το νόσημα του κορωνοϊού COVID-19,  
δ) την ετοιμότητα και απόκριση σε σχέση με τη διαχείριση της νόσου,  
ε) την παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων και στατιστικών 
στοιχείων στους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,  
στ) την κατάρτιση και λήψη μέτρων πρόληψης και την ενημέρωση του εκάστοτε 
πληθυσμού - στόχου για την προστασία της υγείας και 
 ζ) τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από απειλές, που 
οφείλονται στον κορωνοϊό COVID-19, την προώθηση δράσεων που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της υγείας και την πρόληψη μετάδοσης του νοσήματος και την αντιμετώπιση 
καταστάσεων βλαπτικών για την υγεία.  
2. Ο Ε.Ο.Δ.Υ., κατά την ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
του Μητρώου, διασφαλίζει την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 
9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, EE L 119 
[ΓΚΠΔ]) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ο Ε.Ο.Δ.Υ., για τους αναφερόμενους στην παρ. 1 σκοπούς, 
λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπονται μόνο με χρήση 
κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες 
εξουσιοδοτήσεις. Οι διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση. Ο 
κάθε χρήστης φορέας του συστήματος επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.  
3. Τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Εθνικού Μητρώου 
Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Ε.Ο.Δ.Υ., 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 22 του ν. 4624/2019, ιδίως δε εφόσον:  
α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, 
ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή 
διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα 
της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ,  
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, όπως η ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή η 
προστασία του πληθυσμού από τη διάδοση της νόσου, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή 



 

 

εθνικών ρυθμίσεων που προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, 
ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου.  
4. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Ε.Ο.Δ.Υ., είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στο Εθνικό 
Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, δεσμεύονται από την τήρηση του 
απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων 
τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού 
Κώδικα.  
5. Τα πρόσωπα, των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν 
δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα υποκείμενα έχουν, ως προς τα δεδομένα 
τους προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρίζονται στο σύστημα αρχειοθέτησης Εθνικού 
Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, όλα τα δικαιώματα, που 
κατοχυρώνονται στον ΓΚΠΔ και την κείμενη εθνική νομοθεσία.  
6. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στατιστικής φύσης, 
συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα 
υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία προέρχονται από τη χρήση του Εθνικού 
Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ..  
7. Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας, για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-
19:  
α) Το Υπουργείο Υγείας ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στις περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου εικοστού ένατου της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 και το άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43),  
β) ο Ε.Ο.Δ.Υ. ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στο πλαίσιο των καταστατικών του 
σκοπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και στην παρ. 1 του 
παρόντος,  
γ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ρυθμίζονται από έκαστο Υπεύθυνο Επεξεργασίας, 
κατά το μέρος που διενεργείται επεξεργασία υπό την εποπτεία τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, της 
καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης 
τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας 
τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, 
ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και 
στατιστικούς λόγους και  
δ) ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων ορίζεται ο Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων εκάστου φορέα.  
8. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. έχει έναντι της ΗΔΙΚΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας της παρ. 7 τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου εικοστού ένατου της από 



 

 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.  
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα λεπτομερειακά 
θέματα για:  
α) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο, κατά το μέρος κατά το οποίο διενεργείται 
επεξεργασία από τον Ε.Ο.Δ.Υ., συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων 
που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 
κορωνοϊό COVID-19, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο 
σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και 
κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, 
ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για 
επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, 
 β) τον καθορισμό ενός σημείου επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων για την 
άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους και  
γ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 


