
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                                      

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 

          Το Ελληνικό ∆ηµόσιο και συγκεκριµένα το ΓΕΣ/∆ΥΓ, που εδρεύει στο 
Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΥ ΜΠΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ», Λεωφόρος Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου 1, ΤΚ 11525, Αθήνα και που εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
∆ιευθυντή ΓΕΣ/∆ΥΓ, σε συµµόρφωση των άρθρων 12 επ. του Γενικού 
Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679, σας ενηµερώνει 
ότι θα προβεί σε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και θα τα 
διαβιβάσει στην Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα:  

           (1)  Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που δύνανται να 
τύχουν επεξεργασίας είναι: (α) ονοµατεπώνυµο ασφαλισµένου, (β) όνοµα 
πατέρα, (γ) όνοµα µητέρας, (δ) ΑΜΚΑ, (ε) ηµεροµηνία γέννησης, (στ) φύλο, 
(ζ) Αριθµός Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου, (η) ΑΦΜ, (θ) Αριθµός Μητρώου 
Βιβλιαρίου, (ι) ένδειξη άµεσου ή έµµεσου µέλους, (ια) ασφαλιστική ικανότητα, 
(ιβ) ηµεροµηνία έναρξης παροχώνηµεροµηνία έκδοσης αρχικού βιβλιαρίου, 
(ιγ) ηµεροµηνία λήξης παροχών - τυχόν ηµεροµηνία λήξης ασφάλισης βάσει 
νοµοθεσίας, (ιδ) συγγενική σχέση έµµεσου µέλους και (ιε) ΑΜΚΑ απ’ όπου 
έλκει το δικαίωµα.  

           (2) Πηγή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι: το 
υποκείµενο των δεδοµένων ή οποιοσδήποτε τρίτος αρµόδιος χειριστής ή 
φορέας. 

           (3) Τα υποκείµενα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι υγειονοµικής 
περίθαλψης: (α) στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων, (β) ασφαλισµένα µέλη των 
οικογενειών της κατηγορίας (α), περιλαµβανοµένων των διαζευγµένων 
συζύγων που καταβάλουν τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές. 

          (4)  Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι:  

                  (α) Το ΓΕΣ/Β1 (για τα στελέχη), που εδρεύει στο Στρατόπεδο 
«ΠΑΠΑΓΟΥ», Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός, νοµίµως 
εκπροσωπούµενο από τον ∆ιευθυντή ΓΕΣ/Β1, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-
6553212. 

                   (β) Το ΓΕΣ/∆ΥΓ (για τα έµµεσα ασφαλισµένα µέλη οικογενειών 
των στελεχών), που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΥ ΜΠΕΛΙΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ», Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλόπουλου 1, ΤΚ 11525, Αθήνα, 
νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον ∆ιευθυντή ΓΕΣ/∆ΥΓ, τηλέφωνο 
επικοινωνίας 210-7494932.  

           (5) Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων είναι η Υπλγός (ΝΟΜ) 
Ανδριώτη Αναστασία (email: dpo@hndgs.mil.gr, τηλ: 2106575150) µε τις 



περιγραφόµενες στα άρθρα 37-39 του Γενικού Κανονισµού για τα Προσωπικά 
∆εδοµένα (ΕΕ) 2016/679 αρµοδιότητες.  

           (6) Επεξεργασία: Η συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, 
καθώς και η  τήρηση του σχετικού αρχείου θα λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων (ΕΕ) 
2016/679.  

           (7) Αποδέκτης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η 
Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα 
επί της οδού Λυκούργου 10, ΤΚ 10551, ΑΦΜ: 090028400 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 
τµήµα µητρώου «ΑΤΛΑΣ».  

           (8) Σκοπός της Επεξεργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για την ορθή διαχείριση των υπηρεσιών 
υγειονοµικής περίθαλψης, την ποιότητα και αποδοτικότητα ως προς τις 
παροχές και υπηρεσίες του συστήµατος υγειονοµικής ασφάλισης, τη 
διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου, της διαχείρισης των πληροφοριών και της 
συνολικής εποπτείας του συστήµατος υγείας και κοινωνικής µέριµνας, και της 
εξασφάλισης της συνέχειας της υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής 
µέριµνας και της υγειονοµικής ασφάλειας, για σκοπούς παρακολούθησης και 
συναγερµού, καθώς επίσης και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο 
συµφέρον.  

           (9) Νοµιµότητα της Επεξεργασίας: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (γ) του Γενικού Κανονισµού για τα 
Προσωπικά ∆εδοµένα 2016/679 (ΕΕ), για τη συµµόρφωση µε έννοµη 
υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως αυτή απορρέει αφενός από 
το άρθρο 1 του Ν.154/1975, σύµφωνα µε το οποίο «το ∆ηµόσιον υποχρεούται 
εις την υγειονοµικήν περίθαλψην των Στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων 
[...], ως και των µελών των οικογενειών αυτών [...]», αφετέρου δε από το 
άρθρο 2 του Ν.3892/2010, σύµφωνα µε το οποίο «οι ρυθµίσεις του νόµου 
εφαρµόζονται σε όλους τους φορείς και κλάδους υγείας της κοινωνικής 
ασφάλισης και τους ασφαλισµένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης», ενώ 
από την αιτιολογική έκθεση του νόµου προκύπτει ότι «η ηλεκτρονική 
παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και 
παραπεµπτικών για ιατρικές πράξεις αντικαθιστά βαθµιαία τις χειρόγραφες 
διαδικασίες και συνταγές».  

           (10) ∆ιαβίβαση ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ο 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα ∆εδοµένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, πλην των ως άνω αναφερόµενων 
αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για: (α) το προσωπικό και τους προστηθέντες 



τους που απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα προκειµένου να είναι 
δυνατή η επεξεργασία, (β) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από 
τη Νοµοθεσία, δικαστική απόφαση της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Πρόσβαση στα ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να έχουν 
τεχνικοί, οικονοµικοί ή νοµικοί σύµβουλοι.  

           (11) Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων είναι επ’ 
αόριστον.  

           (12) ∆ικαιώµατα Υποκειµένου: Το υποκείµενο έχει το δικαίωµα 
πρόσβασης στο αρχείο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωµα 
διόρθωσης ή διαγραφής των δεδοµένων που το αφορούν από το σχετικό 
αρχείο, το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας και το δικαίωµα στη 
φορητότητα των δεδοµένων του. Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται στις 
περιπτώσεις και µε τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 15-20 του 
Γενικού Κανονισµού για τα Προσωπικά ∆εδοµένα  (ΕΕ) 2016/679, 
αποστέλλοντας:  

                     (α) Είτε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση str-ges-dipro@army.gr, είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση: 
ΓΕΣ/Β1, Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός, υπόψη του 
Υπεύθυνου Επεξεργασίας (για τα στελέχη).  

                      (β) Είτε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση gesdyg4@army.gr, είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση: 
ΓΕΣ/∆ΥΓ, Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλόπουλου 1, ΤΚ 11525, Αθήνα, υπόψη 
του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (για τα έµµεσα ασφαλισµένα µέλη οικογενειών 
των στελεχών).  

          (13) ∆ικαίωµα καταγγελίας: Εάν το υποκείµενο των δεδοµένων 
αντιληφθεί την εκ µέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας παραβίαση των 
σχετικών του υποχρεώσεων ή τη µη τήρηση των εκ του Κανονισµού 
επιβαλλόµενων όρων έχει το δικαίωµα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

           (14) Υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδοµένων: Η 
παροχή των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων κρίνεται απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόµενων σκοπών και την εκπλήρωση της 
έννοµης υποχρέωσης από µέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 


