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Προστασία προσωπικών δεδομένων 
Για την επίτευξη της λειτουργίας του Ε.ΕΦΑ.Ψ., τηρείται αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα που 
θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας.  
Οι ψυχολόγοι συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες  που αφορούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη διαμόρφωση διαγνωστικής 
εκτίμησης και την παροχή  ψυχολογικών υπηρεσιών.   
Κάθε ψυχολόγος δεσμεύεται, από τον νόμο (991/1979) αλλά και από τον Κώδικα Δεοντολογίας 
του επαγγέλματος, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όσα μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός του, να διασφαλίζει το απόρρητο και να διαφυλάττει την ασφάλεια 
του υλικού των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο. 
Εξαίρεση στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή ή 
ασφάλεια του πελάτη του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην 
περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς. 
 
Εκτός από την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, το Ε.ΕΦΑ.Ψ. εφαρμόζει τις υποχρεώσεις 
που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα. Λαμβάνουμε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και 
να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θέτει ο Κανονισμός.  

 
Ποια δεδομένα τηρούνται στο ΕΕΦΑΨ 

 Βασικές πληροφορίες,  όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, 
στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες διαμονής. 

 Βασικές πληροφορίες σχετικά με το αίτημα των υποκειμένων των δεδομένων, θέματα 
υγείας, το ιστορικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο που τις 
αντιμετωπίζουν. 

 Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (όπως, συχνότητα 
συνεδριών, διάρκεια συνεργασίας, είδος παρεχόμενης ψυχολογικής υπηρεσίας, σημειώσεις 
από τις συνεδρίες). 

 
Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών 

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του 
Κανονισμού, ο ανήλικος  θα πρέπει να είναι 16 ετών προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεση του 
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, διαφορετικά η συγκατάθεση αυτή θα 
προέρχεται από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανήλικου.  

 
Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων 

Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων στο Αρχείο του Ε.ΕΦΑ.Ψ. ορίζεται στα 10 
χρόνια από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η παρεχόμενη υπηρεσία.  

 



Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
α) Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αποτελούν 
απαραίτητα δεδομένα  για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να 
λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η παροχή ψυχολογικής θεραπείας, αξιολόγησης,  
Για τους παρακάτω δύο σκοπούς, πέραν της παροχής των ψυχολογικών υπηρεσιών, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας, μόνο εφόσον  μας έχετε δώσει ενυπόγραφα τη 
συγκατάθεσή σας εξαρχής: 
β) Για επικοινωνία μαζί σας, σε περίπτωση που χρειαστεί να σας ενημερώσουμε για άλλες 
δράσεις του Ε.ΕΦΑ.Ψ.  
γ) Η χρήση δεδομένων από τη συνεργασίας μας, για εκπαιδευτικούς ή άλλους επιστημονικούς 
λόγους, χωρίς να αποκαλύπτεται με κανένα τρόπο η ταυτότητά σας.  
 
 
 

Τα δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων 
 Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το δικαίωμα να γνωρίζετε τι είδους δεδομένα 

διατηρούμε, αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.  
 Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών 

σας δεδομένων, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 
 Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων ("Δικαίωμα στη λήθη"): το δικαίωμα να ζητήσετε τα 

διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και 
μετά την πάροδο της αναφερόμενης δεκαετίας. 

 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: το δικαίωμα να ζητήσετε τον 
περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν συντρέχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα να ζητήσετε  να αποσταλούν τα 
στοιχεία σας σε τρίτο άτομο (επαγγελματία υγείας ή ψυχικής υγείας ). 

 
 

Συνεργάτες του ΕΕΦΑΨ 
Οι συνεργάτες του ΕΕΦΑΨ λαμβάνουν αναλυτική ενημέρωση για την πολιτική προστασίας και 
τους συγκεκριμένους κανόνες ασφάλειας που τηρεί το ΕΕΦΑΨ, υπογράφουν σχετική δήλωση 
γνώσης και αποδοχής αυτών και δεσμεύονται με ρήτρα εμπιστευτικότητας αναφορικά με τη 
χρήση των προσωπικών δεδομένων, στα οποία έχουν πρόσβαση κατά τη διάρκεια της παροχής 
των υπηρεσιών τους.  

 
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (D.P.O.) 

 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ /DPO) ορίζεται από το ΑΠΘ, κατ΄εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 37 έως και 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία δεδομένων.   
 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Email: data.protection(at)auth.gr 



Τηλ: 2310996200, 2310997602 
 


