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Πολιτική και σχέδιο ασφάλειας αρχείου ασθενών 

Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας της Οδοντιατρικής 

Σχολής τηρείται οδοντιατρικό αρχείο ασθενών με ευαίσθητα και μη ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα. Η Σχολή αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην ασφάλεια του 

αρχείου ασθενών. Τα δεδομένα, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας, 

μετάδοσης ή αποθήκευσής τους, και ανεξάρτητα από τη μορφή (έντυπη ή 

ηλεκτρονική), καθώς και το σύνολο του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού που 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και επεξεργασία τους, αποτελούν αναγκαίους 

πόρους για τη λειτουργία της Σχολής. 

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας αφορά στο σύνολο των πληροφοριών που 

συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του αρχείου ασθενών, καθώς 

και στον υλικό εξοπλισμό, στο λογισμικό και στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

για την επεξεργασία τους. Περιλαμβάνει τον σκοπό και τους στόχους Ασφάλειας, 

οδηγίες, διαδικασίες, παραπομπές στην ισχύουσα νομοθεσία, ρόλους και 

υπευθυνότητες που αφορούν στην προστασία του αρχείου των ασθενών. 

Η Πολιτική Ασφάλειας έχει καθολική εφαρμογή από όλα τα μέλη της Σχολής, που 

έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Όλοι, σύμφωνα με τον ρόλο τους, είναι 

υπεύθυνοι για την προστασία των πληροφοριών από πιθανή απώλεια της 

ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας ή της εμπιστευτικότητας, καθώς και της 

προστασίας των υλικοτεχνικών υποδομών και του λογισμικού που χρησιμοποιείται. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η Πολιτική Ασφάλειας του Αρχείου Ασθενών στοχεύει: 

 Στη δημιουργία ενός συστηματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου που 

καθοδηγεί στην υλοποίηση και τήρηση των μέτρων ασφάλειας. 

 Στον εναρμονισμό και τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και με την 

πολιτική του ιδρύματος σε σχέση με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

 Στον ορισμό μελών του Τμήματος ως υπευθύνων Διαχειριστών για την τήρηση 

της Πολιτικής Ασφάλειας του Αρχείου Ασθενών. 

 Στην ενημέρωση των μελών της Σχολής για τη νομική υποχρέωση σύμφωνα με 

την υφιστάμενη νομοθεσία. 

 Στην αύξηση της εμπιστοσύνης των σχέσεων της Σχολής με τους ασθενείς. 
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Σχολή παρέχει επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση σε όλα τα μέλη που χειρίζονται 

το αρχείο ασθενών, για θέματα ασφάλειας και σωστής χρήσης, παρέχοντάς τους το 

κατάλληλο ενημερωτικό υλικό. 

Οι χρήστες ενημερώνονται ότι υποχρεούνται να μην εκθέτουν με τις ενέργειες και 

τις παραλείψεις τους, το αρχείο ασθενών και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

των σχετικών κινδύνων. Επίσης, σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή του αρχείου 

ασθενών, υποχρεούνται να προστατεύουν τους κωδικούς τους και την πρόσβαση 

στην εφαρμογή από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, και να μην λαμβάνουν και 

χρησιμοποιούν αναξιόπιστο, ύποπτο, πειρατικό ή άλλο παράνομο λογισμικό και 

υλικό στους Η/Υ που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή. 

Τέλος, όλα τα μέλη της Σχολής, και ιδιαιτέρως οι εμπλεκόμενοι, οφείλουν να 

ειδοποιούν εγκαίρως τον άμεσα υπεύθυνό τους για οποιαδήποτε παραβίαση 

ασφάλειας υποπίπτει στην αντίληψη τους και οποιοδήποτε γεγονός κρίνουν ότι 

θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αρχείου των ασθενών. 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η Σχολή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις 

οποίες στεγάζονται οι λειτουργίες του αρχείου ασθενών, ώστε να είναι κατάλληλα 

οργανωμένες για τον σκοπό αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή διαθέτει δωμάτιο διακομιστή (Server Room) για την 

ασφαλή τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για 

το αρχείο των ασθενών που βρίσκεται σε έντυπη μορφή. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Τα μέλη της Σχολής έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του αρχείου ασθενών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

εκτέλεση των εργασιών και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Η Σχολή 

έχει αναπτύξει ένα ασφαλές δίκτυο, με τη χρήση του κατάλληλου υλικού και 

λογισμικού, για την προστασία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του αρχείου ασθενών. 

Η ομαδοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και η ασφάλεια του δικτύου 

περιλαμβάνονται στην περιγραφή του συστήματος. 

Επίσης, η πρόσβαση στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους φύλαξης του έντυπου 

αρχείου ασθενών είναι ελεγχόμενη. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Η εξαγωγή και χορήγηση στοιχείων από τον φάκελο ασθενών για ερευνητικούς 

σκοπούς διενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ και 

έγκρισή της από την αρμόδια για το θέμα Επιτροπή Δεοντολογίας της Οδοντιατρικής 

Σχολής. 



4 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Η Σχολή, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, έχει χρησιμοποιήσει το κατάλληλο 

υλικό και λογισμικό και εγγυάται ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας του συστήματος. 

Σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος, με 

προληπτικούς ελέγχους, εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του υλικού και του 

λογισμικού που χρησιμοποιείται, η Σχολή στοχεύει στη διατήρηση του επαρκούς 

επιπέδου ασφάλειας του αρχείου ασθενών. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Αν κάποιο μέλος παραβιάσει την πολιτική απορρήτου του Οδοντιατρικού αρχείου, 

θα υποστεί τις κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η Πολιτική Ασφάλειας αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Σχολής για τη σύνταξη 

και επικαιροποίησή της. Η εφαρμογή της και οι κανόνες που απορρέουν από αυτήν 

είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της Σχολής. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

επαρκή και συνεχή ενημέρωση όλων των μελών της Σχολής για τη χρησιμότητα και 

τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής Ασφάλειας. 

Τέλος, η Σχολή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Ιδρύματος, πραγματοποιεί 

περιοδικές επιθεωρήσεις για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας και τη 

συμμόρφωση των μελών της στους προβλεπόμενους κανόνες. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Οδοντιατρική Σχολή αναγνωρίζει την ανάγκη για τη συμμόρφωση με τον Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθώς και για τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων που αφορούν στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των ασθενών, των φοιτητών, των εργαζομένων, των προμηθευτών ή 

άλλων ενδιαφερόμενων μερών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση και εφαρμογή του 

Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΠΑ. Για τον σκοπό 

αυτόν, η Σχολή έχει προχωρήσει στη λήψη των απαραίτητων αποτελεσματικών 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο 

ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, διασφαλίζει τη διεξαγωγή σε 

τακτική βάση, συστηματικής αναθεώρησης της απόδοσης του προγράμματος από 

το Ίδρυμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και ο εντοπισμός 

σχετικών ζητημάτων μέσω διαδικασιών ελέγχου και διαχείρισης. 

Η Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του 

ΕΚΠΑ έχει κοινοποιηθεί τόσο εντός της Σχολής όσο και προς όλα τα εμπλεκόμενα 

τρίτα ή ενδιαφερόμενα μέρη. 
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O Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνος για 

τον έλεγχο και τη βελτίωση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, στοχεύοντας στη μείωση των κινδύνων 

που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και την τεχνολογία. Όποιοι έχουν 

ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους, μπορούν να στείλουν 

ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uoa.gr και 

θα λάβουν απάντηση το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από έναν μήνα. 

 


