
 

Τα Δικαιώματα                                           
       του Νοσοκομειακού Ασθενούς 

 

Σύμφωνα με το άρ. 47 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/τ. Α/1992), η ελληνική νομοθεσία κατοχυρώνει τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νοσοκομειακών ασθενών.  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 47 

προβλέπεται ότι: 

1. Δικαίωμα Προσέγγισης στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου : Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως 

στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του. 

2. Δικαίωμα Παροχής Φροντίδας : Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας   σ’ αυτόν με τον 

οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν 

γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την 

κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική 

εξυπηρέτηση. 

3. Δικαίωμα Συγκατάθεσης ή Άρνησης : Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε 

διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με 

μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο 

που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του. 

4. Δικαίωμα Ενημέρωσης  για την Κατάστασή της Υγείας : Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να 

πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και 

εξαρτάται από την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του 

ασθενούς πρέπει να. του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και 

οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη 

λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του. 

5. Δικαίωμα Πλήρους εκ των Προτέρων Ενημέρωσης  για τους Kινδύνους : Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός 

του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3., έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των 

προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής 

εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η 

εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη 

συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. 

Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε 

συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, 

είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

6. Δικαίωμα Προστασίας και Διαφύλαξης του Απορρήτου : Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και 

στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος 

χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου 

των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος. 

7. Δικαίωμα Σεβασμού Πεποιθήσεων : Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως 

σ’ αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων. 

8. Δικαίωμα  Κατάθεσης  Διαμαρτυρίας  και Ενστάσεως : Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή 

να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών 

ενεργειών και αποτελεσμάτων. 

 

 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/n-2071-1992.html


 

 
 

The Hospital 

Patient's Rights 

According to the art. 47 L. 2071/1992 (FEK 123/t. A/1992), the Greek legislation secures the rights and obligations of hospital 

patients. More specifically, according to the article 47 it is provided that: 

1. Right of Access to Hospital’s Services: The patient has the right to access the hospital’s services, the ones 

which are the most appropriate for the nature of their illness. 

2. Right in Care Provision: The patient has the right in careprovision to them with due respect for their 

human dignity. This care includes not only the general practice of medicine and nursing, but also 

paramedical services, appropriate accommodation, appropriate treatment, and effective administrative and 

technical service. 

3. Right to Consent or Refusal: The patient has the right to consent or refuse any diagnostic or therapeutic 

procedure that is to be performed on them.In the case of a patient with partial or complete mental 

incapacity, the exercise of this right is done by the person who by law acts on their behalf. 

4. Right to Information about the State of Health: The patient has the right to request information 

regarding their condition.The interest of the patient is crucial and depends on the completeness and 

accuracy of the information provided to them.Informing the patient should enable them to form a complete 

picture of the medical, social, and financial parameters of their condition and to make decisions themselves 

or to take part in decision-making, which may prejudge their later life. 

5. Right to Full in Advance Information about the Risks: The patient or their representative in case of 

application of par. 3., has the right to be informed, fully and in advance, about the risks that may occur or 

arise due to the application to them of unusual or experimental diagnostic and therapeutic operations.The 

application of such operations to the patient takes place only with the specific consent of the patient.This 

consent may be revoked by the patient at any time.The patient must feel completely free in their decision, 

to accept or reject any of their collaboration for the purpose of research or education.The consent for any 

participation is their right and can be revoked at any time. 

6. Right to Protection and Preservation of Privacy: The patient has the right, to the extent and in the actual 

circumstances where this is possible, of protectingtheir privacy.The confidentiality of the information and 

the contents of the documents concerning the patient, of the medical records and findings file, must be 

guaranteed. 

7. Right to Respect Beliefs: The patient has the right to be respected and acknowledgedfor his religious and 

ideological beliefs. 

8. Right to File a Complaint and an Objection: The patient has the right to present or file competent 

complaints and objections and to receive full knowledge of the actions and results of them. 


