
Θεσμικό πλαίσιο

• Το Ε.Α.Ν. εντάχθηκε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με το άρθρο 20 του Ν. 3370/2005.
• Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 3209/2003, ΦΕΚ Α’ 304/24.12.2003, 

«Το Ε.Α.Ν. είναι η υπηρεσία που καταγράφει, σε ετήσια βάση, όλες τις νέες 
περιπτώσεις καρκίνου που διαπιστώνονται στην Ελλάδα, στο δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τα αποτελέσματα των θεραπευτικών 
προσεγγίσεων και την έκβαση της νόσου…»

• Η δήλωση των περιπτώσεων καρκίνου από τους αντίστοιχους γιατρούς κάθε 
νοσηλευτικού ιδρύματος και ιδιωτικής κλινικής είναι υποχρεωτική σύμφωνα 
με το με το άρθρο 12 του Ν. 3941/1959, «Περί Οργανώσεως του 
Αντικαρκινικού Αγώνος».

• Το Ε.Α.Ν. λειτουργεί με άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, «Προστασία ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», με τον οποίο 
υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995, για «την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

• Τα ονόματα των υπαλλήλων, υπεύθυνων για την επεξεργασία έχουν 
ανακοινωθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
η Αρχή έχει παραχωρήσει σχετική έγκριση. Οι διαχειριστές των αρχείων 
υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικής τήρησης και διαχείρισης των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών. 

 

Διασφάλιση του απορρήτου 

• Η λειτουργία του αρχείου διέπεται από τους νόµους διαφύλαξης του ιατρικού 
απορρήτου και του χειρισµού ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των 
ασθενών, όπως αυτοί ορίζονται από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και το Ν. 2472/1997.

• Το Ε.Α.Ν. λειτουργεί με άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Το προσωπικό του Ε.Α.Ν. είναι διαπιστευμένο και υπογράφει δήλωση 
εμπιστευτικότητας. Τα ονόματα των υπευθύνων υπαλλήλων, για την επεξεργασία 
έχουν ανακοινωθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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