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ΘΕΜΑ: Υγειονομική Περίθαλψη – Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
(ΣΗΣ) – Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Διαβίβαση Προσωπικών 
Δεδομένων Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.154/1975 (ΦΕΚ Α΄ 185)
β. ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Β΄ 162/9-11-83)
γ. Ν.3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189/4-11-10)
δ. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2016/679(ΕΕ)
ε.  ΚΥΑ Φ.760/21/406149/Σ.371/01 Ιουλ 19/ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2786/04-07-19)
στ. Φ.760/23/406237/Σ.383/05 Ιουλ 19/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με (ε) σχετικό, οι διατάξεις του (γ) σχετικού Νόμου, 
που αφορούν στην ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και 
παραπεμπτικών, εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ (εε 
στελέχη και υπ΄ αυτών ασφαλιζόμενα μέλη οικογενείας). Κατόπιν τούτου και 
προκειμένου να επεξεργαστούν και να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των ασφαλισμένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης), με σκοπό την ένταξή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), είναι απαραίτητη η ενημέρωση όλων των 
ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του (δ) σχετικού Κανονισμού.

2. Σε εφαρμογή του (στ) σχετικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα και 
με κάθε πρόσφορο μέσο το προσωπικό ευθύνης σας, καθώς και αυτό των 
Μονάδων υπαγωγής σας, για το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Α», μέχρι 30 
Αυγούστου 2019 ανυπερθέτως.

3. Καθότι η ενημέρωση πρέπει να είναι καθολική, οι Μονάδες να 
μεριμνήσουν για την ενημέρωση και στελεχών που βρίσκονται και εκτός ΥΠΕΘΑ 
(πχ αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτικές άδειες, ΠτΔ, 
υπουργεία, στο εξωτερικό κτλ).

         4.   Το ΓΕΑ/ΕΓΑ/2 παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας διαταγής 
μαζί με τα Παραρτήματα στην ιστοσελίδα της ΠΑ (haf.gr) σε εμφανή θέση, 
φέροντας τον τίτλο «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ – 
Επεξεργασία και Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», παραμένοντας 
ενεργή μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019. Παράλληλα, το κείμενο του Παραρτήματος 
«Β» να δημοσιοποιηθεί ως ανακοίνωση σε δύο (2) εφημερίδες της Πρωτεύουσας, 
μιας καθημερινής και μιας Κυριακάτικης, εκ των οποίων τουλάχιστον η μια πρέπει 
να είναι από τις πέντε μεγαλύτερες σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του πρακτορείου Αθηναϊκού Τύπου. Η ανακοίνωση πρέπει να γίνει εντός πλαισίου 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ :

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ :

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 2
Τηλ. 210 7464918
Φ.700/9293
Σ.520
Αθήνα, 5 Αυγ 19 



– 2 –

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΣΓΟΣ (ΥΦ) ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (64271) την 05/08/19 
08:38(LT) με UID: 5d24605d44b95514d4a32932

και να καταχωρηθεί στο ειδησεογραφικό τμήμα των εφημερίδων για χρονική 
διάρκεια πέντε ημερών.

5. Σημειώνεται ότι οι ΥΥ των Μονάδων οφείλουν να είναι έτοιμες από 
πλευράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την άμεση εφαρμογή του ΣΗΣ, δεδομένου 
ότι έχουν αποσταλεί κατά το παρελθόν πληθώρα σχετικών οδηγιών.

6. Διευκρινίζεται ότι, τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απλά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και όχι προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η 
αποστολή των στοιχείων του Ιστορικού Ασφαλιστικής Ικανότητας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
και λοιπές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη 
διαταγή.

7. Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή όλων στο γεγονός ότι τα ΑΒΝ που δεν 
έχουν θεωρηθεί σύμφωνα με την τελευταία διαταγή θεώρησης, δεν είναι ενεργά 
και δεν θα εισαχθούν στο ΣΗΣ, οπότε οι κάτοχοί τους δεν θα έχουν πρόσβαση στις 
παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Όσοι ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία να 
επικοινωνήσουν με τα Τμήματα Προσωπικού των Μονάδων τους, ώστε σε 
συνεννόηση με τη ΓΕΑ/ΔΥΓ/2/Μητρώο (τηλ. 2104764547, 608-4547) να προβούν 
στην εκ των υστέρων θεώρηση των ΑΒΝ τους.

8. Υπεύθυνος χειριστής θέματος ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 (τηλ. 210 746 4918).

Υπτχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου
Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (ΥΦ) Σπανός Ηλ.
Επιτελής ΓΕΑ/ΔΥΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια
Πίνακας Αποδεκτών «Α»,«Β»,«Γ»
ΑΤΑ/Β1 – ΔΑΥ/Α10 – ΔΑΕ/Β1- ΓΕΕΘΑ/Β1 - MΥ ΥΠΕΘΑ

Αποδέκτες για κοινοποίηση
ΓΕΑ/ΔΥΓ/2-6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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«Β» ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΣΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΑΕ


