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5 Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
(στο πλαίσιο εκπόνησης Πτυχιακής / Μεταπτυχιακής / Διδακτορικής Εργασίας-Έρευνας)
Ο/Η υπογράφων/ουσα ………………………………………………………………………............................................................………
με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας …….............……… στο πλαίσιο έρευνας στο Γ.Ν. Λαμίας για την εκπόνηση της:
Πτυχιακής  Μεταπτυχιακής  Διδακτορικής εργασίας μου ή Μελέτης, Ερευνητικού Πρωτοκόλλου,
Κλινικής Παρεμβατικής ή Μη Παρεμβατικής Μελέτης/Δοκιμής ή άλλο: ..........................................................
με Θέμα:......................................................................................................................................................................
δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Δεσμεύομαι να τηρήσω πλήρη εχεμύθεια αναφορικά με τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν το
Νοσοκομείο, την οργάνωση και λειτουργία του, την υλικοτεχνική υποδομή του, το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και
εν γένει όλο το προσωπικό του και ειδικότερα τους ασθενείς που κάνουν ή έχουν κάνει χρήση των
ενδονοσοκομειακών ή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών του. Κάθε σχετική πληροφορία και δεδομένο που
υποπίπτει στην αντίληψή μου κατά την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας μου και δεν έχει κοινοποιηθεί
δημοσίως από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, είτε έχει χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικό, είτε αποτελεί
ευαίσθητο δεδομένο του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών, δεν θα τα κοινοποιήσω με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσον, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της σχέσης που έχω μαζί
τους. Δεσμεύομαι πλήρως από τις διατάξεις του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας που αφορούν το ιατρικό
απόρρητο.
• Για τη δήλωση αυτή, ως εμπιστευτικό και απόρρητο θεωρείται κάθε προσωπικό στοιχείο

τεχνική/εμπορική πληροφορία, σχέδια, μελέτες, δεδομένα, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων,
τεχνογνωσίας και γενικά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται. Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι
πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές. Η εμπιστευτικότητα της
κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση μου προφορικά, εγγράφως,
ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
• Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ιδίως περιλαμβάνει :
 Την μη περαιτέρω και με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση - διάθεση - δημοσιοποίηση - αποκάλυψη των

πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη συγκατάθεση,
 Την απαγόρευση εκμετάλλευσης των πληροφοριών και αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό,
 Την απαγόρευση της με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο αντιγραφής και αναπαραγωγής των

εμπιστευτικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων για άλλο σκοπό.
Η παρούσα δήλωση επιβάλλεται από τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) (General
Data Protection Regulation, GDPR και του Ν.4624/2019.
Ημερομηνία

O/Η Δηλών/ούσα

……......../..….......…./202….
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