
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ  
 

1 

 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,  

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: κάθε πράξη που 

πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα [π.χ. συλλογή, 

καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, 

αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαγραφή,  καταστροφή]. 

 Η τήρηση αρχείου για διάρκεια δέκα χρόνων είναι υποχρεωτική για τον 

οδοντίατρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12-14 του Δεοντολογικού 

Κανονισμού Οδοντιάτρων (ΠΔ 39/2009). 

 Από μόνη της η τήρηση αρχείου, ακόμη και εάν δεν γίνεται χρήση των 

δεδομένων, είναι «επεξεργασία δεδομένων». 
 Με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ/GDPR)1, που τίθεται σε εφαρμογή την 25η 

Μαΐου 2018, επιχειρείται οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο συνεκτικού 

πλαισίου προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ. Με αυτόν θεσπίζονται 

αυξημένες υποχρεώσεις για όποιον επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και 

κυρίως δεδομένα υγείας που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών 

δεδομένων: ο οδοντίατρος που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ορίζεται ως 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας και πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη 

συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό, να ορίζει και να καταγράφει τη νομική 

βάση και τον σκοπό της επεξεργασίας και να προάγει τη διαφάνεια κάθε 

επεξεργασίας. 

 

 

                                                           
1 Βλ. τον ΓΚΠΔ αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΟΟ eoo@otenet.gr    

http://www.eoo.gr/odontiatriki-nomothesia-fek 

mailto:eoo@otenet.gr
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ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ2 

 Ο οδοντίατρος, κατ’ ελάχιστον, οφείλει να τηρεί αρχείο όπου 

καταγράφονται οι δραστηριότητες επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνος 

και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας, εκπροσώπου 

και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer/DPO) (εάν 

έχει οριστεί). 

2.  Σκοπούς επεξεργασίας 

3. Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων (π.χ. ασθενείς, εργαζόμενοι) 

4. Κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα  

5. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 

6. Προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής 

7. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο οδοντίατρος οφείλει: 

 Να τηρεί Αρχείο Επεξεργασίας για τα δεδομένα υγείας των ασθενών του3.  

 Να διαθέτει έντυπο ενημέρωσης και να λαμβάνει συναίνεση των 

ασθενών του εάν πρόκειται να κάνει χρήση δεδομένων και για άλλους 

σκοπούς πέραν της τήρησης ιατρικού αρχείου, όπως για αποστολή μηνύματος 

για υπενθύμιση επανελέγχου, τηλεφωνική κλήση για ραντεβού, χρήση 

στοιχείων για κλινική έρευνα, παροχή στοιχείων ασθενών σε τρίτους για 

άλλους σκοπούς). Όταν συμβαίνει αυτό, τότε ο οδοντίατρος οφείλει: 

(α) να ενημερώσει με σαφήνεια τον ασθενή για την περαιτέρω χρήση των 

δεδομένων του και για το σκοπό αυτής και  

(β) να μην προβαίνει σε καμία καταγραφή/χρήση εάν δεν λάβει τη ρητή 

συναίνεση του ασθενούς για κάθε σκοπό ξεχωριστά.  

                                                           
2 Τα παρακάτω είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις και τα ενδεικτικά μέτρα που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε 
απλό οδοντιατρείο. 
3 Βλ. επισυναπτόμενο υπόδειγμα αρχείου επεξεργασίας. 
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 Να εξασφαλίζει πως και οι συνεργάτες του (π.χ. οδοντοτεχνίτες, 

γραμματείς, βοηθοί, λογιστές) παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την 

εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τρόπον 

ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 Να αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών, τα οποία 

είναι: 

(1) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του: Το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα 

δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιό σκοπό. 

(2) Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει 

διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. 

(3) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει 

διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Εάν ο ασθενής ζητήσει διαγραφή των δεδομένων του κατά την 

περίοδο που ο οδοντίατρος έχει νόμιμη υποχρέωση να τηρεί αρχείο (10ετία 

από την τελευταία επίσκεψη), ο οδοντίατρος θα πρέπει να αρνηθεί και να 

εξηγήσει πως δεν μπορεί να τα διαγράψει λόγω της νόμιμης υποχρέωσης 

διατήρησής τους στο αρχείο. 

(4) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του: Το 

δικαίωμα να ζητάει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του 

δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

(5) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του: Το δικαίωμα του ασθενή 

να ζητήσει να αποσταλούν τα στοιχεία του σε τρίτο (π.χ. άλλο γιατρό). 

 Να απαντά μέσα σε 30 ημέρες σε κάθε σχετικό αίτημα του ασθενούς το 

οποίο αφορά στα δεδομένα του, είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας 

στον ασθενή αντίγραφο του ιατρικού φακέλου), είτε απορρίπτοντας 

αιτιολογημένα το αίτημα (π.χ. αρνούμενος αίτημα διαγραφής), είτε εξηγώντας 
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τους λόγους καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως να 

απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.  

 Να εφαρμόζει τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Τέτοια είναι ενδεικτικά ένα 

ισχυρό - δύσκολο password (και όχι π.χ. το όνομά του ή οι αριθμοί «1234») 

για την είσοδο στα συστήματα και στις εφαρμογές και αλλαγή αυτών σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, απενεργοποίηση λειτουργίας μέσων αποθήκευσης (USB) 

όπου αυτή δεν χρειάζεται (π.χ. PC γραμματείας), λήψη αντιγράφων ασφάλειας 

σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποφυγή χρήσης ελευθέρων e-

mail, π.χ. Yahoo, για αποστολή και λήψη ευαίσθητων δεδομένων, π.χ. 

ιατρικών εξετάσεων, η κρυπτογράφηση τοπικού δίσκου υπολογιστή μέσω του 

λειτουργικού συστήματος. 

 Να γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που ενημερώνεται για κάθε τυχόν 

παραβίαση του αρχείου του, αλλά και τους ασθενείς του εάν η παραβίαση 

ενδέχεται να τους προκαλέσει υψηλό κίνδυνο. 

 

**************** 

 

 

 

 


