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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραπέμπει 

την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά 

Δικαστήρια για τη μη ενσωμάτωση 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα 

προσωπικά δεδομένα 

 
 

 με τη σφραγίδα της PKF ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

 
Πηγή: European Commission - Press release | Brussels, 25 

July 2019 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει 

Ελλάδα και Ισπανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 

την μη ενσωμάτωση κανόνων για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων που είχε θεσπίσει, 

ειδικότερα την Οδηγία (EE) 2016/680 του 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 

αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 

διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 

αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 

2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

 

Η προθεσμία προσαρμογής στο εθνικό δίκαιο και για 

τη χώρα μας έληγε επισήμως στις 6 Μάϊου 2018. Στην 

περίπτωση της χώρας μας η Ε.Ε. καλεί το Δικαστήριο 

να επιβάλει πρόστιμο ύψους € 5.287,50 σε ημερήσια 

βάση από την ημέρα εκπνοής της προσαρμογής της 

Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και μέχρι την 

ημερομηνία συμμόρφωσης της Ελλάδας προς την 

υποχρέωσή της αυτή.  

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί 

θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στόχος της οδηγίας 

είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διευκολύνοντας 

παράλληλα την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι 

υπεύθυνες για την παρακολούθηση της επιβολής του 

νόμου. 

 



Η οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 

εθνικές αρχές των χωρών μελών της Ε.Ε. - επιβολής 

του νόμου για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση 

ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών 

κυρώσεων. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι τα 

δεδομένα των θυμάτων, των μαρτύρων, των 

υπόπτων και των δραστών εγκλημάτων 

προστατεύονται δεόντως στο πλαίσιο της εκάστοτε 

ποινικής έρευνας.  

 

Ταυτόχρονα, οι καλύτεροι εναρμονισμένοι νόμοι 

διευκολύνουν επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία 

των αστυνομικών, εισαγγελικών και δικαστικών 

εθνικών αρχών για την αποτελεσματικότερη 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της 

τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτοί οι 

κανόνες της ΕΕ συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός 

χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

 

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η έλλειψη 

προσαρμογής της εθνικής τους νομοθεσίας από την 

Ισπανία και την Ελλάδα δημιουργεί ένα διαφορετικό 

επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των ανθρώπων στις χώρες αυτές και 

εμποδίζει τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ Ελλάδας 

και Ισπανίας αφενός και άλλων κρατών μελών που 

μετέφεραν την οδηγία από την άλλη πλευρά. Εξ αυτού 

του γεγονότος η Ε.Ε. αποφάσισε να προβεί στην 

ενέργεια παραπομπής των χωρών αυτών στο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεδομένου ότι εκείνες 

αδιαφόρησαν επίσης και σε γραπτή προειδοποίηση 

που τους εστάλη τον Ιούλιο του 2018.  

 

Συμμόρφωση με τον GDPR 
 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί τα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας να 

προβούν άμεσα στον ορισμό υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων (DPO) 

 
Πηγή: ΑΠΔΠΧ Δελτίο Τύπου, 15/7/2019, Γ/ΕΞ/4964 

 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο 

(από 2/7/2019), τα οποία αναφέρονταν στον τρόπο 

τήρησης των ιατρικών φακέλων ασθενών σε 

δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής, η Αρχή 

επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 

«Στις 25/5/2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και 

καταργήθηκε η Οδηγία 95/46/ΕΚ. Στο επίκεντρο αυτού 

του νέου νομικού πλαισίου βρίσκεται για πολλούς 

οργανισμούς ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

(DPO). Ο ρόλος του DPO είναι να παρακολουθεί την 

εσωτερική συμμόρφωση του υπευθύνου 

επεξεργασίας με τον ΓΚΠΔ, να ενημερώνει και να 

συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών ο DPO 

συνεργάζεται με την εποπτική αρχή. Ενώ την ευθύνη 

για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΓΚΠΔ φέρει 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, ο ορισμός 

DPO είναι υποχρεωτικός σε τρεις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, όταν: α) η επεξεργασία διενεργείται από 

δημόσια αρχή ή φορέα, β) οι βασικές δραστηριότητες 

του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος 

συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της 

φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών 

τους, απαιτούν τακτική και συστηματική 

παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων 

σε μεγάλη κλίμακα, ή γ) οι βασικές δραστηριότητες 

του υπευθύνου επεξεργασίας συνιστούν μεγάλης 

κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 

δεδομένων κατά το άρθρο 9 ή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές 

καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 10. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η μη εκπλήρωση 

της υποχρέωσης ορισμού DPO επισύρει την επιβολή 

των διοικητικών προστίμων του άρθρου 83 παρ. 4 

στοιχ. α’ του ΓΚΠΔ.  

 

Από το τηρούμενο στην Αρχή αρχείο ορισμού DPOs, 

δυνάμει του άρθρου 37 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, προκύπτει 

ότι μέχρι σήμερα  μόνο δεκατρία (13) δημόσια 

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας έχουν εκπληρώσει 

την ανωτέρω υποχρέωση ορισμού DPO εκ των 

οποίων μόνο δύο (2) της Αττικής (1η Υγειονομική 

Περιφέρεια). Κατόπιν τούτων η Αρχή κάλεσε, μέσω 

των Υγειονομικών Περιφερειών, τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα της χώρας όπως προβούν αμελλητί στην 

εκπλήρωση της υποχρέωσης ορισμού υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων (DPO)».  
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