
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά 
Δεδομένα (Kανονισμός Ε.Ε., 2016/679) ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 
Μαΐου 2018 και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, 
προτείνονται οι ακόλουθοι κανόνες, σε ό,τι αφορά τα εργαστηριακά δείγματα 
και εξετάσεις. 

 

1. Λήψη / Μεταφορά βιολογικών δειγμάτων: Η λήψη και προπάντων η 
μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων πραγματοποιείται ΑΥΣΤΗΡΑ από είτε 
από το προβλεπόμενο προσωπικό του Νοσοκομείου, είτε μέσω 
σωληνωτού ταχυδρομείου από το σημείο της λήψης. Απαγορεύεται η 
μεταφορά/αποστολή δειγμάτων προς τα Εργαστήρια από τους ίδιους του 
ασθενείς ή τους συνοδούς τους. Το ίδιο ισχύει και για χειρουργικώς 
εξαιρεθέντα ιστοτεμάχια προς το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Σε 
περίπτωση παραλαβής βιολογικού δείγματος από το Εργαστήριο μέσω 
εταιρείας ταχυμεταφοράς, το δείγμα θα πρέπει να είναι συντηρημένο στις 
ενδεδειγμένες συνθήκες ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα σφραγισμένα σε 
φάκελο. 
 

2. Διαχείριση και Επεξεργασία Βιολογικών Δειγμάτων: Το Ιατρικό, 
Επιστημονικό και Τεχνολογικό προσωπικό των Εργαστηρίων θεωρούνται 
πιστοποιημένοι για την εργαστηριακή επεξεργασία, έγκριση και 
καταχώρηση εργαστηριακού αποτελέσματος καθώς και για τη φύλαξη του 
βιολογικού δείγματος επί μακρόν. Όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα 
καταχωρούνται υποχρεωτικώς στο διαπιστευμένο ηλεκτρονικό σύστημα του 
ΠΑΓΝΗ (AMEDLINE και LIS) και όχι σε έγγραφα. 



 
3. Παροχή Εργαστηριακού Αποτελέσματος:  

 
3.1. Τακτικά Περιστατικά. Τα Εργαστηριακά αποτελέσματα αποδίδονται 

στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο Παραλαβής Εργαστηριακών 
Αποτελεσμάτων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ. Απαγορεύεται η προσέλευση του 
κοινού στα Εργαστήρια, παρά μόνο εφόσον απαιτείται σφραγίδα από 
ιατρό. Η παράδοση των αποτελεσμάτων γίνεται ανάλογα με το άτομο 
που προσέρχεται στο Γραφείο Παραλαβής Εργαστηριακών 
Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση 
αποτελεσμάτων εξετάσεων-δικαιολογητικά παραλαβής (συνημμένο)  

                           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

                           

ΑΣΘΕΝΗΣ :   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ή  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ή  ΔΙΠΛΩΜΑ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΤΡΙΤΟΣ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ Ή ΜΗ) : ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΚΑΙ   
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ  

ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΓΟΝΕΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ : ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ 
ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ 

 
3.2. Έκτακτα Περιστατικά. Οι ιατροί που εφημερεύουν στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών δύνανται να εκδώσουν και να χορηγήσουν στους ασθενείς 
τους τα αποτελέσματα των εξετάσεων που χρειάστηκε να τους 
διενεργήσουν στα πλαίσια ενός επείγοντος περιστατικού. Η παράδοση 
δίνεται αποκλειστικά στον ίδιο τον ασθενή ή στον νομικά για αυτόν 
υπεύθυνο σε περιπτώσεις παιδιών ή ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από 
επίδειξη αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου στοιχείου 
ταυτοποίησης. 

 
3.3. Διανοσοκομειακή αποστολή αποτελεσμάτων: Η αποστολή 

εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το ΠΑΓΝΗ προς άλλα Νοσοκομεία, θα 
γίνεται στο e-mail που θα ορίζεται εγγράφως στο «Ειδικό Έντυπο 
Παραγγελίας Εξέτασης εκτός Νοσοκομείου» το οποίο συνοδεύει το υπό 
εξέταση δείγμα. 



Απαγορεύεται η παροχή αποτελεσμάτων μέσω τηλεφώνου. Σε 
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (π.χ. μη λειτουργία ηλεκτρονικού 
συστήματος), το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να ανακοινώσει 
αποτέλεσμα μόνο στο/στη θεράποντα ιατρό τηλεφωνικά, εφόσον τον/την 
αναγνωρίζει ως προσωπικό του Νοσοκομείου. Η συζήτηση περιστατικού 
ανάμεσα σε εργαστηριακό και κλινικό ιατρό επί εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων επουδενί δεν θεωρείται διαρροή δεδομένων.   

4. Πρόσβαση σε Εργαστηριακά Αποτελέσματα: πρόσβαση στα 
εργαστηριακά αποτελέσματα δικαιούται να έχει ο/η θεράπων ιατρός του 
ασθενούς. Υπενθυμίζεται ότι η διαρροή ευαίσθητων δεδομένων από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα (δηλ. εκτός επαγγελματιών υγείας) είναι πειθαρχικά 
και ποινικά κολάσιμο παράπτωμα. 

 



 


