Αθήνα, 07-08-2014
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4723-1/07-08-2014
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 99/2014
(Τµήµα)

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση
Τµήµατος στην έδρα της την Τετάρτη 6-8-2014 και ώρα 10:00 µετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της
παρούσας. Παρέστησαν οι Πέτρος Χριστόφορος, Πρόεδρος, και τα µέλη της Αρχής
Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς, ∆ηµήτριος Μπριόλας και Λεωνίδας Κοτσαλής, ως
εισηγητής. Παρόντες χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν ο βοηθός εισηγητής Φίλιππος
Μίτλεττον και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και
οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

Με το µε αρ. πρωτ. 14097/28-7-2014 (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/4723/30-7-2014) έγγραφό
του το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης κοινοποίησε στην Αρχή τη µε αρ. πρωτ. …/..-..-2014
παραγγελία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης µε την οποία του
διαβιβάσθηκε αίτηση του Α µε την οποία αυτός ζητεί από το Νοσοκοµείο να του
χορηγήσει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα από τον ιατρικό φάκελο της συζύγου του Β,
προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει ενώπιον δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεώς
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του για την ανάθεση της προσωρινής επιµέλειας των ανηλίκων τέκνων τους. Κατόπιν
αυτών το Νοσοκοµείο ζητεί την άδεια της Αρχής.

Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή
και το βοηθό εισηγητή, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε και κατόπιν διεξοδικής
συζήτησης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ 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 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόµιµη επεξεργασία
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων που αφορούν στην υγεία, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 13 παρ. 3 στοιχ. β΄ του ν. 3418/2005 (Κώδικα
Ιατρικής δεοντολογίας) που προβλέπουν την κατ’ εξαίρεση χορήγηση ιατρικών
πιστοποιητικών σε τρίτο πρόσωπο, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον και το αποδεικνύει και
τις προϋποθέσεις άρσης του ιατρικού απορρήτου. Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 11 παρ. 3
του ν. 2472/1997 ορίζει ότι εάν τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο
ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς.
2. Επειδή, όπως προκύπτει από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης, το Γενικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης κοινοποίησε στην Αρχή τη µε αρ. πρωτ. …/..-..-2014 παραγγελία του
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης µε την οποία του διαβιβάσθηκε αίτηση του Α
µε την οποία αυτός ζητεί από το Νοσοκοµείο να του χορηγήσει ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα από τον ιατρικό φάκελο της συζύγου του Β, προκειµένου να τα
χρησιµοποιήσει ενώπιον δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεώς του για την
ανάθεση της προσωρινής επιµέλειας των ανηλίκων τέκνων τους και ζητεί την άδεια της
Αρχής. Με την ως άνω αίτησή του ο Α ζητεί συγκεκριµένα να του χορηγήσει το
Νοσοκοµείο τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων της συζύγου του Β, τις σχετικές
γνωµατεύσεις των ιατρών και ενδεχοµένως τη φαρµακευτική αγωγή ή τις συστάσεις που
της δόθηκαν. Τα στοιχεία αυτά προτίθεται να τα χρησιµοποιήσει ενώπιον του
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Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών
µέτρων που έχει καταθέσει για την ανάθεση της προσωρινής επιµέλειας των ανηλίκων
τέκνων τους και η οποία έχει ορισθεί για την ..-..-2014. Όπως αναφέρει ο αιτών στην
αίτησή του η σύζυγός του παρουσιάζει συµπτώµατα βαριάς ψυχικής νόσου που την
οδηγεί σε ακραίες συµπεριφορές που την καθιστούν ακατάλληλη να επιµελείται των
τέκνων τους. Για τον λόγο αυτό έχει νοσηλευτεί στο ως άνω Νοσοκοµείο και ο αιτών,
προκειµένου να αποδείξει τον ανωτέρω ισχυρισµό του, ζητεί τα αιτούµενα στοιχεία.
3. Επειδή ο προβαλλόµενος σκοπός επεξεργασίας συνάδει µε τις προαναφερόµενες
διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 στοιχ. β΄ και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του ν. 2472/1997 η
χορήγηση όµως του συνόλου των αιτούµενων στοιχείων και ιδίως των αποτελεσµάτων
των ιατρικών εξετάσεων της Β δεν είναι νόµιµη, καθώς η υποστήριξη των ισχυρισµών
του αιτούντος µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερο τρόπο και ειδικότερα µε τη χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης από το ως άνω Νοσοκοµείο από την οποία να προκύπτει η
κατάσταση της υγείας της Β και η φαρµακευτική αγωγή ή οι συστάσεις που της δόθηκαν,
ώστε η επεξεργασία να είναι συναφής, πρόσφορη και αναγκαία για τον επιδιωκόµενο
σκοπό της υπεράσπισης ανωτέρω δικαιώµατος του αιτούντος ενώπιον δικαστηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η

Αρχή

παρέχει

άδεια

στο

Γενικό

Νοσοκοµείο

Θεσσαλονίκης

«Γεώργιος

Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,
να χορηγήσει στον αιτούντα Α βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας της Β, κατά τα
αναφερόµενα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσας, προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει
στο πλαίσιο της µεταξύ τους προαναφερθείσης ένδικης διαφοράς, αφού προηγουµένως
το Νοσοκοµείο ενηµερώσει σχετικά τη Β, στο µέτρο που αυτή, κατά την κρίση του
αρµοδίου οργάνου του Νοσοκοµείου, είναι σε θέση να αντιληφθεί την έννοια και το
περιεχόµενο της ενηµερώσεως αυτής.
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Ο Πρόεδρος

Πέτρος Χριστόφορος

Η Γραµµατέας

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr

4

