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  Πειραιάς, 18/11/2022 

   

Προς: ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ – Νομική Υπηρεσία 

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού 

Δ/ση Πληροφορικής 

Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών 

Υπόψιν κ. Μυλωνά Ε. (210.8121336, d5.t4@eopyy.gov.gr) 

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα για μόνιμη και διαρκή πρόσβαση στον ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας τέκνων από 

τους ασκούντες την γονική μέριμνα γονείς μετά την διάσπαση της συμβίωσης τους. 

 

Αξιότιμοι-ες κύριοι-ες, 

 

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας και απάντησης σας με Αρ. Πρωτ. 

ΔΒ2Δ/478/27990 θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση σας. 

Α. Οδηγίες πρόσβασης 

Σχετικά με την παραπομπή σας στις οδηγίες ενεργοποίησης του ηλεκτρονικού φάκελου υγείας 

θα επιθυμούσαμε δια της παρούσης να σας εκθέσουμε τον προβληματισμό μας, καθώς παρόλο 

που οι οδηγίες είναι σαφής και κατατοπιστικές, δεν απαντούν στο πρόβλημα της πρόσβασης 

στην πληροφορία του έμμεσα ασφαλισμένου τέκνου/ων από αμφότερους τους γονείς του. 

Συγκεκριμένα, όταν ένας εκ των δύο γονέων που ασκούν την γονική μέριμνα του ανηλίκου/ων 

δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και προσθέσει 

το/τα ΑΜΚΑ για το/τα έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, ο μόνος τρόπος για τον έτερο γονέα να 

αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του/των τέκνων του είναι μέσω «Έγκρισης 

Πρόσβασης» προς το ατομικό του ΑΜΚΑ, από τον πρώτο γονέα, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές 

τις πληροφορίες. 
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Υπόδειγμα διαδικασίας έγκρισης πρόσβασης: 

 

Την έγκριση αυτή μπορεί να την παρέχει μόνο ο γονέας στου οποίου το/τα τέκνα είναι έμμεσα 

ασφαλισμένα ή ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων (σε αυτή την περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ).  

Υπ’ αυτό το πρίσμα απευθυνθήκαμε με το αίτημα μας στον ΕΟΠΥΥ, καθώς είναι ο βασικός 

διαχειριστής αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς και υπεύθυνος επεξεργασίας, 

επομένως και υπόχρεος έναντι εκάστου γονέα που ασκεί γονική μέριμνα των τέκνων του, να 

παρέχει ελεύθερα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

Η ικανοποίηση του αιτήματος θα διασφάλιζε σε γονείς που ασκούν την γονική μέριμνα, ακόμα 

και όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον ένα εκ των δύο, το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους 

στην πληροφόρηση σχετικά με την  εν γένει κατάσταση της υγείας του/των τέκνου/ων. Όπως 

άλλωστε εκτέθηκε στο σώμα της αρχικής μας επικοινωνίας, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής 

απευθείας έγκρισης πρόσβασης του εξουσιοδοτούμενου ΑΜΚΑ από τον ΕΟΠΥΥ στον 

ενδιαφερόμενο γονέα, χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή αποδοχή του ετέρου γονέα. 

Συνακόλουθα, η προτεινόμενη προσέγγιση από μέρους σας προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη 

του γονέα στον οποίο είναι έμμεσα ασφαλισμένα τα τέκνα και έχουν ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, 

και εν συνεχεία την εξουσιοδότηση στο ΑΜΚΑ του αιτούμενου γονέα.  

Κοινώς απαιτείται η παροχή πρόσβασης στην πληροφορία, όχι από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων (ΕΟΠΥΥ), αλλά από τον χρήστη της πληροφορίας (τον γονέα στον οποίο 

είναι έμμεσα σφαλισμένα τα τέκνα). 

Η πρόταση μας, εν κατακλείδι, είναι να αλλάξει ο τρόπος πρόσβασης και να μην απαιτείται η 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ενός εκ των δύο χρηστών της πλατφόρμας. 

Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται (α) η πραγμάτωση της διαφάνειας της επεξεργασίας, ως 

προϋπόθεση κάθε περαιτέρω ελέγχου της νομιμότητας της εκ μέρους του υποκειμένου των 
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δεδομένων (ΑΠΔΠΧ 2/2020, 23/2020, 16/2017), (β) η δυνατότητα διαρκούς πρόσβασής εξ’ 

αποστάσεως στο Ατομικό Φάκελο Υγείας του/ των  τέκνων, αυτοτελώς, από τον ηλεκτρονικό 

φάκελο υγείας εκάστου γονέα, (γ) διασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης που απορρέει από τις 

διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων με τον αρ. 679/2016, του 

εφαρμοστικού αυτού Ν. 4624/2019 (βλ. και προγενέστερο αρ. 12 Ν. 2472/1997) και το αρ. 14 

παρ. 8 εδ. (α΄) του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, (δ) εφαρμόζονται επιτυχώς τα οριζόμενα στα 

άρθρα 1510 και 1519 ΑΚ για γονείς που ασκούν ισότιμα την γονική μέριμνα των τέκνων τους, και 

(ε) παρέχεται η δυνατότητα έκαστος γονέας εκάστου ανηλίκου τέκνου να ασκεί από κοινού με 

τον έτερο γονέα την γονική μέριμνα αυτού, αμφότεροι γονείς φέρουν την ιδιότητα του νομίμου 

αντιπροσώπου του / των τέκνων τους, και ως εκ τούτου έχουν αμφότεροι δικαίωμα πρόσβασης 

στο σύνολο των δεδομένων υγείας του / των τέκνων τους (βλ. αποφάσεις ΑΠΔΠΧ υπ’ αριθμ. 

130/2013, 53/2010 και 18/2018). 

Β. Τρόπος πρόσβασης στο πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα αλλά δεν ασφαλίζει το τέκνο. 

Προτείνεται από μέρους σας «να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ) 

του ΕΟΠΥΥ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του/της ζητηθούν ώστε να 

ενεργοποιηθεί επί τόπου η πρόσβαση στο Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του τέκνου του/της που 

έχει την συνεπιμέλεια». 

Παρακαλώ διευκρινίστε την έννοια του όρου «συνεπιμέλεια», καθώς δεν είναι δόκιμος νομικός 

όρος. Σύμφωνα με τον Ν.4800/21 η επιμέλεια περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της άσκησης της 

γονικής μέριμνας, η οποία εξ ορισμού ασκείται από κοινού και εξίσου από αμφότερους τους 

γονείς του/των τέκνων (άρθρα 1510 και 1519 ΑΚ). Υπό αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι αμφότεροι 

γονείς οφείλουν να έχουν πρόσβαση στο ΦΑΥ του/των τέκνων τους.  

Ωστόσο, η πρόσβαση που ζητείται στο φάκελο υγείας του τέκνου εδράζεται στην άσκηση της 

γονικής μέριμνας κατά το σκέλος της εκπροσώπησης του τέκνου, ως ανηλίκου, και δεν σχετίζεται 

ουδόλως με πράξεις που άπτονται της επιμέλειας αυτού. Ως εκπρόσωπος του τέκνου ο γονέας 

δύναται να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες υγείας του/των τέκνων του, αφού εκπροσωπεί το 

ανήλικο τέκνο του και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «τρίτων προσώπων», δηλ. δεν θεωρείται 

«τρίτο πρόσωπο» σε σχέση με το τέκνο. 

Περαιτέρω, με τον ν. 4800/21 ορίζεται ότι αποφάσεις για θέματα υγείας του τέκνου λαμβάνονται 

από κοινού και από τους δύο γονείς που ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα (πλην των επειγόντων 

και εντελώς τρεχόντων) ανεξάρτητα από το ποιος ασκεί την επιμέλεια του τέκνου ή αν αυτή 

ασκείται από κοινού ή όχι. Η συμμετοχή στην από κοινού λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα 

που αφορούν το τέκνο προϋποθέτει την έγκαιρη και έγκυρη, χωρίς προϋποθέσεις πρόσβαση στις 

πληροφορίες που αφορούν το τέκνο, γεγονός που καθιστά την πρόσβασης στο φάκελο υγείας 

του τέκνου και για τους δύο γονείς απαραίτητη, χωρίς προϋποθέσεις ή έγκριση από τον άλλο 

γονέα. 

Η ανωτέρω προτεινόμενη προσέγγιση πρακτικά όμως δεν είναι εφαρμοστέα, καθώς γονείς που 

ασκούν γονική μέριμνα και έχουν αιτηθεί την πρόσβαση στο ΦΑΥ των τέκνων τους (μέσω της 

προτεινόμενης διαδικασίας) έχουν λάβει αρνητική απάντηση. 
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Ενδεικτικά ανατρέξατε (μέσω της υπηρεσίας) στο με αριθμό πρωτοκόλλου Νο. 52876/28.06.2022 

αίτημα γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα αλλά όχι την αποκλειστική επιμέλεια, προς το Τοπικό 

Υποκατάστημα Πειραιά του ΕΟΠΥΥ, όπου μέχρι και σήμερα, σχεδόν πέντε (5) μήνες μετά δεν έχει 

λάβει πρόσβαση στο ΦΑΥ του τέκνου του, ούτε κάποια αιτιολόγηση για την καθυστέρηση αυτή.  

Για τους λόγους αυτούς επανερχόμαστε και αιτούμαστε εκ νέου  

Όπως γίνει δεκτό το αίτημά μας περί παροχής μόνιμης και διαρκούς πρόσβασης στον  

Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας Τέκνων και στους δύο γονείς, εφόσον ασκούν νόμιμα τη γονική 

μέριμνα ανεξάρτητα από το αν η επιμέλεια ασκείται από κοινού ή αποκλειστικά από τον ένα από 

αυτούς. Αυτό θα μπορούσε να καταστεί δυνατό πχ. μέσω αμφοτέρων των ηλεκτρονικών 

ατομικών φακέλων υγείας των γονέων (κάνοντας χρήση της μοναδικότητας του ΑΜΚΑ εκάστου 

γονέα ή/και τέκνου). 

Είναι απαραίτητη η διευκρίνηση από την Νομική Υπηρεσία και τον DPO του ΕΟΠΥΥ, αν αυτή η 

πρόσβαση, πρέπει να προϋποθέτει την πρότερη σύμφωνη γνώμη ετέρου γονέα που ασκεί εξίσου 

την γονική μέριμνα του / των τέκνων του. Θέση μας είναι ότι το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές, 

πηγάζει από την άσκηση εκπροσώπησης του τέκνου στα πλαίσια της γονικής μέριμνας, δεν 

σχετίζεται με την άσκηση της επιμέλειας και δεν προϋποθέτει την παροχή εξουσιοδότησης 

κανενός εκ των δύο γονέων. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents 

www.achildneeds2parents.gr 

 

http://www.achildneeds2parents.gr/

