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Συνάντηση-Ημερίδα με Προέδρους Ο.Σ. 

 

12 Μαΐου 2018 
 
ΘΕΜΑ Β:  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679/ΕΕ 
 

  
 Ο Ευρωπαϊκός «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» 
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2016 και τίθεται σε ισχύ για όλα τα Κράτη Μέλη 
από τις 25/5/2018.  
 Ο Κανονισμός καταργεί την Οδηγία 95/46/ΕΚ στην οποία βασίζεται το 
ισχύον πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  
 
 Οι κυριότερες αλλαγές που θα επιφέρει ο Κανονισμός είναι οι εξής: 
 

 Κατάργηση γνωστοποιήσεων στην Αρχή και αδειών για επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων.  

 H Αρχή Προστασίας Δεδομένων προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους 

 Σε περίπτωση ελέγχου από την Αρχή, ο φορέας υποχρεούται να 
αποδείξει τη συμμόρφωσή του με αναλυτική έγγραφη κατάσταση.  

 Ενίσχυση δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα 
πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής υπό προϋποθέσεις, 
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας , δικαίωμα φορητότητας) και 
υποχρέωση ικανοποίησής τους ή αιτιολογημένης απόρριψης εντός 30 
ημερών. 

 Υποχρέωση ενημερώσης της Αρχής για τυχόν παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων εντός 72 ωρών από τη στιγμή που διαπιστώνεται. 

 Ενθάρρυνση εκπόνησης Κώδικα Δεοντολογίας «από ενώσεις και άλλους 
φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπεύθυνων επεξεργασίας»  

 Πρόβλεψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, ο οποίος για ορισμένους φορείς και επιχειρήσεις είναι 
υποχρεωτικός, για άλλες κατηγορίες συνιστάται. Δεν είναι 
υποχρεωτικός για ιδιώτες επαγγελματίες, όπως οι οδοντίατροι. 

 

 Θέσπιση εξαιρετικά υψηλών προστίμων (έως 20.000.000 Ευρώ). 
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Ειδικά ως προς την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν 
την υγεία, προβλέπεται η δυνατότητα των Κρατών να θεσπίζουν 
περαιτέρω όρους και περιορισμούς, αρκεί να μη θέτουν με αυτόν τον 
τρόπο περιορισμούς στη διασυνοριακή επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών εντός της ΕΕ. 
 

Επιπτώσεις εφαρμογής του ΓΚΠΔ 

 στην ΕΟΟ, στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και στους ιδιώτες 
οδοντίατρους: 

 

Ως προς την ΕΟΟ και τους Ο.Σ.: 

Η ΕΟΟ έχει μέλη 52 Συλλόγους και διαχειρίζεται δεδομένα 13.000 
περίπου οδοντιάτρων.  

Η ΕΟΟ και οι Ο.Σ. θα πρέπει να αναλύσουν το νέο πλαίσιο του ΓΚΠΔ και 
να προσδιορίσουνι τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν τόσο σε σχέση 
με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που εκτελούν, όσο και 
προκειμένου να υποστηρίξουν και να παράσχουν καθοδήγηση στους 
ιδιώτες οδοντιάτρους- μέλη, οι οποίοι καθημερινά διαχειρίζονται και 
επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών.  

Η ΕΟΟ και οι Ο.Σ. προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: 

α/ των εργαζομένων της και εξωτερικών συνεργατών ή τρίτων 
συμβαλλόμενων για το σκοπό διαχείρισης σχέσεων εργασίας και 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

β/ των οδοντιάτρων (έμμεσα) μελών της για το σκοπό τακτικής 
ενημέρωσης και τήρησης του μητρώου μελών και διαχείρισης των 
σχέσεων με τα μέλη της 

γ/ των μελών της και τρίτων εμπλεκόμενων για το σκοπό άσκησης 
πειθαρχικού ελέγχου (ΑΠΣΟ) 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της ΕΟΟ και των  
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Ο.Σ. με τον ΓΚΠΔ θα πρέπει να επανεξεταστούν και – όπου απαιτείται – 
να τροποποιηθούν οι διαδικασίες βάσει των οποίων εκτελείται η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, συνεργατών, 
μελών και τρίτων.  

 Οι διαδικασίες ΕΟΟ και των Ο.Σ.  θα πρέπει να εναρμονιστούν με 
τις «Αρχές της Επεξεργασίας» που θεσπίζει ο Κανονισμός στον Άρθρο 5: 
α) νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, β) περιορισμός του 
σκοπού, γ) ελαχιστοποίηση των δεδομένων, δ) ακρίβεια, ε) περιορισμός 
της περιόδου αποθήκευσης, στ) ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα. 
Βάσει των ανωτέρω διαδικασιών η ΕΟΟ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί εμπρόθεσμα σε αιτήματα υποκειμένων των δεδομένων.  

 Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί απόφαση σχετικά με τον 
ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

 Ο ΓΚΠΔ προβλέπει σχετική υποχρέωση όταν α) η επεξεργασία 
διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, β) οι βασικές δραστηριότητες 
του φορέα απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των 
υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα, γ) οι βασικές δραστηριότητες του 
φορέα συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων. 

 Στις Κατευθυντήριες Γραμμές WP243 (όπως τροποποιήθηκαν στις 
5.4.2017), η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Προστασίας Δεδομένων του 
άρθρου 29 (WP29) αναφέρει πως η έννοια του δημόσιου φορέα ορίζεται 
από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους και συχνά περιλαμβάνει κάθε φορέα 
που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. Ως εκ τούτου η ΕΟΟ ως εκ της 
φύσης της ως ΝΠΔΔ εμπίπτει στην περίπτωση (α) ανωτέρω.  

 Σε κάθε περίπτωση, η WP29 αναφέρει περαιτέρω ότι η άσκηση 
δημόσιας εξουσίας δεν αφορά μόνο δημόσιες αρχές, αλλά περιλαμβάνει 
και άλλες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων φορείς που διενεργούν 
πειθαρχικές διαδικασίες για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Κατά τη 
διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου «το υποκείμενο των δεδομένων 
βρίσκεται σε παρεμφερή κατάσταση με τις περιπτώσεις επεξεργασίας 
των δεδομένων του από δημόσια αρχή ή φορέα» καθώς «τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για παρόμοιους σκοπούς και τα άτομα  
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συνήθως δεν έχουν επιλογή ως προς το εάν και πως θα εκτελεστεί η 
επεξεργασία των δεδομένων τους, ως εκ τούτου μπορεί να χρειάζονται 
την πρόσθετη προστασία που μπορεί να παρέχει ο ορισμός Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων». 

 Καταλήγει η WP29 ότι ακόμη και εάν ένας φορέας δεν θεωρείται 
δημόσιος βάσει εθνικού δικαίου και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτικό 
να οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας, προτείνεται ως βέλτιστη πρακτική ο 
ορισμός Υπεύθυνου σε ιδιωτικούς φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία.  

 Πέραν της ιδιότητας του δημοσίου φορέα που επαρκεί για να 
θεμελιωθεί υποχρέωση ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων από την ΕΟΟ εμπίπτει στην έννοια της “μεγάλης κλίμακας” 
όπως ορίζεται στον ΓΚΠΔ. Ούτε ο Κανονισμός ούτε οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές παρέχουν συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια που να οριοθετούν 
την έννοια της ‘μεγάλης κλίμακας”. Εάν κριθεί ότι συντρέχει η 
προϋπόθεση αυτή, και πάλι ο ορισμός DPO είναι υποχρεωτικός. 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: α) Η ΕΟΟ και οι Ο.Σ. είναι ΝΠΔΔ, β) 
ασκούν πειθαρχικό έλεγχο μέσω του ΑΠΣΟ και των Πειθαρχικών 
Συμβουλίων, θέτει τα υποκείμενα των δεδομένων σε θέση παρεμφερή 
με τους διοικούμενους ενώπιον δημόσιου φορέα, ενώ παράλληλα συχνά 
προϋποθέτει και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν ποινικές 
καταδίκες των μελών ή/και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
τρίτων (ασθενών) και γ) τον αριθμό των μελών της και τη συστηματική 
επεξεργασία στοιχείων τους,  

 Θεωρείται απαραίτητος ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό να προβεί στους απαιτούμενους 
ελέγχους και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες 
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, να υποστηρίζει την ΕΟΟ και τους Ο.Σ. σε 
ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε ενέργειες 
ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών. 

Ως προς τους ιδιώτες οδοντιάτρους: 

 Ο ΓΚΠΔ ισχύει και για τους ιδιώτες ιατρούς και οδοντιάτρους που 
επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Οι εν λόγω  
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επαγγελματίες απαλλάσσονται μεν από ορισμένες υποχρεώσεις που θα 
δημιουργούσαν υπέρμετρη διαχειριστική επιβάρυνση σε έναν ιδιώτη, 
όπως η υποχρέωση γραπτής ανάλυσης σχετικά με την εκτίμηση 
αντικτύπου της επεξεργασίας που εκτελεί για την παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στους ασθενείς του. Ωστόσο, οι αρχές που διέπουν την 
επεξεργασία και ιδίως των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
δεσμεύουν και τους ιδιώτες ιατρούς. Θα πρέπει να γνωρίζουν τις 
υποχρεώσεις τους και τα ενισχυμένα δικαιώματα των υποκειμένων, στα 
οποία θα οφείλουν να ανταποκριθούν. 

 Η ΕΟΟ ενημερώνει τους Συλλόγους και αυτοί στη συνέχεια θα 
υποστηρίξουν τα μέλη τους, αρχικά ενημερώνοντάς τους σχετικά με το 
νέο πλαίσιο ή/και οργανώνοντας εκπαιδευτικές - ενημερωτικές 
εκδηλώσεις. 

 Ο ΓΚΠΔ αναφέρει ότι τα Ευρωπαϊκά αρμόδια όργανα και τα Κράτη 
Μέλη “ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας που έχουν 
ως στόχο να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων τομέων επεξεργασίας και τις ειδικές ανάγκες των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ενώσεις και άλλοι 
φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας … μπορούν 
να εκπονούν κώδικες δεοντολογίας … προκειμένου να προσδιορίσουν την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού…”  

 Η ΕΟΟ έχει ήδη συμπεριλάβει στο σχ. Νόμου «ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ» σχετικά άρθρα (άρθρο 23 και άρθρο 104) . 
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