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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Ε ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
 

Το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το  ΓΕΝ/ΔΥΓ,  που εδρεύει: Μεσογείων 
227-231 Χολαργός, ΤΚ:15561 και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή 
ΓΕΝ/ΔΥΓ, σε συμμόρφωση των άρθρων 12 επ. Του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνει ότι θα προβεί σε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα τα διαβιβάσει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Πιο 
συγκεκριμένα:  
 

(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύνανται να τύχουν 
επεξεργασίας είναι:  (α) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου (β) όνομα πατρός (γ) όνομα 
μητρός (δ) ΑΜΚΑ (ε) ημερομηνία γέννησης (ε) φύλο (στ) Αριθμός Ταυτότητας/ 
Διαβατηρίου (ζ) ΑΦΜ, (η) Αριθμός Μητρώου Βιβλιαρίου, (θ) ένδειξη άμεσου ή έμμεσου 
μέλους, (ι) Ασφαλιστική ικανότητα (ια) ημερομηνία έναρξης παροχών- ημερομηνία 
έκδοσης αρχικού βιβλιαρίου (ιβ) ημερομηνία λήξης παροχών- τυχόν ημερομηνία λήξης 
ασφάλισης βάση νόμου, (ιγ) συγγενική σχέση (ιδ) 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 Δυνάμεων, (β) ασφαλισμένα μέλη των 
οικογενειών της κατηγορίας (α). 
 

(4) Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ΓΕΝ/ΔΥΓ, που εδρεύει Μεσογείων 227-
231 Χολαργός, ΤΚ 15561, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή ΓΕΝ/ΔΥΓ, 
και την Υποπλοίαρχο (Ε) Ε. Πορικού ΠΝ, Τηλέφωνο επικοινωνίας:2106551113. 
 

(5) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι η Υπλγος (ΝΟΜ) Ανδριώτη 
Αναστασία (email: dpo@hndgs.mil.gr, τηλ: 2106575150) με τις περιγραφόμενες στα 
άρθρα 37-39 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 2016/679 
αρμοδιότητες. 
 

(6) Επεξεργασία: Η συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των 
Δεδομένων 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 Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 
 

(7) Αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Ανώνυμη 
Εταιρία με την επωνυμία “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.” (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λυκούργου 
10, ΤΚ 10551, ΑΦΜ: 090028400 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τμήμα μητρώου "ΑΤΛΑΣ". 
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(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 
Δεδομένα 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 Δημόσιον υποχρεούται εις την υγειονομικήν περίθαλψην των 
Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων [...], 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) Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ο Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα 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 Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να έχουν τεχνικοί, 
οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι. 
 

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

(12) Δικαιώματα 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 Δεδομένα (ΕΕ) 2016/679, 
αποστέλλοντας είτε μήνυμα ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
gen-dyg2i@navy.mil.gr, είτε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση: ΓΕΝ/ΔΥΓ2 Μεσογείων 
227-231 Χολαργός, ΤΚ 15561, υπόψιν του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 
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(13) Δικαίωμα 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 Δεδομένων 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. 
 
 
 
 
                                 Πλοίαρχος (ΥΟ) Σ. Αυθεντόπουλος ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                      Διευθυντής ΔΥΓ2 
 
Υποπλοίαρχος (Ε) Ε. Πορικού ΠΝ 
Βοηθός Τμηματάρχη ΓΕΝ/ΔΥΓ/2 


