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Μια σύνοψη 

Το έγγραφο αυτό ανήκει στο Ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ «Εξοπλίζοντας τον κλάδο της υγείας με 

ειδικευμένους εργαζομένους στον τομέα της προστασίας δεδομένων- GDPR4H». Στην πρώτη φάση 

του συγκεκριμένου έργου, οι εταίροι προερχόμενοι από εκπαιδευτικούς φορείς, υπηρεσίες υγείας από 

3 χώρες(Γερμανία, Ρουμανία και Ελλάδα) καθώς και από μια διακρατική επαγγελματική ένωση η οποία 

πραγματοποίησε τούτη την μελέτη. Εκείνοι σκόπευαν στο να βρουν απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήματα:  

- Πώς οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας βιώνουν την νέα πραγματικότητα μετά την εισαγωγή του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων(ΕΚΠΔ);  

- Τι γνώση και δεξιότητες χρειάζονται οι επαγγελματίες υγείας για να συμμορφωθούν με τις 

κατευθυντήριες γραμμές; 

- Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση (περαιτέρω) ευκαιριών εκπαίδευσης στις αντίστοιχες χώρες; 

Το έγγραφο αυτό παρέχει τη βάση τις περαιτέρω μελλοντικές φάσεις του έργου-την ανάπτυξη 

προγραμμάτων σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων κατάρτισης.  

Οι ερωτηθέντες δεν εντόπισαν καμία σημαντική αλλαγή στο καθεστώς του ΕΚΠΔ πριν από την 

εισαγωγή του. Ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, η προστασία των ασθενών μέσω του καθήκοντος της 

εμπιστευτικότητας των ιατρών αποτέλεσε πάντοντε την κεντρική απαίτηση.Ωστόσο, λόγω της 

συζήτησης για το ΕΚΠΔ στα μέσα ενημέρωσης και των συνεπειών των παραβάσεων, το συγκεκριμένο 

θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή ζωή. Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι είναι συχνά 

ανασφαλείς και απαιτούν μεγαλύτερη σαφήνεια μέσω εκπαίδευσης. Πάνω απ΄όλα, η υλοποίηση του 

ΕΚΠΔ 

Όσον αφορά τα προαπαιτούμενα για τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων αναφέρθηκε ότι 

θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα να διαθέτουν βαθιά γνώση των διαδικασιών 

εργασίας στον τομέα της περίθαλψης. Πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι η ρύθμιση και οι 

ενέργειες που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να δίνονται. Εκτός από τη νομική 

γνώση, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα αλλαγής των προοπτικών και η προηγούμενε εμπειρία και 

κατάρτιση σε έναν τομέα σχετικό με την υγεία είναι κατά κύριο λόγο οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.  

Τα υφιστάμενα μαθήματα επιμόρφωσης είναι πολύ καλά συνδεδεμένα με τον τομέα της προστασίας 

δεδομένων. Ωστόσο, εντοπίζεται έλλειψη εκπαιδευτικών μέτρων που να ανταποκρίνονται πιο βαθιά 

στις ανάγκες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και να επικεντρώνονται στα επονομαζόμενα 

soft skills.  

Υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη περιγραφής μιας διακρατικής ευρωπαϊκής θέσης εργασίας και 

προσόντων βάσει των παραπάνω. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να θέσει μια πρώτη βάση ως προς αυτό. 
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1. Εισαγωγή στο έργο GDPR4H  

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αντιμετώπισε έναν πρωτοφανή αρθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε 

παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες επηρέασαν τον επιχειρηματικό τομέα και το βαθμό εξάπλωσης. 

Χαρακτηριστικά, η επίθεση του Μαϊου του 2017 στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας κατέδειξε 

με τον προφανή τρόπο τις αδυναμίες των συστημάτων πληροφοριών με κάθε προφανή τρόπο.Οι 

οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι μερικές από τις πιο αξιόπιστες οντότητες που διαθέτουν 

τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς: όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, 

ιατρικά αρχεία και στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν γίνει 

εύκολοι στόχοι για τους χάκερ, αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες πιέσεις και απειλές από τους 

πολλούς ατέλειες (χαμηλός προϋπολογισμός, έλλειψη οργάνωσης, υπερβολική χρήση των 

κληροδοτημένων συστημάτων). Αυτά τα θέματα κυμαίνονται από κακόβουλο λογισμικό που 

υπονομεύει την ακεραιότητα των συστημάτων και την ιδιωτική ζωή των ασθενών στις επιθέσεις 

διανομής τους Η εταιρική μας σχέση στοχεύει στην ενσωμάτωση της νέας ψηφιακής νοοτροπίας που 

διαμορφώνεται σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και νέους εκπαιδευόμενους, ενώ παράλληλα 

ανταποκρίνεται στο κατακερματισμένο σύστημα πιστοποίησης στον τομέα. 
 

Περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και προϊόντων: 

Ένα πρόγραμμα σπουδών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (DPO) που συνοδεύεται 

από ένα λεπτομερές πρόγραμμα μάθησης μέσω διαδικτύου (WBL) 

Ένα ευαίσθητο πρόγραμμα σπουδών για την προστασία των δεδομένων των τωρινών και μελλοντικών 

εργαζομένων στον τομέα της υγείας 

Διαδικτυακή πλατφόρμα Ιστού για υπαλλήλους "Προστασία Δεδομένων" 

Ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διαφάνεια και την αναγνώριση δεξιοτήτων, καθώς και τα 

συστήματα επικύρωσης 

Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης απόφοιτων και κύκλων ανάδρασης 

Συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη χορήγηση αδειών στα 

προγράμματα σπουδών DPO επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 

2. Μεθοδολογική Προσέγγιση, Συλλογή Δεδομένων και Περιορισμοί 

Απαιτείται «Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες 

δεξιοτήτων και να ενισχυθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων 

καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων που αναφέρονται στα μέτρα ευαισθητοποίησης των 

επαγγελματιών του τομέα της υγείας καθώς και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας όπως 

προσωπικό καθαρισμού ή προμηθευτές που ασχολούνται ή έχουν επαφή με δεδομένα. 

Η μέθοδος αυτή είναι μια συστηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης, 

για να προσδιοριστεί σε ποια περιοχή πρέπει να εκπαιδευτούν τα άτομα. Συγκεκριμένα, είναι η 

διαδικασία εντοπισμού του χάσματος στην κατάρτιση των εργαζομένων και των σχετικών 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Το πρώτο βήμα προς την υλοποίησή της είναι να αποσαφηνιστεί ο στόχος της εκπαίδευσης και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο στόχος κατάρτισης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν στόχο που 

σχετίζεται με την αγορά εργασίας, ο οποίος, στο πλαίσιο μας, είναι ο εντοπισμός των σημερινών 

αναγκών σε δεξιότητες σε επιχειρήσεις του τομέα της υγείας. 
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Το δεύτερο βήμα είναι ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς και των ικανοτήτων που συνδέονται με 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό γίνεται συνήθως μέσω συλλογής πληροφοριών από 

εμπειρογνώμονες του αντικειμένου. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να λάβει τη μορφή συνεντεύξεων, 

ομάδων εστίασης ή ερευνών. Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, τα δεδομένα θα πρέπει 

να καταλήγουν σε μια σαφή κατανόηση του πόσο σημαντική είναι κάθε ικανότητα για την επίτευξη 

του επιθυμητού στόχου. 
 

3. Πορίσματα ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης 

3.2.1. Πορίσματα Ποσοτικής Ανάλυσης: Online Έρευνα 

Η ηλεκτρονική έρευνα δημοσιεύθηκε στην έρευνα της πλατφόρμας Διαδικτύου της ΕΕ 
(https://ec.europa.eu/eusurvey/). Περιείχε ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις. 
Εκτιμήσαμε τις απαντήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2019. Οι ομάδες-
στόχοι μας ήταν όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στην υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένων των ΥΠΔ και των πολιτικών υγείας. Ήταν μια ανώνυμη διαδικτυακή 
δημοσκόπηση. Διαβιβάσαμε το ερωτηματολόγιο μέσω ερωτηματολογίου στα γερμανικά 
επιμελητήρια, στις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας, στα ιδιωτικά ιατρεία, στα νοσοκομεία, στις 
ενώσεις προστασίας δεδομένων και σε πολλούς πολιτικούς. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να 
δημοσιεύσουμε το ερωτηματολόγιο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Ζητήσαμε επίσης από τους 
εταίρους της συνέντευξης να διαδώσουν το ερωτηματολόγιο στους οργανισμούς τους. Ως εκ τούτου, 
έχουμε μεγάλη ποικιλία ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Χρόνια εργασιακής εμπειρίας: 

0 ως 4 18 

5 ως 10 8 

11 ως 20 19 

Περισσότερο από 20 31 

Κενό 1 

Τομέας: 

Υγείας 57 

Κάλυψης υγείας 2 

Επαγγελματική 
Κατάρτιση 9 

Δημόσια Υπηρεσία 15 

Οργανισμός: 

Ιδιωτικός 40 

Δημόσιος 33 

Κενό 4 

 
 
 

Σχετίζεσαι με την προστασία δεδομένων σε καθημερινή βάση; 

Ναι 69 

Σπάνια 5 

Εργαζόμενοι ή αυτό-απασχολούμενοι: 

Εργαζόμενοι 53 

Αυτοαπασχολούμενοι 18 

Κενό 6 

Επάγγελμα: 

Ερευνητής 9 

Καθηγητής/Εκπαιδευτής 9 

Φυσικός 7 

Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων 23 

Μάνατζερ 11 

Εργαζόμενος 10 

Φαρμακοποιός 1 

Νοσοκόμα 1 

Φυσιοθεραπευτής 2 

Εργαζόμενος σε εργαστήριο 1 

Άλλοι: Σύμβουλος; Χημικός; ανθρωπολόγος; οικονομολόγος υγείας; συντονιστής; 
γραμματέας; βοηθός; Software προγραμματιστής; IT; Δ/νων σύμβουλος; 
Παραιατρικά επαγγέματα 
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Όχι 3 

Πώς αξιολογείς την σημασία της προστασίας δεδομένων στο επάγγελμά σου; 

Πολύ σημαντική 50 

Σημαντική 15 

Κάπως σημαντική 6 

Κάπως ασήμαντη 3 

Ασήμαντη 1 

Κενό 2 

Πόσο άλλαξε ο ευρωπαϊκός κανονισμός Προστασίας Δεδομένων την καθημερινή ζωή σου στη δουλειά;  

Μεγάλος αντίκτυπος 16 

Αρκετός αντίκτυπος 27 

Σχετικά μεγάλος αντίκτυπος 22 

Σχετικά μικρός αντίκτυπος 7 

Μικρός αντίκτυπος 4 

Κενό 1 

Ο οργανισμός/εταιρεία στην οποία εργάζεσαι θα επηρεαστεί στο μέλλον.  

Συμφωνώ απόλυτα 22 

Συμφωνώ 31 

Συμφωνώ λίγο 14 

Διαφωνώ λίγο 8 

Διαφωνώ 1 

Κενό 1 

Νιώθεις προετοιμασμένος για τις νέες οδηγίες που φέρνει ο νόμος;  

Σίγουρα 10 

Ναι 22 

Σχετικά ναι 29 

Δεν με αφορά 4 

Δεν με αφορά μάλλον 10 

Δεν με αφορά καθόλου 1 

Άλλα: 1 

Τι είδους εκπαίδευση έχεις λάβει; 

Εξωτερική  35 

Εσωτερική  21 

Διαδικτυακή 7 

Προσωπική μελέτη  42 

Περιοδικά και άλλα μέσα δικτύωσης  36 

Internet  37 

Τίποτα 3 

Άλλα: τηλεόραση 

Τι είδους εκπαιδευτική μεθοδολογία πιστεύεις ότι είναι πιο αποτελεσματική στον τομέα της προστασίας 
δεδομένων;  

Να μαθαίνεις στον εργασιακό χώρο  47 

Μελέτες περίπτωσης 
 

34 

Εγχειρίδια 12 
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Online μαθήματα 27 

Τάξη 20 

Συνδυασμός 14 

Δεν γνωρίζω 4 

Άλλεςs: μελέτη στο σπίτι (καθώς είναι διαφορετική μέθοδος σε αυτή την περίπτωση); Εξωτερική εκπαίδευση 

Κατά την άποψή σου, τι στοιχείο είναι σημαντικό για έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων;  

Επικοινωνία 22 

Λήψη αποφάσεων 17 

Διαχείριση κρίσεων  17 

Διαχείριση ρίσκου 31 

Τεχνολογικές δεξιότητες 35 

Δεξιότητες διαδικασιών ασφάλειας 30 

Νομική γνώση 38 

Δεν γνωρίζω 5 

Άλλα: Διαχείριση χρόνου, γνωστικό επίπεδο, πρακτικές προδιαγραφές που ορίζονται από τους υπεύθυνους; Το 
ενδιαφέρον και η κατανόηση της προστασίας των δεδομένων; βεβαιότητα 

Τι περιμένετε από έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που εργάζεται στην Υγειονομική Περίθαλψη; Τι είδους 
δεξιότητες και ικανότητες είναι σημαντικές; 

Διευκολύνει τη διαχείριση των απαιτήσεων προστασίας 
δεδομένων 48 

Είναι εξοικειωμένος με τις απαιτήσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος 27 

Γνωρίζει πώς να εξηγήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή 32 

Είναι προσανατολισμένος σε ζητήματα ασφάλειας 24 

Αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν στο χώρο 
προστασίας δεδομένων 30 

Γνωρίζει με λεπτομέρεια τις νομικές προεκτάσεις της 
προστασίας δεδομένων 37 

Μπορεί να πείσει τους υπαλλήλους 25 

Είναι εξοικειωμένος με τις εσωτερικές διαδικασίες 
λειτουργίας  38 

Άλλα:Εκτός από την νομική γνώση: γνώση πληροφορικής, ασφάλεια πληροφορικής, επιχειρηματική γνώση, γνώσεις 
σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, ειδικά τη θεραπεία ασθενών. Στόχος είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. 

Κατά τη γνώμη σου τι είναι σημαντικό για την αξιοπιστία ενός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων; 

Η εξασφάλιση της ποιότητας της πλήρους και ορθής 
ολοκλήρωσης των καθηκόντων του θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται τακτικά μέσω ενός εξωτερικού οργανισμού 
για τη διασφάλιση της ποιότητας 22 

Θα προτιμούσα έναν εσωτερικό ΥΠΔ, επειδή είναι 
περισσότερο εξοικειωμένος με τις εσωτερικές διαδικασίες. 34 

Οι ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους εντελώς ανεξάρτητα από την εξουσία να ενεργούν 
αυτόνομα και χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. 49 

Η διασφάλιση της ποιότητας της πλήρους και ορθής 
ολοκλήρωσης των καθηκόντων του θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται μέσω αυτοελέγχου και προβληματισμού. 30 
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Θα προτιμούσα έναν εξωτερικό ΥΠΔ, διότι έχει περισσότερη 
εμπειρία και ένα καλύτερο δίκτυο για μια τακτική 
ανταλλαγή γνώσεων. 17 

Θα προτιμούσα έναν εξωτερικό ΥΠΔ, διότι είναι πιο 
ανεξάρτητος. 12 

Άλλοι: Οι ΥΠΔ πρέπει να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη των διαδικασιών. εσωτερική και εξωτερική εποπτεία 
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίου στη Γερμανία: 
 
Όσον αφορά το επάγγελμα, οι ομάδες προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η επαγγελματική 
ομάδα, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό απόκρισης στην έρευνα μας (23 άτομα από τα 77). 
Παρόλο που οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων ανταποκρίθηκαν περισσότερο και προφανώς 
γνωρίζουν την προστασία των δεδομένων, μπορούμε να πούμε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης γνωρίζουν επίσης την προστασία των 
δεδομένων και την αντιμετωπίζουν στην καθημερινή επαγγελματική ζωή (69 άτομα από τα 77). Οι 
ερωτηθέντες αξιολογούν την αναγκαιότητα προστασίας των δεδομένων στο επάγγελμά τους είτε ως 
πολύ σημαντικές (50 άτομα από τις 75) είτε σημαντικές (15 άτομα από τα 75). Οι αλλαγές που εισάγει 
ο νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR) στην καθημερινή επαγγελματική ζωή 
(12 άτομα από τα 76 έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινή τους επαγγελματική ζωή, 22 από 
τα 76 άτομα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εργασία τους καθημερινή ρουτίνα εργασίας και 22 άτομα 
από τα 76 βλέπουν μάλλον μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινή ρουτίνα εργασίας τους). Αυτό 
επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά μας για την ποιοτική ανάλυση διότι οι συμμετέχοντες παρατήρησαν 
επίσης την άνοδο της ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας μεταξύ των 
ανθρώπων, λόγω της έλλειψης καθοδήγησης και συγκεκριμένων ενδείξεων για την εφαρμογή της 
προστασίας των δεδομένων στην καθημερινή επαγγελματική ζωή. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης 
ότι οι οργανώσεις στις οποίες εργάζονται θα επηρεαστούν ιδιαίτερα στο εγγύς μέλλον. 
 
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες παρατηρούν έλλειψη προετοιμασίας και αισθάνονται 
περισσότερο ή λιγότερο καλά προετοιμασμένοι (29 άτομα από τα 76). 10 άτομα από τα 76 δεν 
αισθάνονται καλά προετοιμασμένα είτε 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι πολύ καλά 
προετοιμασμένοι ή ακόμα και καλά προετοιμασμένοι (22). Διαπιστώνουμε λοιπόν ένα διαχωρισμό 
μεταξύ του πόσο ασφαλείς είναι οι ερωτηθέντες στην αντιμετώπιση της νέας ρύθμισης των 
δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να επηρεαστεί από το υψηλό ποσοστό των ΥΠΔ που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο. 
Επιπλέον, για τους ερωτώμενους, η εκμάθηση βασισμένη στην εργασία (47), οι περιπτωσιολογικές 
μελέτες (34) και τα ηλεκτρονικά μαθήματα (27) αποτελούν τις αποτελεσματικότερες μεθόδους 
κατάρτισης για την προστασία των δεδομένων. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης τις δηλώσεις της ποσοτικής 
ανάλυσης στη Γερμανία, επειδή δόθηκε έμφαση στη σημασία των οδηγιών που προσανατολίζονται 
στο χώρο εργασίας και στην εκμάθηση προσανατολισμένη στην πράξη. Τα σε απευθείας σύνδεση 
μαθήματα απλουστεύουν το βάρος της απόδειξης για οργανισμούς - ειδικά σε μεγάλες επιχειρήσεις. 
Για μεγάλους οργανισμούς με πολλούς συνεργάτες, τα ετήσια ηλεκτρονικά μαθήματα είναι 
εξαιρετικά αποδοτικά και εξοικονομούν έξοδα. 
Τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των συμμετεχόντων δείχνουν ότι το νομικό υπόβαθρο και η 
εξοικείωση με τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες ενός οργανισμού αποτελούν σημαντικές 
ικανότητες για τους ΥΠΔ. Επίσης, οι ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
εντελώς ανεξάρτητα από την εξουσία να ενεργούν αυτόνομα και χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. 
Στον παραπάνω πίνακα η κατάταξη των ικανοτήτων παρατίθεται λεπτομερώς. 

3.1.2. Ορισμός και Συμμετέχοντες της Ποιοτικής Ανάλυσης (Συνεντεύξεις και Ομάδες Εστίασης) 

Η ποιοτική ανάλυση σχετικά με την προστασία των δεδομένων αποτελείται από δύο μέρη: 
προσωπικές συνεντεύξεις και ομαδικές συζητήσεις (δύο ομάδες εστίασης διευκολύνθηκαν σε 
συναντήσεις παρουσία και μία ομάδα εστίασης συνεντεύχθηκε γραπτώς). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2019. Οι συνεντεύξεις έγιναν τηλεφωνικά 
και καταγράφηκαν. Η αξιολόγηση δημοσιεύεται ανώνυμα και τα αρχεία αποθηκεύονται μέχρι το 
τέλος αυτού του έργου και στη συνέχεια διαγράφονται. 
 
Οι ερωτηθέντες είχαν το ακόλουθο υπόβαθρο:: 
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• Ιατρός, 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία; Διαθέτει δικό του γραφείο 

• Επικεφαλής ιατρός σε κλινική, 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Ιδιωτικός Ψυχοθεραπευτής, 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Ψυχοθεραπευτής στην εκπαίδευση 

• Ψυχοθεραπευτής, που απασχολείται σε κλινική, 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Φαρμακοποιός με δικό του φαρμακείο 

• Φαρμακοποιός 

• Διευθύνων Σύμβουλος μιας ασφαλιστικής εταιρείας υγείας, 40 χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας 

• Υπάλληλος φαρμακευτικής εταιρείας 

• Διευθύνων Σύμβουλος Ασφάλισης Υγείας, 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Καθηγητής Επιστημών Υγείας, 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Υπάλληλος προστασίας δεδομένων σε κλινική ομάδα 

• Σύμβουλος προστασίας δεδομένων προσωπικού ελεύθερου επαγγελματία και σύμβουλος, 20 
χρόνια επαγγελματικής πείρας 

• Υπάλληλος προστασίας δεδομένων σε πανεπιστήμιο, 15ετή επαγγελματική πείρα 

• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και ελεγκτής στην υγειονομική περίθαλψη, 20ετή 
επαγγελματική πείρα 

• Υπάλληλος προστασίας δεδομένων και εκπαιδευτής ελεύθερου επαγγελματία 

• Ανώτερος εμπειρογνώμονας παράδοσης φαρμάκων, επικεφαλής σύνθεσης (Χημεία), 20 
χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Διευθυντής ασφαλιστικής, 35 χρόνια επαγγελματικής πείρας 

• Κοινωνικός λειτουργός, κοινωνικός θεραπευτής, επιβλέπων, 30 χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας 

• Τυπικό σε νοσοκομείο, εκπαιδευμένο οδοντίατρο, 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Ασφαλιστικός πράκτορας, 60 χρόνια επαγγελματικής πείρας 
 

• Αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης: 

• Ομάδα εστίασης 1: 

• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ελεύθερου επαγγελματία στην Υγειονομική Περίθαλψη 

• Διευθύνων σύμβουλος ιατρικής εταιρείας 

• Πολιτικός με κατεύθυνση την υγεία 

• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, που απασχολείται σε κλινική ομάδα 

• Δάσκαλος από επαγγελματική εκπαίδευση για την Υγεία 

• Ψυχοθεραπεύτρια, που εργάζεται σε κλινική 

• Ομάδα εστίασης 2: 

• Διευθυντής του Τμήματος Κλινικής-Λειτουργικής Ανατομίας, 35 χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας 

• Πρώην Γενικός Χειρουργός, 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Φοιτητής Νοσηλευτικής Επιστήμης, 4 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Φοιτητής Ιατρικής, 4 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Ομάδα εστίασης 3: 

• Εταιρική ΥΠΔ, 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

• Επικεφαλής τμήματος διαχείρισης ασθενών (νοσοκομείο), 5 ετών επαγγελματικής εμπειρίας 

• Σύμβουλος προστασίας δεδομένων, 1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας 

• Εταιρικός σύμβουλος, 1 έτος επαγγελματικής πείρας 

• Σύμβουλος για την προστασία δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη, 3ετή επαγγελματική 
εμπειρίας 



 
 
 
 
 
 
 

Seite 14 von 61 

 

• Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και νομικός εμπειρογνώμονας για την υγειονομική 
περίθαλψη, 23 χρόνια επαγγελματικής πείρας 

 

 

3.1.3. Δηλώσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις της 
προστασίας δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη 

Όσον αφορά το ζήτημα του τι άλλαξε μέσω του GDPR στη Γερμανία, η συναινετική γνώμη των ΥΠΔ 
ήταν ότι ελάχιστα άλλαξαν σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Οι ΥΠΔ ανέφεραν ότι άλλαξαν 
οι λεπτομέρειες, όπως η σημασία και η εφαρμογή των ελέγχων προστασίας δεδομένων, και οι 
καταγραφείς διαδικασιών ή οι ΥΠΔ πρέπει τώρα να εργαστούν για τη δημιουργία ενός συστήματος 
διαχείρισης της προστασίας δεδομένων. Οι απαντήσεις των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας 
διέφεραν από την άποψη των επαγγελματικών τους θέσεων και της συμμετοχής τους στην εφαρμογή 
των αλλαγών. Ωστόσο, οι περισσότεροι ΥΠΠ και επαγγελματίες υγείας επιβεβαίωσαν ότι η προστασία 
δεδομένων και η κατάρτιση των εργαζομένων ήταν συνήθης πρακτική πριν από την εφαρμογή της 
GDPR. Στη Γερμανία υπάρχει περιορισμένος νόμος για την προστασία των δεδομένων εδώ και χρόνια 
και ειδικά στην υγειονομική περίθαλψη, όπου η εμπιστευτικότητα των ιατρών-ασθενών είχε πάντα 
υψηλή προτεραιότητα - η κατάργηση του απορρήτου γιατρού-ασθενούς είναι ακόμη και ποινικό 
αδίκημα. Οι ΥΠΔ ανέφεραν ότι στο παρελθόν υπήρχαν λιγότερες κυρώσεις όταν αγνοούσαν τους 
κανόνες, επομένως οι οργανισμοί γενικά χειριζόταν τους κανονισμούς διαφορετικά. 
Μέσα από τα ευρήματα, μπορούμε να πούμε ότι το νέο GDPR στη Γερμανία επηρέασε την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και προώθησε την εφαρμογή. Η δημόσια 
προσοχή που προωθήθηκε μέσω των δημόσιων και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ακολούθησε 
επίσης μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τους κανόνες της ΓΔΑΠ και τις συνέπειές της με τη μορφή 
βαρέων κυρώσεων. Ως εκ τούτου, η συνειδητοποίηση και το ενδιαφέρον για την προστασία 
δεδομένων αυξήθηκε. Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας παραπονέθηκαν για την έλλειψη σαφήνειας 
όσον αφορά την εφαρμογή και τη σειρά αυστηρών κυρώσεων για μη συμμόρφωση. Τι μπορεί να 
ανακοινωθεί σε ποιον; Ποια κανάλια επικοινωνίας επιτρέπονται; Συχνά η GDPR έχει παρερμηνευθεί 
και ακόμη και οι δικηγόροι δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες. 
Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας και οι ΥΠΔ ανέφεραν ότι η εφαρμογή του GDPR προκάλεσε 
πρόσθετο φορτίο εργασίας και αύξηση της γραφειοκρατίας. Αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα σε σχέση με 
το "βάρος της απόδειξης" που οφείλεται στο GDPR που οδηγεί στο καθήκον της τεκμηρίωσης. Για την 
εφαρμογή του GDPR, οι οργανωτικές διαδικασίες όπως οι συμβάσεις επεξεργασίας, οι συμβάσεις με 
τους επιχειρηματικούς εταίρους, τα έντυπα και τα σχέδια έπρεπε να αλλάξουν. Οι δηλώσεις 
απορρήτου έπρεπε να αλλάξουν ή και να δημιουργηθούν. Απαιτούνται αυστηροί κανονισμοί για τη 
διαγραφή δεδομένων. και όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να τεκμηριωθούν. Αυτό σημαίνει πολλές 
πρόσθετες εργασίες, σε τομείς που δεν αποτελούν τα βασικά καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας. 
Σημαίνει περισσότερο χρόνο, περισσότερο προσωπικό, περισσότερους οικονομικούς πόρους. 
Παρόλα αυτά, οι συνεντευξιαζόμενοι ΥΠΔ πιστεύουν επίσης ότι το GDPR είναι "ένα βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση". Ένας δεδηλωμένος λόγος είναι ότι η κατάχρηση δεδομένων δεν μπορεί να 
αποφευχθεί χωρίς να επιβληθούν νομικά όρια. 
 
Δηλώσεις σχετικά με την τρέχουσα νομική κατάσταση της προστασίας δεδομένων όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη 
Στη Γερμανία έχουμε μια μοναδική κατάσταση, διότι οι γερμανικοί ομοσπονδιακοί νόμοι ισχύουν 
επιπλέον των νόμων κάθε ομοσπονδιακού κράτους. Οι νόμοι που αφορούν την υγειονομική 
περίθαλψη διέπονται από τους νόμους κάθε ομοσπονδιακού κράτους και διαφέρουν μεταξύ τους. 
Για παράδειγμα, τα ομοσπονδιακά κράτη έχουν τους δικούς τους νόμους περί ομοσπονδιακού 
νοσοκομείου. Αρκετοί συνεντευξιαζόμενοι ΥΠΔ θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να εναρμονιστεί η 
νομοθεσία και να μειωθεί η νομική πολυπλοκότητα. Λόγω της νομικής πολυπλοκότητας, είναι σχεδόν 
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αδύνατο ακόμη και για τους έμπειρους ΥΠΔ να εξετάσουν όλες τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
πράξεων προστασίας δεδομένων σε κάθε γερμανικό ομοσπονδιακό κράτος. Επιπλέον, η υγειονομική 
περίθαλψη δεν είναι πλέον δεσμευμένη στις περιφέρειες και η θεραπεία είναι διεπιστημονική, 
διαπεριφερειακή και συχνά διακρατική. Ως εκ τούτου, η διακρατική και διεθνής συνεργασία 
χρειάζεται εναρμόνιση της νομοθεσίας. Η ιατρική έρευνα είναι επίσης διασυνοριακή. Οι ΥΠΔ 
ανέφεραν ότι ειδικά η ιατρική έρευνα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες πρέπει να συζητούνται σε αρμόδια όργανα και επιτροπές δεοντολογίας 
προκειμένου να εξαλειφθούν οι νόμιμες γκρίζες ζώνες. Στο πλαίσιο αυτό, ένας ΥΠΔ ανέφερε επίσης 
την εναρμόνιση των οδηγιών και των συστάσεων των ενώσεων υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των 
διαφόρων γερμανικών ομοσπονδιακών κρατών. 
 
Δηλώσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της προστασίας δεδομένων 
Οι ερωτώμενοι, ανεξάρτητα από το αν οι ΥΠΔ ή οι επαγγελματίες υγείας παρατηρούν έλλειψη 
οικονομικών πόρων για την εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων και για την εξεύρεση λύσεων 
στις καθημερινές επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με το GDPR. Το GDPR προκαλεί πρόσθετο 
κόστος για επαρκώς εξειδικευμένους υπαλλήλους και διαδικασίες. Τα συστήματα πληροφορικής και 
ο ιατρικός εξοπλισμός πρέπει να καινοτομούν έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για τους κανονισμούς 
προστασίας δεδομένων. Ένας ΥΠΔ ανέφερε ότι ορισμένοι οργανισμοί, όπως τα νοσοκομεία, δεν έχουν 
περισσότερα χρήματα για την προστασία των δεδομένων και πρέπει να αναδιανείμουν τον 
προϋπολογισμό και να εξοικονομήσουν χρήματα σε άλλους τομείς που οδηγούν σε μετατόπιση 
προτεραιοτήτων μεταξύ των οργανώσεων. Υπάρχουν οργανισμοί στον τομέα της υγείας οι οποίοι δεν 
μπορούν να μετακυλίουν το κόστος στους πελάτες, όπως οι εταιρείες σε άλλους τομείς. Αυτό, η 
διοίκηση πρέπει να κάνει τα πάντα για να λάβει σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων και να 
εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες. 
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Δηλώσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής, το υλικό και το λογισμικό 
Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πιστεύουν ότι οι 
μεγάλες προκλήσεις για την προστασία δεδομένων στην Υγειονομική Περίθαλψη είναι λύσεις 
πληροφορικής που συμμορφώνονται με το GDPR και τη χρηματοδότησή τους. Για παράδειγμα, ένας 
ΥΠΔ πιστεύει ότι ένα από τα πιο απαιτητικά μέρη είναι η δημιουργία ασφαλών συστημάτων 
πληροφορικής, τα οποία μπορούν να εγγυηθούν το δίκτυο και τη διαλειτουργικότητα διάφορων 
ενδιαφερομένων, όπως οι ιατροί και οι ασφαλιστικές εταιρείες υγείας. Οι ΥΠΔ ανέφεραν επίσης ότι 
οι νέες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων πρέπει να ενσωματωθούν στον προγραμματισμό των 
συστημάτων πληροφορικής. Για παράδειγμα, τα συστήματα πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο 
που να επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν μαζί τους τα δεδομένα υγείας τους. Επίσης, η 
καταγραφή του συστήματος πρέπει να είναι αναγνώσιμη όχι μόνο για τους ειδικούς πληροφορικής, 
αλλά και για τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων. 
Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας ανέφεραν ότι μετά την εφαρμογή του GDPR, οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται συνήθως δεν επιτρέπονται πλέον χωρίς την καθιέρωση εναλλακτικών λύσεων. Τα 
δεδομένα των ασθενών δεν μπορούν να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η επικοινωνία 
μέσω αγγελιαφόρων όπως το whatsapp απαγορεύεται. Επίσης, οι λύσεις προστασίας δεδομένων για 
ιατρικό εξοπλισμό πρέπει να είναι εφαρμόσιμες στις καθημερινές επιχειρήσεις και να 
συμμορφώνονται με τις προσπάθειες προστασίας δεδομένων. Διαφορετικά, η προστασία δεδομένων 
θα θεωρηθεί ως εμπόδιο μόνο. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλές 
λογισμικό και υλικό, όπως κρυπτογραφημένους σκληρούς δίσκους, ώστε να μπορούν να εργάζονται 
σε διάφορες τοποθεσίες κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας 
δεδομένων. 
Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, οι επαγγελματίες υγείας σκέφτονταν επίσης το ηλεκτρονικό 
αρχείο υγείας. Το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας είναι μια βάση δεδομένων που σχεδιάστηκε σε 
γερμανόφωνες χώρες (στην Αυστρία (ήδη πραγματοποιηθείσα), στην Ελβετία, στη Γερμανία), γεγονός 
που είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, ειδικά στη Γερμανία. Εάν το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας 
συγκέντρωσε όλα τα ιατρικά δεδομένα ενός ατόμου σε κεντρικό σημείο, θα μπορούσε να υπάρξει 
ένας τεράστιος κίνδυνος επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ένας επαγγελματίας υγείας ονομάστηκε το 
σύστημα DATEV ως πρότυπο για την Υγεία. Όπως το DATEV, το οποίο είναι ένα κλειστό σύστημα 
φόρων, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ΤΠ, όπου οι ασθενείς έχουν κυριαρχία δεδομένων πάνω στα 
ευαίσθητα δεδομένα τους. 
 
Δηλώσεις σχετικά με το βαθμό ευαισθησίας των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας στην 
προστασία των δεδομένων 
Αν και η ευαισθησία στην προστασία δεδομένων αυξήθηκε από την εφαρμογή του GDPR, οι δηλώσεις 
των ερωτηθέντων σχετικά με το είδος της ευαισθησίας ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτές οι δηλώσεις 
των ΥΠΔ και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αντικατοπτρίζουν διαφορετικό βαθμό 
συνειδητοποίησης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν 
αυξημένη ευαισθητοποίηση εκ μέρους των ασθενών που θέλουν να γνωρίζουν ποιος έχει πρόσβαση 
στα δεδομένα τους και που ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων τους. Ορισμένοι ΥΠΔ ανέφεραν 
επίσης την αύξηση των καταγγελιών για την προστασία των δεδομένων. Ένας θεραπευτής ανέφερε 
την εμπειρία του με την Ομαδική Θεραπεία στην οποία η ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων ήταν 
μέρος της θεραπείας. «Η ιδιωτικότητα αποτελεί σημαντική συμβολή στην επιτυχή θεραπεία». Από 
την άλλη πλευρά, οι ασθενείς παραπονούνται, για παράδειγμα, ότι τα δεδομένα τους δεν 
υποβάλλονται αυτόματα σε νοσοκομεία ή ότι οι σύζυγοι δεν είναι σε θέση να λάβουν τα 
αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων χωρίς προηγούμενη άδεια. Επιπλέον, διάφοροι ειδικοί στον 
τομέα της υγείας παρατηρούν επίσης έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων 
μεταξύ των συναδέλφων τους και επιβεβαίωσαν την ανάγκη κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων όταν τους ρωτούσαν. 
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3.1.4 Δηλώσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων στην υγειονομική 

περίθαλψη 

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας ευρύς τομέας με διαφορετικά θεσμικά όργανα, οργανώσεις και 
επαγγελματικές ομάδες, παρόχους συστημάτων πληροφορικής και άλλες υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό 
το πολύπλοκο δίκτυο γίνεται διαχείριση και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων των ασθενών. Τα 
ευρήματα υποδεικνύουν ότι για την εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της 
συμπεριφοράς των επαγγελματιών του τομέα της υγείας είναι σημαντικό να έχουμε πρακτική 
εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας χρειάζονται οδηγίες για την 
προστασία των δεδομένων που απευθύνονται σε ομάδες-στόχους, οι οποίες εξετάζουν επίσης το 
συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον τους. Λόγω των δηλώσεων των ΥΠΔ και των επαγγελματιών 
στον τομέα της υγείας, μπορούμε να συνοψίσουμε τις βασικές μαλακές δεξιότητες για τους 
επαγγελματίες υγείας σχετικά με την προστασία δεδομένων: 

- Ενσυναίσθηση  
- Να γνωρίζουν τη θέση των ασθενών και να λαμβάνουν σοβαρά τα δικαιώματά τους 
- Να είμαι σε θέση να αλλάξω την προοπτική: ποιο θα ήταν το ενδιαφέρον μου αν ήμουν 

ασθενής 
- Να είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει τη δράση του και να εκτιμά τις συνέπειες (εκτίμηση 

επιπτώσεων) 
- Συνειδητότητα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εργασίας τους 
- Πρέπει να είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις 
- Βεβαιότητα σχετικά με τις παράνομες οδηγίες από το περιβάλλον τους 

 
Οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας θα πρέπει να έχουν την εξουσία να 
υποδεικνύουν τους συναδέλφους τους σε λάθη σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Για 
ορισμένους DPOS είναι σημαντικό ο οργανισμός να εφαρμόσει μια ανοιχτή κουλτούρα σφάλματος 
για να επιτρέψει μια ανοιχτή συζήτηση για την απώλεια δεδομένων και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν με κριτικό πνεύμα τις διαδικασίες εργασίας για να τις 
βελτιστοποιήσουν. Τα πανεπιστήμια και οι φορείς παροχής ΕΕΚ πρέπει να προσφέρουν στα 
προγράμματα σπουδών τους ενότητες γνώσεων και κατάρτισης για την προστασία των δεδομένων. 
Επίσης, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να γνωρίζουν την προστασία των δεδομένων και 
να εξετάζουν τις νομικές ανάγκες των προϊόντων τους. 

3.1.5. Δηλώσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ΥΠΔ στην υγειονομική περίθαλψη 

Αυτή η περιγραφή των απαιτούμενων δεξιοτήτων των ΥΠΔ στην υγειονομική περίθαλψη βασίζεται 
στα πορίσματα της ποιοτικής μας ανάλυσης και του γερμανικού επαγγελματικού προφίλ ενός ΥΠΔ, 
όπως παρέχεται από την "Επαγγελματική Ένωση Προστατευτικών Προσωπικών Δεδομένων στη 
Γερμανία" (BVD e.V.) (https://www.bvdnet.de/berufsbild/). Αυτό το επαγγελματικό προφίλ δεν έχει 
ακόμη αναγνωριστεί από τη γερμανική κυβέρνηση και αποτελεί προσφορά της εν λόγω ένωσης. Το 
επαγγελματικό προφίλ περιγράφει τη γενική τεχνογνωσία των ΥΠΔ και διατίθεται στα γερμανικά και 
στα αγγλικά. 
 
Η γενική εξειδικευμένη γνώση είναι δομημένη σε 3 μέρη: 

• Διαδικασίες και οργάνωση (οικονομικά) 

• Συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής 

• Προστασία δεδομένων - νομικοί κανονισμοί 

Λόγω των πρόσθετων ειδικών γνώσεων που πρέπει να έχει ένας ΥΠΔ για τους διάφορους χώρους 

υγειονομικής περίθαλψης, πολλοί επαγγελματίες υγείας σκέφτονται ότι ένας ΥΠΔ για την υγειονομική 

περίθαλψη πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση στην υγειονομική περίθαλψη (ιατρός, θεραπευτής, 

https://www.bvdnet.de/berufsbild/
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νοσοκόμος κλπ.). Στη Γερμανία, οι εκπαιδεύσεις για τους ΥΠΔ δεν αποτελούν αρχική επαγγελματική 

εκπαίδευση αλλά πρόσθετο προσόν. Η βασική εκπαίδευση στην υγειονομική περίθαλψη θα 

μπορούσε να βελτιώσει την κατανόηση των διαδικασιών εργασίας σε ένα νοσοκομείο, για 

παράδειγμα, και την επίδραση της προστασίας των δεδομένων σε αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι 

η ιατρική έρευνα για την οποία ένας ΥΠΔ χρειάζεται ειδικές γνώσεις για τους νόμους περί 

ναρκωτικών. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, οι επαγγελματίες υγείας τόνισαν το γεγονός ότι οι ΥΠΔ 

χρειάζονται ενσυναίσθηση όσον αφορά την ηλικία, την κατάσταση εργασίας και τα προσόντα των 

εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη. Η συμπάθεια είναι η πιο αναφερόμενη ικανότητα που 

χρειάζεται ένας ΥΠΔ για την εργασία του / της. Δεν πρέπει να συμβουλεύουν τους πελάτες τους μόνο 

με νομικούς όρους, αλλά και από άποψη ανθρώπινων αναγκών και αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών εργασίας. Οι ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να διαφοροποιούν το προσωπικό ενός 

ερευνητικού τμήματος μιας φαρμακευτικής επιχείρησης, μιας υγειονομικής ασφάλισης, ενός 

νοσοκομείου ή ενός ιδιωτικού ιατρείου. 

Οι αρμοδιότητες ενός ΥΠΔ εγγράφονται στο GDPR - ειδικά στο άρθρο 39. Ένας ΥΠΔ έχει 

συμβουλευτική και ελεγκτική λειτουργία. Οι ΥΠΔ δήλωσαν ότι ένας ΥΠΔ μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη διαδικασιών και στον έλεγχο τους, αλλά όσον αφορά το GDPR δεν είναι υπεύθυνος για την 

εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων. Η ευθύνη της εφαρμογής ανήκει στους διευθύνοντες 

διευθυντές. Οι απαντήσεις των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων υποδεικνύουν επίσης ότι η 

απαιτούμενη γνώση εμπειρογνωμόνων εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος ενός οργανισμού. 

Ιδιαίτερα οι διαδικασίες σε ένα νοσοκομείο διαφέρουν από εκείνες στην καθημερινή δραστηριότητα 

ενός γιατρού κατοικίας. Οι εργαζόμενοι σε υγειονομικές εγγυήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν άλλα 

προβλήματα από τους θεραπευτές. 
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Οι ερωτηθέντες DPOS ανέφεραν τις ακόλουθες δεξιότητες για την εργασία τους: 

• Αναλυτική και δομημένη σκέψη 

• Δυνατότητα εργασίας ανεξάρτητα 

• Δέσμευση και πειστικότητα 

• Αντιληπτικότητα και γρήγορη σκέψη 

• Δυνατότητες λήψης αποφάσεων και δυνατότητα συμβιβασμού 

• Ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων συσχετίσεων μεταξύ οργανώσεων 

• Να γνωρίζει πώς να βελτιστοποιήσει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες, 
καθώς και τη δομή επικοινωνίας σύμφωνα με το GDPR 

• Βαθιά γνώση σχετικά με την καθημερινή κατάσταση των πελατών 

• Γνώση σχετικά με τα διάφορα τμήματα και τη συγκεκριμένη διατύπωση τους (τεχνικές 
γλώσσες) 

• Δεξιότητες για την αξιολόγηση των κινδύνων 

• Δυνατότητα επικοινωνίας ενός στενού θέματος με έναν συναρπαστικό και 
προσανατολισμένο προς τη λύση τρόπο 

• Κοινωνικές δεξιότητες για επικοινωνία με διαφορετικές ομάδες-στόχους (επικεφαλής 
γιατροί καθώς και νοσηλευτές π.χ.) 

• Διαχείριση των συγκρούσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως σημείου επαφής για 
καταγγελίες και ερωτήσεις υπαλλήλων, διευθυντών ασθενών και ακόμη και εποπτικών 
αρχών 

• Επίγνωση των προβλημάτων κατά την επικοινωνία σε περίπτωση ερωτήσεων και 
παραπόνων 

• Να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων 

• Ικανότητα να βρεθούν στη θέση των άλλων 
 

Οι ΥΠΔ περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ΥΠΔ με τον ακόλουθο τρόπο: 

• Οι εσωτερικοί ΥΠΔ έχουν καλύτερη γνώση σχετικά με τις διαδικασίες, την κουλτούρα ενός 

οργανισμού, αλλά εξαρτώνται περισσότερο από την ιεραρχία 

• Οι εξωτερικοί υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων είναι πιο ανεξάρτητοι, έχουν πολλαπλές 

προοπτικές λόγω της συνεργασίας με διαφορετικούς οργανισμούς, αλλά δεν είναι τόσο 

βαθιά εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες και τον πολιτισμό του οργανισμού. 

Πολλοί επαγγελματίες υγείας τονίζουν τη σημασία μιας ηθικής στάσης του ΥΠΔ. Μια ομάδα εστίασης 
ανέπτυξε την ιδέα να διασφαλιστεί αυτό με έναν "κώδικα δεοντολογίας", ο οποίος επαληθεύεται από 
επίσημο πιστοποιητικό. Οι επαγγελματίες υγείας ονόμασαν τις ακόλουθες δεξιότητες για το DPOS: 

• Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση, ποιες 
λεπτομέρειες της προστασίας δεδομένων είναι μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα 
και χώρος εργασίας στις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης. 

• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων χρειάζεται πολλή ενσυναίσθηση για να κατανοήσει 
τις καθημερινές ανάγκες των πελατών του και να βρει μια κοινή γλώσσα ώστε να μπορεί 
να αντιμετωπίσει την αντίσταση που θα μπορούσε να συναντήσει. Θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πείσει το προσωπικό καθαρισμού καθώς και τον κύριο γιατρό. Όχι μόνο οι 
διαδικασίες είναι διαφορετικές σε διαφορετικά είδη οργανώσεων, αλλά πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη το υπόβαθρο και η εικόνα των επαγγελματικών ομάδων. 

• Ο ΥΠΔ πρέπει να γνωρίζει την έννοια και την αναγκαιότητα της προστασίας των 
δεδομένων στις ειδικές καταστάσεις της υγειονομικής περίθαλψης. 

• Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τη δική του συμπεριφορά. 

• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να διδάσκει χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένες καταστάσεις και πρακτική γλώσσα από καθημερινές επιχειρήσεις, ώστε οι 
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εκπαιδευόμενοι να κατανοούν με πρακτικό τρόπο την προστασία των δεδομένων. Το 
προσωπικό καθαρισμού, για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να 
υπάρχουν έγγραφα με ευαίσθητα δεδομένα στα απόβλητα και πώς πρέπει να το 
χειριστεί. Ο θεραπευτής πρέπει να κλείσει το φορητό υπολογιστή του, ενώ αφήνει το 
δωμάτιό του ακόμη και για μια στιγμή. Επίσης, οι γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν όταν 
μιλάνε για ασθενείς εκτός κλειστού δωματίου. 

• Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να δει τις συνέπειες της παράνομης συμπεριφοράς και να 
θεσπίσει μηχανισμούς πρόληψης 

• Οι ΥΠΔ χρειάζονται μια σκέψη προσανατολισμένη στη λύση, προκειμένου να βρουν 
πρακτικές λύσεις για την καθημερινή πρακτική 

• Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας που είχαν ήδη στο παρελθόν έπρεπε να θεωρούν το ιατρικό απόρρητο, 
αλλά δεν χρησιμοποιούνται για τις προκλήσεις σε περιόδους ψηφιοποίησης. 

3.1.6. Προτάσεις σχετικά με τις συστάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης 

Στη Γερμανία, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα προγράμματα σπουδών για τους ΥΠΔ 
διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά τους, διότι δεν υπάρχει επίσημη ρύθμιση. Επίσης, 
η πολύπλοκη νομική κατάσταση σε 16 διαφορετικά γερμανικά κράτη δεν διευκολύνει τα πράγματα. 
Υπάρχουν εκπαιδεύσεις με διάρκεια 3 ημερών καθώς και με 3 εβδομάδες (βλ. Ανάλυση των 
προγραμμάτων σπουδών, κεφάλαιο 4.2). Κυρίως, οι μαλακές δεξιότητες δεν αποτελούν σημαντικό 
μέρος των εκπαιδεύσεων. Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας καθώς και η DPOS τόνισαν την ανάγκη 
διδασκαλίας μαλακών δεξιοτήτων ή "ψυχολογικών ικανοτήτων" για τους ΥΠΔ. Αναφέρθηκε η ανάγκη 
κατάρτισης στις δεξιότητες παρουσίασης, διευκολύνοντας δεξιότητες, διαμεσολάβηση και 
επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 
Οι ακόλουθοι μέθοδοι κατάρτισης αναφέρθηκαν σχετικά με τους ΥΠΔ σχετικά με την εκπαίδευση τους 
για την προστασία δεδομένων: 

• Ο εκπαιδευτής εξηγεί την προστασία δεδομένων με παραδείγματα από τη δική του 
εμπειρία 

• Οι περιπτωσιολογικές μελέτες 

• Χρήση εγχειριδίων 

• Επεξήγηση ζητημάτων προστασίας δεδομένων με μια οργάνωση μοντέλων 

• Κατάρτιση στο Web, VOOC, MOOC, eLearning 

• Ομαδική δουλειά 

• Διαδραστική διδασκαλία 

• Συζήτηση μαθητών στην τάξη 

• Αλλαγή προοπτικής 
 
Για τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
διδασκαλίας της προστασίας δεδομένων για τους εργαζόμενους είναι τα ηλεκτρονικά μαθήματα 
eLearning με επακόλουθο έλεγχο της επιτυχίας της μάθησης, επειδή ο εργοδότης μπορεί να 
τεκμηριώσει εύκολα τις εκπαιδεύσεις και να εκπληρώσει τις αποδείξεις του. Ωστόσο, προκειμένου να 
εφαρμοστεί επαρκώς η προστασία των δεδομένων, πολλοί ΥΠΔ και επαγγελματίες υγείας δήλωσαν 
ότι είναι αναγκαίες εξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας των εργαζομένων που 
ενσωματώνουν τις οδηγίες προστασίας δεδομένων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Αυτό περιγράφεται επίσης ως βέλτιστη πρακτική. 
Ένας ΥΠΔ συνιστά τον συνδυασμό ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης με μάθηση βασισμένη στην 
εργασία. 
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Οι παρακάτω μέθοδοι εκπαίδευσης Οι ΥΠΔ και οι επαγγελματίες υγείας που αναφέρονται για 
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων: 

• Role play για την αντανάκλαση της επικοινωνίας με τους ασθενείς 

• Αλλαγή οπτικής 

• Εμφάνιση των συνεπειών της κατάχρησης δεδομένων 

• Να επισκεφθείτε διαφορετικούς χώρους εργασίας και να κατανοήσετε καλύτερα την 
εφαρμογή της προστασίας δεδομένων 

• Η ευαισθητοποίηση των συναδέλφων 
 
 

3.2. Πορίσματα ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης στην Ελλάδα 

3.2.1. Πορίσματα της ποσοτικής ανάλυσης: Online Έρευνα 

Η online έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2019. Συνολικά 
177 άτομα απάντησαν στην έρευνα. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος των ερωτηθέντων δίνονται 
παρακάτω. Η πλειονότητα αυτών αντιπροσωπεύει τους τομείς της υγείας ή των παρόχων ΕΕΚ και 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Επαγγελματική εμπειτία 

 Απαντήσει
ς 

0-4  19 

5-10  36 

11-20  70 

Περισσότ
εροι  20 

 50 

Καμία 
απάντησ
η 

 2 

 

 Απαντήσεις 

Υγεία  66 

Φαρμακευτικός 
τομέας 

 13 

Πάροχοι 
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης 

 88 

Υγειονομική 
κάλυψη 

 5 

Δημόσια 
υπηρεσία 

 11 

Καμία 
απάντηση 

 14 

Τομέας 

  
Οργανισμός: 

  Απαντήσει
ς 

Δημόσιος   20 

Ιδιωτικός   150 

Καμία 
απάντηση 

 7 

 

Είδος εργασίας: 

  Απαντήσεις 

Αυτοαπασχολούμενος   22 

Εργαζόμενος  149 

Άνεργος  1 

Καμία απάντηση  5 

 

 
Πιο συγκεκριμένα, τα επαγγέλματα των ατόμων που απάντησαν στην έρευνα είναι τα εξής: 

Επάγγελμα Απαντήσεις 

Ιατρός 16 

Νοσοκόμα 7 

Επάγγελμα Απαντήσεις 

Διευθυντής 14 

Εργαζόμενος 34 
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Οδοντίατρος 1 

Γραμματέας σε 
φορέα υγεία 

3 

Ψυχοθεραπευτής 6 

Φυσιοθεραπευτής 14 

ΥΠΔ 9 
 

Εναλλακτικός 
θεραπευτής 

1 

Εργαζόμενος σε 
εργαστήριο 

2 

Ερευνητής 9 

Καθηγητής/εκπαιδευτής  75 

Άλλο 24 

Καμία απάντηση 3 
 

 
 
 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ασχολείται με την προστασία των δεδομένων στην καθημερινότητά 
τους και θεωρεί ότι είναι μια πολύ σημαντική αναγκαιότητα στο επάγγελμά τους, όπως μπορεί κανείς 
να παρατηρήσει από τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 

1. Σχετίζεσαι με την προστασία 
δεδομένων στην προσωπική σου ζωή; 

  Απαντήσεις 

Ναι  142 

Όχι  17 

Σπάνια  18 

Καμία 
απάντηση 

 0 

 
 
 
 
 
 

2. Πώς κρίνεις την αναγκαιότητα της 
προστασίας δεδομένων στην ζωή σου; 

  Απαντήσεις 

Πολύ 
σημαντική 

 93 

Σημαντική  57 

Σχετικά 
σημαντική 

 19 

Σχετικά μη 
σημαντική 

 7 

Όχι 
σημαντική 

 1 

Μη 
σημαντική 

 0 

Καμία 
απάντηση 

 0 

 

 
Όσον αφορά την εισαγωγή του GDPR και τον αντίκτυπό του στις οργανώσεις του, οι απαντήσεις 
καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το GDPR έχει σημαντικό αντίκτυπο και 
ότι οι οργανώσεις του θα επηρεαστούν από την εφαρμογή του. ταυτόχρονα, αισθάνονται καλά 
προετοιμασμένοι για την εισαγωγή των νέων κατευθυντήριων γραμμών. 

3. Πόσο άλλαξε η νέα ΕΕΕΠΔ την 
καθημερινή σας επαγγελματική ζωή; 

  Απαντήσεις 

Πολύ σημαντικός 
αντίκτυπος 

 13 

Σημαντικός 
αντίκτυπος 

 31 

Σπάνια μεγάλος 
αντίκτυπος 

 43 

Σχετικά μικρός 
αντίκτυπος 

 48 

4. Ο οργανισμός / η εταιρεία σας θα επηρεαστεί 
ιδιαίτερα από τις αλλαγές που εισάγει το GDPR 
στο εγγύς μέλλον. Συμφωνείς? 

  Απαντήσεις 

Συμφωνώ πλήρως  31 

Συμφωνώ  58 

Σχετικά συμφωνώ  59 

Σχετικά διαφωνώ  15 

Διαφωνώ  9 

Πλήρως διαφωνώ   2 

Καμία απάντηση  3 
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Μικρός αντικτυπος  31 

Καθόλου 
αντίκτυπος 

 11 

Καμία απάντηση  0 
 

 

 
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στην Ελλάδα, η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, η 
αυτοδιδασκαλία και το Διαδίκτυο ήταν τα πιο σημαντικά κανάλια που έπρεπε να εκπαιδευτούν στο 
GDPR. Όταν πρόκειται για το είδος της κατάρτισης που θεωρούν πιο αποδοτική, η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων βρήκε την ανάμικτη μάθηση ως την πιο αποτελεσματική. 

 

6. Τί είδους κατάρτιση έχεις ήδη λάβει; 

  Απαντήσεις 

Εξωτερική 
κατάρτιση 

 25 

Εσωτερική  70 

Online 
μάθημα 

 32 

Αυτοδίδακτος  54 

Περιοδικά και 
άλλα μέσα 
επικοινωνίας 

 21 

Internet  69 

Κανένα  29 

Άλλα:  1 

Καμία 
απάντηση 

 1 

 

7. Τι είδους εκπαίδευση είναι σημαντική 
κατά τη γνώμη σου στον τομέα της 
προστασίας δεδομένων; 

  Απαντήσεις 

Εκπαίδευση 
στο 
περιβάλλον 
εργασίας 

 35 

Μελέτες 
περίπτωσης 

 63 

Εγχειρίδια  38 

Online 
εκπαίδευση 

 56 

Τάξη  36 

Μίξη  82 

Δεν γνωρίζω  7 

Άλλο:  0 

Καμία 
απάντηση 

 2 
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Η έρευνα παρέχει χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες ενός υπεύθυνου 
προστασίας δεδομένων στον τομέα της υγείας. 

 
 
 

8. Τι περιμένετε από έναν ΥΠΔ που εργάζεται στην Υγειονομική Περίθαλψη; Τι είδους δεξιότητες 
και ικανότητες είναι σημαντικές; 

  Απαντήσεις 

Αυτή/αυτός διευκολύνει τη διαχείριση των απαιτήσεων 
προστασίας δεδομένων 

 85 

Αυτή/αυτός πείθει τους εργαζόμενους   17 

Αυτή/αυτός είναι προσανατολισμένη/μένος στην ασφάλεια   57 

Αυτή/αυτός γνωρίζει τις απαιτήσεις της εργασίας    69 

Αυτή/αυτός λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες στην προστασία 
δεδομένων  

 63 

Αυτή/αυτός γνωρίζει όλες τις νομικές λεπτομέρειες σχετικά με 
την προστασία δεδομένων  

 110 

Αυτή/αυτός γνωρίζει διαδικασίες προστασίας δεδομένων   70 

Αυτή/αυτός γνωρίζει να εξηγήσει τη διαδικασία ασφαλειας  66 

Άλλο:   0 

Καμία απάντηση  2 
 

 

9. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι σημαντικό για την αξιοπιστία ενός υπεύθυνου προστασίας 
δεδομένων; 

  Απαντήσεις 

Η διασφάλιση της ποιότητας της πλήρους και σωστής 
ολοκλήρωσης των καθηκόντων του θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
μέσω του αυτοέλεγχου και της αυτο-αντανάκλασης / αυτοκριτικής 

 56 

Η εξασφάλιση της ποιότητας της πλήρους και ορθής ολοκλήρωσης 
των καθηκόντων του πρέπει να εξασφαλίζεται τακτικά μέσω ενός 
εξωτερικού οργανισμού για τη διασφάλιση της ποιότητας 

 75 

Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) πρέπει να είναι σε 
θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους εντελώς ανεξάρτητα από την 

 88 

65

39

40

57

53

67

99

24

0

1

0 20 40 60 80 100 120

COMMUNICATION SKILLS

DECISION MAKING

RISK MANAGEMENT

CRISIS MANAGEMENT

DIGITAL/IT SKILLS

SAFETY PROCEDURE SKILLS

LEGAL BACKGROUND

I DON'T KNOW

OTHER:

NO ANSWER

In your opinion, what are the skills and competences that are currently missing from 
the DPOs in the Health sector 
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εξουσία να ενεργούν αυτόνομα και χωρίς σύγκρουση 
συμφερόντων. 

Θα προτιμούσα έναν εξωτερικό ΥΠΔ, διότι έχει περισσότερη 
εμπειρία και ένα καλύτερο δίκτυο λόγω μιας πιο τακτικής 
ανταλλαγής γνώσεων. 

 31 

Θα προτιμούσα έναν εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
(DPO), διότι είναι πιο ανεξάρτητος. 

 20 

Θα προτιμούσα έναν εσωτερικό υπάλληλο προστασίας δεδομένων 
(DPO), διότι είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τις εσωτερικές 
διαδικασίες. 

 75 

Άλλο:  0 

Καμία απάντηση  1 

 

3.2.2. Ορισμός και Συμμετέχοντες της Ποιοτικής Ανάλυσης (Συνεντεύξεις και Ομάδες Εστίασης) 

Η ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα συνίστατο σε ομάδες εστίασης και σε βάθος 
συνεντεύξεις. Όλες οι ομάδες εστίασης πραγματοποιήθηκαν σε μορφότυπο πρόσωπο με πρόσωπο 
και διευκολύνθηκαν από έναν συντονιστή ομάδας εστίασης. Οι σε βάθος συνεντεύξεις διεξήχθησαν 
προσωπικά ή μέσω skype. Οι συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες και έδωσαν την ευκαιρία στους 
ερωτώμενους να προσθέσουν ελεύθερα θέματα στην ημερήσια διάταξη που θεωρούσαν πρόσφορα. 
Όλες οι έρευνες συμμορφώθηκαν με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ηθική της έρευνας και τους 
κανονισμούς περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αξιολόγηση των ευρημάτων δημοσιεύεται 
ανώνυμα, ενώ οι ηχογραφήσεις θα αποθηκευτούν μέχρι το τέλος του έργου και στη συνέχεια θα 
διαγραφούν. Οι ομάδες εστίασης και οι σε βάθος συνεντεύξεις προσέλκυσαν μια ομάδα παραγόντων 
που επιτρέπει μια σημαντική και εκλεπτυσμένη έρευνα. 
Συγκεκριμένα, με τις ομάδες εστίασης και τις εις βάθος συνεντεύξεις, το πρόγραμμα είχε την ευκαιρία 
να ακούσει τις απόψεις και να κερδίσει από τη γνώση μιας ποικίλης ομάδας επαγγελματιών και 
εμπειρογνωμόνων. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ομάδας εμπειρογνωμόνων και 
εμπειρογνωμόνων προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ποικίλη και λεπτομερής αντίληψη για τις 
τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων στον τομέα της 
Υγείας, ενώ παράλληλα θα λάβουμε πολύτιμες πληροφορίες για το ιδανικό το προφίλ ενός ΥΠΔ 
(απαιτούμενες δεξιότητες, ικανότητες, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς). Οι ευρείες 
επαγγελματικές κατηγορίες των συμμετεχόντων αναφέρονται παρακάτω: 

- Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων 
- IT Διευθυντές/υπεύθυνοι/επιτελείο 
- Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού/επιτελείο 
- Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης 
- Επαγγελματίες υγείας και γιατροί πιο συγκεκριμένα 

 

3.2.3. Δηλώσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις της 

προστασίας δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη 

Δηλώσεις σχετικά με τις αλλαγές στην προστασία δεδομένων από την GDPR 
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων μοιράστηκε την ίδια άποψη ότι η GDPR δεν άλλαξε δραματικά την 
καθημερινή τους επιχειρηματική ρουτίνα και ότι ο τομέας της φαρμακευτικής / υγειονομικής 
περίθαλψης στην Ελλάδα ήταν καλά προετοιμασμένος για τις αλλαγές που επέφερε η GDPR. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στη φύση του τομέα που χειρίζεται καθημερινά ευαίσθητα δεδομένα ασθενών και 
απαιτεί προηγμένες εσωτερικές διαδικασίες και διαδικασίες προστασίας δεδομένων. 
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Ωστόσο, οι συζητήσεις κατέδειξαν επίσης ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας ανταποκρίνεται με 
βραδύτερο ρυθμό στις αλλαγές που εισήγαγε το GDPR. Ο συμμετέχων που εργάζεται στον δημόσιο 
τομέα τόνισε ότι οι δομές δημόσιας υγείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανονισμών για την προστασία των δεδομένων λόγω εσωτερικών διαδικασιών και 
γραφειοκρατικών περιορισμών, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων (νομική και τεχνολογική ). 
 
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανέφερε επίσης ότι, αν και η καθημερινή δραστηριότητα δεν 
επηρεάστηκε δραματικά, ο κανονισμός GDPR εισάγει μια συγκεκριμένη νοοτροπία προστασίας 
δεδομένων, την οποία οι οργανώσεις πρέπει να συμπεριλάβουν στις εσωτερικές τους διαδικασίες, 
όχι ως διαδικασία αλλά ως τρόπος ζωής ", Η οποία έχει επιπτώσεις πέρα από τον τομέα. Όσον αφορά 
τις διαδικασίες, το GDPR κρυσταλλώνει αυστηρότερα τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Τέλος, 
ανέφεραν ότι η πιο πληγείσα περιοχή όσον αφορά το GDPR είναι αυτή που αφορά την πολιτική τους 
έναντι των κλινικών επισκεπτών / συμβούλων. 
 
Δηλώσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της προστασίας δεδομένων 
Οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το εάν οι ΥΠΔ, οι εμπειρογνώμονες πληροφορικής ή οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας παρατηρούν ότι η εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων για 
τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς GDPR έχει σημαντικό κόστος που δημιουργείται από την 
ανάγκη για κατάλληλα ειδικευμένους υπαλλήλους, πρόσθετες κατάρτισεις και συγκεκριμένες 
διαδικασίες για την εφαρμογή των τρεχουσών διαδικασιών. Εξάλλου, τα συστήματα πληροφορικής 
και ο ιατρικός εξοπλισμός πρέπει να αναβαθμιστούν αναλόγως ώστε να ανταποκρίνονται στους 
ανανεωμένους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Ένας ΥΠΔ ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι 
του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αναδιανομή του συγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, ο οποίος έχει ήδη μειωθεί λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 
 
Δηλώσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής, το υλικό και το λογισμικό 
Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και οι επαγγελματίες υγείας εξέφρασαν την άποψη ότι τα 
Τμήματα Πληροφορικής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμμόρφωση με το GDPR, σχεδόν σε 
κάθε πράξη. Η υποστήριξη των διαχειριστών πληροφορικής είναι απαραίτητη όχι μόνο για την 
επιβολή των ενδοεταιρικών μέτρων που έχουν εγκριθεί, αλλά και για ολόκληρη τη διαχείριση και την 
εποπτεία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών (ή όχι), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση 
κάθε επιχειρηματία με τις νομικές διατάξεις του τομέα. 
 
Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση να διασφαλιστεί όχι μόνο η 
ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι μεταφορές μέσω USB 
stick, αλλά και η λεκτική επικοινωνία, μέσω τηλεφώνου ή πρόσωπο με πρόσωπο. Ένας ΥΠΠ ανέφερε 
ότι ο αντίστοιχος διαχειριστής IT είχε εγκαταστήσει ένα σύστημα για την ανίχνευση κακόβουλων 
μηνυμάτων που στάλθηκαν, είτε "μέσα στον οργανισμό" σε επίπεδο συναδέλφου σε συνάδελφο, π.χ. 
έναν γιατρό που ζητάει συμβουλές σε μια υπόθεση, ή σε τρίτους.  
 
Επιπλέον, ο ιατρικός εξοπλισμός πρέπει ταυτόχρονα να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί 
προστασίας των δεδομένων και να διατηρεί την πρακτικότητά του στις καθημερινές επιχειρήσεις. 
Διαφορετικά, η προστασία των δεδομένων θα θεωρηθεί ως εμπόδιο και ενδεχομένως θα 
παραβιαστεί. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλές λογισμικό και υλικό, 
όπως κρυπτογραφημένους σκληρούς δίσκους, έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται σε διαφορετικούς 
χώρους εργασίας με τρόπο συμβατό με την προστασία δεδομένων. 
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Δηλώσεις σχετικά με το βαθμό ευαισθησίας των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας στην 
προστασία των δεδομένων 
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις όσον αφορά την ευαισθητοποίηση 
των ασθενών σχετικά με το GDPR. Η έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών ή η δημιουργία θολών 
εντυπώσεων στους ασθενείς σχετικά με τους κανονισμούς και η αναγκαιότητά τους, παρά τη 
σπουδαιότητά τους για την προστασία τους, τις κάνει να διαταράσσονται όταν οι εργαζόμενοι ζητούν 
άδειες ή ακολουθούν τις οδηγίες όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. 
 
Για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης, αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση 
μεταξύ του ασθενούς και του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης. Οι επαγγελματίες υγείας, λόγω της 
φύσης της εργασίας τους και του επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας που πρέπει να τηρούν, 
γνωρίζουν ήδη το ιατρικό απόρρητο και ποιες πληροφορίες μπορούν να μοιραστούν ή όχι, σε ποιον 
και υπό ποιες συνθήκες. 
 
Το πρόβλημα έγκειται σε θέσεις που βρίσκονται μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, όπως οι εργαζόμενοι σε μια φαρμακευτική εταιρεία, οι νοσηλευτές, οι 
υποστηρικτές του νηπιαγωγείου και του διοικητικού προσωπικού, διότι ακόμη και αν έχουν ήδη 
ενημερωθεί για το GDPR, κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό, εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης των 
ασθενών σχετικά με τους κανονισμούς και τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, 
καθιστά την κατάσταση πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί. 

3.2.4. Δηλώσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων στην υγειονομική 

περίθαλψη 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι εργαζόμενοι στις περισσότερες εταιρείες / δομές δεν γνωρίζουν 
το GDPR. Στην πραγματικότητα, τονίστηκε η έλλειψη ενημέρωσης και η συνεχής ροή πληροφοριών 
προς τους εργαζόμενους σχετικά με το GDPR. Παρόλο που έχουν εισαχθεί οι νέες κατευθυντήριες 
γραμμές, η νοοτροπία των εργαζομένων δεν έχει αλλάξει ακόμα. Υπάρχουν πολλά αναφερθέντα 
περιστατικά, όπου το ιατρικό προσωπικό δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς GDPR λόγω 
αμέλειας της ύπαρξής του, γεγονός που υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να 
διαδραματίσει ένας ΥΠΔ. Για να εξηγήσει αυτή τη δήλωση, ένας συμμετέχων ανέφερε ένα 
περιστατικό που έλαβε χώρα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, όπου μια νοσοκόμα ζήτησε το ιατρικό 
ιστορικό ασθενούς στον ανελκυστήρα, παρουσία επισκεπτών, γιατρών και ασθενών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι όταν ο ασθενής ζητούσε την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ο νοσηλευτής, σε μια πράξη 
παραβίασης του ιατρικού απορρήτου, τον αγνόησε και προσπάθησε να απεμπλακεί ο ίδιος σε μια 
βιασύνη. 
 
Από τα προαναφερθέντα σχόλια προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται περαιτέρω καθοδήγηση 
και πληροφορίες, όχι μόνο με τη μορφή εταιρικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία 
συχνά παραμένουν απαρατήρητα, αλλά μέσω ημερών πληροφόρησης, διαδικτυακών σεμιναρίων ή 
εργαστηρίων και βιωματικών σεμιναρίων. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε τους 
εργαζόμενους να καταλάβουν τι είναι το GDPR και πώς επηρεάζει αυτά και το έργο τους καθώς και τι 
πρέπει να προσέχουν. Σε αυτές τις μορφές κατάρτισης, οι ΥΠΔ, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 
πληροφορικής, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αποκωδικοποιήσουν και να 
κατανοήσουν τους τεχνικούς όρους, αλλά, πιο σημαντικό, να προσδιορίσουν τους όρους στην 
καθημερινή τους ρουτίνα που θα τους ειδοποιούν για παραβίαση της προστασίας δεδομένων 
πρακτικές. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η παροχή πληροφοριών και κατάρτισης πρέπει να είναι μια 
συνεχής διαδικασία και όχι μια εφάπαξ πληροφορία, συνήθως υπό τη μορφή ενημερωτικής ημέρας, 
αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια..  
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3.2.5. Δηλώσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ΥΠΔ στην υγειονομική περίθαλψη 

Αφού ακούσει και σημειώνοντας τις παρατηρήσεις όλων των τμημάτων των συζητήσεων, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένας ΥΠΔ στον τομέα της Υγείας πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες 
δεξιότητες και ικανότητες: 

• Εμπειρογνωμοσύνη 

• Προχωρημένες δεξιότητες επικοινωνίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργειών 
μεταξύ των σχετικών τμημάτων (Τμήματα Νομοθεσίας-Τυποποίησης) και για τη "μετάφραση" 
της νομικής γλώσσας σε πιο πρακτικές καθημερινές συμβουλές / συμβουλές 

• Ανεξαρτησία και αξιοπιστία 

• Δεξιότητες προσανατολισμού πελατών 

• Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές γνώσεις 

• Διαπολιτισμικές δεξιότητες 
 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εκτός από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την 
τεχνογνωσία ενός ΥΠΔ (κυρίως νομικών και τεχνολογιών πληροφορικής), οι σημαντικότερες 
δεξιότητες είναι οι διαπροσωπικές, οι αποκαλούμενες μαλακές δεξιότητες. Μεταξύ αυτών των 
δεξιοτήτων, τόνισαν την «ανεξαρτησία» του ΥΠΔ ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
την αποτελεσματική εξισορρόπηση των συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των τμημάτων / 
διοίκησης, της ακεραιότητας του χαρακτήρα και της προθυμίας να μάθουν νέα πράγματα. 
 
Όσον αφορά το ερώτημα εάν προτιμάται ένας εσωτερικός ή εξωτερικός ΥΠΔ, η πλειοψηφία απάντησε 
ότι δεν έχει σημασία και πρέπει να δοθεί έμφαση στις «μαλακές δεξιότητες» ενός ΥΠΔ, αν και σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να προσληφθεί ένας εσωτερικός ΥΠΔ, γνώση των 
εσωτερικών διαδικασιών και με σαφέστερη εικόνα της νοοτροπίας και των ανθρώπων της εταιρείας. 

 

3.2.6 Δηλώσεις σχετικά με τις συστάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης 

Τα βασικά συμπεράσματα ή συστάσεις πολιτικής για την Ελλάδα θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα 
παρακάτω σημεία: 

- Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εκπαιδεύσεων που παρέχονται στους ΥΠΔ στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης έχει αυξηθεί από την έναρξη ισχύος του κανονισμού της ΕΕ για το 
GDPR, το πεδίο εφαρμογής τους είναι αρκετά γενικό και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες των επαγγελματιών. Η ανάγκη για τομεακές, εξατομικευμένες και οργανωμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, απεικονίστηκε.  

- Πρέπει να ενισχυθούν οι δεξιότητες καθοδήγησης και κατάρτισης των αξιωματικών του ΥΠΔ 
ή των διευκολυντών. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρέπει να περιλαμβάνουν πρακτικά σενάρια 
και παιχνίδια ρόλων για να καταστήσουν τη διαδικασία πιο ελκυστική και συναφή με την 
πραγματικότητα της εργασίας των συμμετεχόντων. 

- Οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ορθές πρακτικές ή τις 
παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων στην καθημερινή τους ρουτίνα, επομένως οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πρακτική επίλυση 
προβλημάτων. Η απλή αναφορά του νομικού πλαισίου και οι πιθανές συνέπειες για τη μη 
συμμόρφωση δεν εξυπηρετούν το σκοπό της ενσωμάτωσης του GDPR στην πραγματικότητα 
της επαγγελματικής πραγματικότητας των επαγγελματιών.  

- Οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των οργανώσεων και των ανθρώπων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών προστασίας δεδομένων, ώστε να 
οδηγούν στην αλλαγή της νοοτροπίας. 
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- Θα πρέπει να οργανωθούν επιπρόσθετες δραστηριότητες διάδοσης και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, που θα στοχεύουν όχι μόνο τους επαγγελματίες του τομέα της Υγείας και τους 
ΥΠΔ, αλλά και τους ασθενείς και το ευρύτερο κοινό. 
- Ο δημόσιος τομέας πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο με εμπειρογνώμονες, αλλά και με 
οικονομικούς πόρους και προηγμένα συστήματα και πλατφόρμες πληροφορικής. 
- Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και κατάρτιση των ανθρώπων και 
των διαδικασιών. 
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3.3. Πορίσματα της ποιοτικής και ποσοστικής έρευνας στην Ρουμανία  

3.3.1. Ευρύματα της ποιοτικής έρευνας 

Η ποσοτική ανάλυση της κατάστασης στη Ρουμανία διερευνήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, που 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και τηλεφωνικώς, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2019, σε δείγμα 
5.000 ατόμων που δραστηριοποιούνται στο ιατρικό σύστημα και εμπλέκονται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με προστασία δεδομένων. 
 
Η ηλεκτρονική έρευνα δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα έρευνας της ΕΕ στο Διαδίκτυο 
(https://ec.europa.eu/eusurvey/), το ερωτηματολόγιο που δημοσιεύεται στη ρουμανική γλώσσα. 
 
Ο σύνδεσμος με το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύνδεσμος 
προς την έρευνα), στη βάση δεδομένων που διατίθεται για τους γιατρούς και το ιατρικό προσωπικό, 
με την πρόσκληση να απαντήσουν εντός χρονικού ορίου. Συνολικά ελήφθησαν 113 έγκυρες 
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. 
The structure of the respondents was as follows: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0-4 13 11,50%

11-20 23 20,35%

5-10 18 15,93%

more than 20 58 51,33%

NR 1 0,88%

Total 113 100%

Years of work experience

Insurance 1 0,88%

Supplier training 2 1,77%

Health 92 81,42%

Health, Insurance 1 0,88%

Health; Supplier training 4 3,54%

Health, public service 6 5,31%

Public service 6 5,31%

None 1 0,88%

Total 113 100%

Sector

Private sector 74 65,49%

Public sector 37 32,74%

NR 2 1,77%

Total 113 100%

Type of Organization

Form of employment:

Employee 48 42,48%

Freelance 61 53,98%

Unemployed 3 2,65%

NR 1 0,88%

Total 113 100%
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι αξιοσημείωτα άτομα με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία 
(περισσότερα από 20 χρόνια), κυρίως από το ιδιωτικό σύστημα υγείας (65,49%). Ως επαγγελματικό 
προφίλ, κυρίως οι γιατροί / ιατροί (55,75%) απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, αλλά και άτομα που 
εμπλέκονται ως διευθυντές (8 άτομα), ακόμη και ΠΟΠ (5 άτομα). 
Με βάση τη δομή των συμμετεχόντων που απάντησαν στην έρευνα, μπορεί να αναγνωριστεί ότι οι 
απαντήσεις ήταν σημαντικές, κατάλληλες, προσεγγίζοντας το θέμα που ερευνήθηκε από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. 
 
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 
 

 
 
Είναι σημαντικό ότι οι ερευνητές στη ρουμανική έρευνα αντιλαμβάνονται την ανάγκη προστασίας 
δεδομένων στο επάγγελμά τους (τομέας υγείας) ως πολύ σημαντικές και σημαντικές σε πολύ μεγάλο 
βαθμό (> 90%). Ταυτόχρονα, κατανοούν σαφώς τα θέματα προστασίας δεδομένων που αφορούν 
πτυχές που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τη δραστηριότητά τους (92,04%). 

Occupation

Other: 6 5,31%

Employee 7 6,19%

Nurse 6 5,31%

Manager 7 6,19%

Manager; Tutor / Instructor 1 0,88%

Doctor 63 55,75%

Doctor, Nurse 1 0,88%

Dentist 1 0,88%

Doctor, Manager 8 7,08%

Doctor; Manager; Tutor / Instructor 1 0,88%

Doctor, Data Protection Officer, Manager 2 1,77%

Psychotherapist, Manager 1 0,88%

Data Protection Officer 3 2,65%

Data Protection Officer, Employee, Others: 1 0,88%

Data Protection Officer, Manager 1 0,88%

MedicalSecretary 1 0,88%

Medical secretary; DPO 1 0,88%

Medical secretary, Data Protection Officer, 

Employee 1 0,88%

Tutor / Instructor 1 0,88%

Total 113 100%

Yes 104 92,04%

Not 4 3,54%

Rare 5 4,42%

Total 113 100%

Work with data protection in daily life?

Very important 71 62,83%

Important 31 27,43%

Moderately important 9 7,96%

Least important 2 1,77%

Total 113 100%

How do you assess the need for data protection in your profession?
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Σημειώνεται ότι οι ερωτηθέντες ανέφεραν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η εισαγωγή των ευρωπαϊκών 
κανονισμών που σχετίζονται με το GDPR θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία στην οποία 
εργάζονται. 

 
 

 
 
Σημειώνεται επίσης ότι, αν και πολλοί θεωρούν ότι είναι έτοιμοι για το θέμα της GDPR, σημαντικός 
αριθμός από αυτούς (46%) έχουν προετοιμάσει μεμονωμένα. Είναι επίσης αξιοθαύμαστο ότι σχεδόν 

Completely 8 7,08%

Not at all 7 6,19%

Very little 12 10,62%

Largely 32 28,32%

Moderate 30 26,55%

Somewhat 23 20,35%

NR 1 0,88%

Total 113 100%

How much has changed daily life new EU regulation on data protection (GDPR)?

Completely agree 19 16,81%

Agree 35 30,97%

Disagreement 5 4,42%

Disagree completely 4 3,54%

Somewhat agree 31 27,43%

Somewhat disagree 16 14,16%

NR 3 2,65%

Total 113 100%

Organization / your company will be greatly affected by the changes GDPR will introduce in the near 

future?

Completely agree 7 6,19%

Agree 43 38,05%

Disagreement 7 6,19%

Disagree completely 7 6,19%

Somewhat agree 36 31,86%

Somewhat disagree 12 10,62%

NR 1 0,88%

Total 113 100%

You feel well prepared for the new orientations of the EU Data Protection Regulation (GDPR)?

Other: 3 2,65%

External training 24 21,24%

Internal training of employees 32 28,32%

Online training 32 28,32%

Internet 34 30,09%

Media 20 17,70%

Nothing 12 10,62%

Individual study 53 46,90%

Total 113 100%

What kind of training have already received?
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το 60% από αυτούς μελετούσε στο Διαδίκτυο ή σε online μαθήματα

 
 
Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν επίσης ότι η αντίληψη των ερωτηθέντων για την καταλληλότερη 
μέθοδο κατάρτισης είναι αυτή της εκμάθησης στην εργασία, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό (> 65%) 
θεωρεί ότι τα ηλεκτρονικά έντυπα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού) είναι 
αποτελεσματικά. 

 
 
Υπάρχει μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών όπου απαιτείται η κατάρτιση (τομείς που 
σχετίζονται με την προστασία δεδομένων), καθώς τα ποσοστά είναι κοντά. 
 

 
 
Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θεωρούνται σχετικές, οι 
περισσότεροι που θεωρούνται ως οι σημαντικότεροι σχετίζονταν με πολύ καλή γνώση των νομικών 

Other 1 0,88%

Training in the work 63 55,75%

Online training 56 49,56%

Classroom learning 5 4,42%

Blended learning 18 15,93%

Manuals 16 14,16%

I do not know 4 3,54%

Case studies 33 29,20%

Total 113 100%

What kind of training method do you think is most effective for your data protection?

Communication skills 44 38,94%

Other 3 2,65%

Legal 43 38,05%

Digital skills / IT 21 18,58%

Skills in safety procedures 39 34,51%

Decision making 29 25,66%

Conflict management 26 23,01%

Risk management 38 33,63%

I do not know 12 10,62%

Total 113 100%

What do you think are the main skills that are lacking today for employees dealing with data protection 

in health?

Other: 2 1,77%

He / She knows all the legal details on data 

protection 55 48,67%

He / she is familiar with the requirements of your 

job 54 47,79%

He / she is familiar with internal operating 

procedures 35 30,97%

He / She is very safety oriented 27 23,89%

He / she facilitates data protection requirements 66 58,41%

He / She challenges of data protection into 

account 27 23,89%

He / she can convince employees 8 7,08%

He / She knows how to explain the 

implementation of security procedures 48 42,48%

Total 113 100%

What do you expect from a charge / data protection software working in health care? In your opinion, 

what kind of skills and competencies are important?



 
 
 
 
 
 
 

Seite 34 von 61 

 

θεμάτων και διαδικασιών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι δόθηκε πολύ υψηλός βαθμός στην ικανότητα 
εξήγησης της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας (42,48%).

 
 

3.3.2. Ορισμός και Συμμετέχοντες της Ποιοτικής Ανάλυσης (Συνεντεύξεις και Ομάδες Εστίασης) 

 
Παράλληλα με την ποσοτική έρευνα - την εφαρμογή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, διεξήχθη 
ποιοτική έρευνα στο πλαίσιο του έργου, με σκοπό να αναλυθούν ορισμένες πτυχές που η ομάδα-
στόχος θεωρεί σημαντικές και τις οποίες οι εταίροι μπορούν να αναλάβουν για την ανάπτυξη των 
διανοητικών αποτελεσμάτων. 
Εφαρμόστηκαν δύο εργαλεία, δηλαδή οι ομάδες εστίασης και οι σε βάθος συνεντεύξεις. Όσον αφορά 
τις ομάδες εστίασης, διεξήχθησαν εντελώς προσωπικά, μετριοπαθείς. Στη Ρουμανία, υπήρχαν 3 
ομάδες εστίασης, στο Βουκουρέστι, το Iasi και το Oradea, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συλλογή 
δεδομένων από διάφορες περιφέρειες. Σε βάθος συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τόσο σε 
προσωπικό όσο και μέσω Skype. Πρόκειται κυρίως για ημιδομημένες συνεντεύξεις, επιτρέποντας 
στον ερευνητή να διερευνήσει ορισμένες πτυχές που θεωρούνται χρήσιμες για την ανάλυση. Μέρος 
των συνεντεύξεων τεκμηριώθηκε μέσω ηχογραφήσεων, ενώ για μερικούς από αυτούς οι ερωτηθέντες 
επέλεξαν να καταγράψουν μέσω σημειώσεων. 
Η σύνθεση της ομάδας εστίασης σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την προσέγγιση 
των θεμάτων από διάφορες οπτικές γωνίες, επιτρέποντας στον συντονιστή να επικυρώνει 
αποτελεσματικά τις απαντήσεις του. Έτσι, οι ομάδες εστίασης απευθύνονταν σε άτομα που 
ασχολούνταν με τη διαχείριση των δημόσιων ιατρικών ιδρυμάτων (FG στην Oradea), της περιοχής 
οικογενειακών γιατρών (FG στο Βουκουρέστι), αντίστοιχα του τμήματος ιδιωτικής υγείας (FG στο 
Iasi). 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με: 

Another: 4 3,54%

Quality assurance and proper performance of his 

duties should be provided regularly by an 

external organization responsible for quality 

assurance. 21 18,58%

Quality assurance and proper performance of its 

tasks should be ensured through self-monitoring 

and reflection. 35 30,97%

I prefer a domestic person for data protection, 

because she / he is familiar with the internal 

processes. 56 49,56%

I prefer an external data protection officer, 

because he / she has more experience and is 

connected / D for a regular exchange of 

knowledge 19 16,81%

I prefer an external data protection officer, 

because she / he is independent. 9 7,96%

I do not know 1 0,88%

Data protection officers must be able to fulfill 

their tasks completely independent with authority 

to act independently and without conflicts of 

interest. 50 44,25%

Total 113 100%

In your opinion, what it is important for the credibility of a DPO?
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- διευθυντές, 

- επαγγελματίες του τομέα της υγείας και ιατροί, 

- διοικητικό προσωπικό που συνδέεται με διαδικασίες προστασίας δεδομένων 

- Υπεύθυνοι ΥΠΔ, κλπ. 

3.3.3. Statements of respondents on Current Situation and Challenges of Data Protection in Health 

Care 

Δηλώσεις σχετικά με το βαθμό ευαισθησίας των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας στην 
προστασία των δεδομένων 
Τόσο οι συνεντεύξεις όσο και οι ομάδες εστίασης έχουν δείξει ότι οι ασθενείς είναι εν γένει ενήμεροι 
για την ανάγκη προστασίας δεδομένων, χωρίς όμως να έχουν συγκεκριμένα ή συγκεκριμένα 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Η αντίληψη είναι γενικά 
ότι αυτό το μέρος είναι διοικητικό, το οποίο θα πρέπει να είναι επωφελές για αυτούς, αλλά 
υποθέτοντας ότι η συγκατάθεση είναι αυστηρά τυπική, συνηθέστερα συνδεδεμένη με τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες στο σύστημα υγείας. 
Οι ερωτηθέντες υπενθύμισαν καταστάσεις στις οποίες, όταν οι διαδικασίες και τα έγγραφα 
συγκατάθεσης του ασθενούς παρουσιάστηκαν με ακατάλληλο τρόπο, δημιουργήθηκε μια τεταμένη 
κατάσταση που δημιουργείται από δυσπιστία και υποψία σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. 
 
Δηλώσεις σχετικά με τις αλλαγές στην προστασία δεδομένων από την GDPR 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η εισαγωγή του GDPR δεν άλλαξε (τουλάχιστον όχι 
ακόμη) σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή ρουτίνα αυτών που εργάζονται στο ιατρικό σύστημα. 
Ωστόσο, έχουν επισημανθεί ορισμένες αλλαγές, τόσο σε επίπεδο συστήματος όσο και ειδικά στις 
υπηρεσίες που απευθύνονται στους ασθενείς. Σε οργανωτικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες 
περιέγραψαν το πλαίσιο: 
• Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, λόγω μιας διαδικασίας αξιολόγησης των ιατρικών αρχείων, 
θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση εν μέρει / πλήρως από τους εργοδότες τους. Οι εκπρόσωποι των 
εργοδοτών, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι μέλη ορισμένων επιτροπών αξιολόγησης ασθενών. 
• Μέχρι την έναρξη ισχύος του GDPR, τα δεδομένα δεν ήταν ασφαλή, το πολύ ήταν μερικώς 
προστατευμένο. 
• Σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, λόγω της ύπαρξης διαφόρων τύπων συγκατάθεσης από ιατρούς 
(ασθενή) υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών και 
ειδικών δεδομένων. 
• Επί του παρόντος, λόγω της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, τα δεδομένα είναι εν μέρει ανώνυμα. 
Στον τομέα της ιατρικής ή της δημόσιας υγείας, γενικά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μεταποιούνται σε ποσοστό 20% -30% των συνολικών δεδομένων για τους ασθενείς. Ποσοστό 30% -
40% δίνεται από ειδικά δεδομένα όπως: διάγνωση ή σεξουαλικά δεδομένα κλπ. Και ποσοστό 30% -
50% αντιπροσωπεύει [στοιχεία γενικού χαρακτήρα που δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση 
συγκεκριμένου ατόμου. 
Ως αποτέλεσμα, μπορεί να ειπωθεί ότι ένας ιατρικός επαγγελματίας στον τομέα της δημόσιας υγείας 
στη Ρουμανία διαχειρίζεται καθημερινά, από τα συνολικά δεδομένα, κάπου μεταξύ 50% -70% 
προσωπικά / ειδικά δεδομένα. 
Τονίστηκε ότι οι δομές δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες 
στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών για την προστασία των δεδομένων, με τις εξής 
αντιληπτές αρνητικές επιπτώσεις: 

• Ανεπάρκεια στην ιατρική διαδικασία. 
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• Καθυστέρηση ιατρικών υπηρεσιών. 

• Κακή, ασυνάρτητη και ασυνάρτητη κατανόηση του ιατρικού συστήματος σε σχέση με την 

ανάγκη εφαρμογής και ευθυγράμμισης με τις απαιτήσεις GDPR. 
 
Η ίδια αρνητική αντίληψη εμφανίζεται στη διαδικασία παροχής των ιατρικών υπηρεσιών. Γενικά, η 
εφαρμογή του GDPR περιπλέκει την ιατρική διαδικασία: "Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας γιατρός 
κατανέμει κατά μέσο όρο μεταξύ 15min-30min / control / ασθενή (όπου 15" = οικογενειακή ιατρική 
και 30 "= ψυχολογία), κατά τη διάρκεια του οποίου το ιατρικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει τον 
ασθενή, να το αναγνωρίζει, να το ελέγχει, μια αναδρομή και να προδιαγράψει τη διάγνωσή του, δεν 
προσδιορίζεται από πού θα μπορούσε να εξαχθεί χρόνος για να ολοκληρωθούν οι συγκαταθέσεις για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών ". 
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Δηλώσεις για την οικονομική κατάσταση 
 
Οι συμμετέχοντες δεν εξέφρασαν πολλές απόψεις σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της προστασίας 
δεδομένων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης και συσχέτισης των συστημάτων 
πληροφοριών με τις διατάξεις GDPR, τις ανάγκες κατάρτισης, εκτιμάται ότι η διαδικασία θα είναι 
δαπανηρή. 
 
Το γεγονός αυτό αναφέρθηκε κυρίως από τους συμμετέχοντες στο δημόσιο σύστημα, οι οποίοι 
ανέφεραν επίσης ότι οι χαμηλοί προϋπολογισμοί καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή του GDPR. 
Επίσης, οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αναθεωρούνται 
λόγω της εφαρμογής του GDPR. (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επαγγελματιών του 
ιατρικού τομέα που διαχειρίζονται προσωπικά και ειδικά δεδομένα σε ποσοστό 80% -90%, ο αριθμός 
των διευθυντικών στελεχών σε αυτόν τον τομέα, σε οργάνωση, είναι πολύ μικρός (ένα άτομο που έχει 
πολλά άλλα καθήκοντα). 
Είναι απαραίτητο να προσλάβει κάποιον που συνειδητά διαχειρίζεται και αναλαμβάνει όλα τα 
προσωπικά και ειδικά δεδομένα των ασθενών και των φροντιστών τους. 
 
Δηλώσεις σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής, το υλικό και το λογισμικό 
Θεωρείται ευρέως ότι η ITC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ενός περιβάλλοντος που 
συμμορφώνεται με το GDPR στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η πιο σημαντική πτυχή είναι 
η ανάγκη για ένα πληροφοριακό σύστημα συμβατό με GDPR, το οποίο θα επιτρέψει την εφαρμογή 
διαδικασιών συλλογής και προστασίας δεδομένων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση τους. 
Αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε μια ενημερωμένη συνιστώσα υλικού και λογισμικού, ώστε να είναι 
σε θέση να χειρίζεται ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων που συλλέγονται, αλλά και να εφαρμόζει 
πολύπλοκες διαδικασίες προστασίας. 
 
Επί του παρόντος, τα προσωπικά και ειδικά δεδομένα και πληροφορίες διαχειρίζονται στο επίπεδο 
του ιδρύματος, με τη βοήθεια εφαρμογών πληροφορικής που αναπτύσσονται και συντηρούνται από 
το Υπουργείο Υγείας. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά γίνεται ξεχωριστά από το λογαριασμό και το 
χρήστη. 

3.3.4. Γνώση και δεξιότητες των ΥΠΔ στην υγειονομική περίθαλψη 

Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι οι περισσότεροι 
υπάλληλοι από το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης εκτίθενται έντονα στο θέμα της 
προστασίας δεδομένων, είτε στο χώρο εργασίας είτε 
μέσω εκστρατειών πολυμέσων. Ωστόσο, 
παραδέχθηκαν ότι η μεταφορά πληροφοριών, 
νομικών και διαδικαστικών γνώσεων 
πραγματοποιήθηκε σε οργανωτικό επίπεδο, κατά 
κύριο λόγο με επίσημο τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή ενημερωτικών σεμιναρίων που 
οργανώθηκαν με εξωτερικούς ή εσωτερικούς 
προμηθευτές.  
Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι σε καμία περίπτωση η εκπαίδευση αυτή δεν επικεντρώθηκε σε 
μαλακές δεξιότητες, στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ασθενή, πώς να παρουσιάσει τα οφέλη στην 
προστασία των δεδομένων ή να χειριστεί τις διαφορετικές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στη 
διαδικασία συλλογής δεδομένων κ.λπ. λόγοι για τους οποίους έκριναν ιδιαίτερα χρήσιμο να 
προχωρήσουν σε πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και όχι σε ένα γενικό θέμα. Επισημάνθηκε επίσης ότι η παροχή 
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πληροφοριών και κατάρτισης πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
τους. 

3.3.5. Γνώση και δεξιότητες των ΥΠΔ στην Υγεία 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία DPO θεωρούν ότι οι βασικές 
δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους σχετίζονται κυρίως με: 

• Ισχυρές τεχνικές γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής, τόσο στο τμήμα λογισμικού όσο και στη 
διαμόρφωση των συστημάτων πληροφορικής. 
• Ειδικές γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες στο ιατρικό σύστημα 
• Ισχυρή γνώση της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο ιατρικό σύστημα 
• Η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, σε επίπεδο συστήματος, σε επίπεδο διαδικασίας και σε 
ατομικό επίπεδο, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το σύστημα 
προστασίας δεδομένων 
• Δεξιότητες που τους επιτρέπουν να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο 
σύστημα 

Είναι σημαντικό ότι στην πλειονότητά τους, οι ερωτηθέντες δήλωσαν σχετικά με τους χορούς ότι οι 
μαλακές δεξιότητες είναι οι πιο δύσκολες στην εκπαίδευση, η πλειοψηφία είναι καλά 
προετοιμασμένη θεωρητικά. 

3.3.6 Προτάσεις για καλές πρακτικές και εκπαιδεύσεις  

Στη Ρουμανία, η προσφορά κατάρτισης στον τομέα της Προστασίας Δεδομένων είναι πλούσια και 
καλά τοποθετημένη, ακόμη και αν το επάγγελμα του Προσωπικού Προστασίας Δεδομένων είναι 
πρόσφατο. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα μαθήματα που εμφανίστηκαν την τελευταία περίοδο 
λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης δεν καλύπτουν σημαντικά τμήματα της εκπαιδευτικής ανάγκης που 
έχουν οι ΥΠΔ. Ακολουθούν μερικά συμπεράσματα από την ανάλυση: 

• το επάγγελμα του ΥΠΔ είναι αρκετά τυποποιημένο στη Ρουμανία, με σαφώς καθορισμένες 
μονάδες ικανότητας, πιστοποιημένες σε εθνικό επίπεδο · αλλά τα μαθήματα έχουν γενικό 
χαρακτήρα, επικεντρώνονται κυρίως στις θεωρητικές πτυχές, με χαμηλό βαθμό προσαρμογής σε 
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας 
• εντοπίζεται ειδική ανάγκη κατάρτισης, ειδικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία 
πρέπει να διπλώνεται στις ανάγκες του συστήματος, στις διαδικασίες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του συστήματος 
• η προπόνηση πρέπει να είναι πολύ πρακτική, βασισμένη σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. 
• δεδομένης της ανάπτυξης του ιδιωτικού συστήματος υγείας στη Ρουμανία, μπορεί να είναι 
χρήσιμο να αντιμετωπιστούν ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με τις πολιτισμικές διαφορές 
μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων υγείας · 
• απαιτείται κατάρτιση προσανατολισμένη στις μαλακές δεξιότητες ως συμπληρωματική 
συνιστώσα που απαιτείται για τη δραστηριότητα των ΥΠΔ · 
• Τα μαθήματα διαδικτύου είναι μια πολύτιμη επιλογή για όσους εργάζονται στην προστασία 
δεδομένων, λόγω της ευελιξίας τους. θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ένα μοντέλο συνδυασμένης 
μάθησης, ικανό να φέρει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μέσω αλληλεπίδρασης 
πρόσωπο με πρόσωπο. 
• οι συνεδρίες κατάρτισης θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από σύντομα διαδραστικά 
σεμινάρια / συναντήσεις καθοδήγησης, στα οποία η διαδικασία μάθησης θα μπορούσε να 
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. 
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4. Έκθεση για τη συλλογή δεδομένων των μαθημάτων της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης 

4.1. Ευρωπαϊκές οδηγίες για ΥΠΔ 

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η εναρμόνιση των δεξιοτήτων και των 
επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, 
λαμβάνονται υπόψη οι πανευρωπαϊκές επίσημες απαιτήσεις για τους ΥΠΔ. Η εστίαση ασχολείται με 
καθορισμένα καθήκοντα και την επακόλουθη εμπειρία των ΥΠΔ, η οποία επίσης διευκρινίζει τις 
βασικές ανάγκες δεξιοτήτων. Εξασφαλίστε σαφήνεια σχετικά με τις απαιτήσεις για τους ΥΠΔ και τα 
καθήκοντά τους είναι σημαντικά για την εξάλειψη των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων και την 
αποφυγή παρεξηγήσεων. Επιπλέον, οι ΥΠΔ περιγράφουν συχνά τις απαιτούμενες δεξιότητες που 
αναφέρονται σε καθήκοντα που ρυθμίζονται από το νόμο. Ένα επίσημο πανευρωπαϊκό πρότυπο για 
τα καθήκοντα του ΥΠΔ καθορίζεται μέσω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR, 
ειδικότερα του άρθρου 39, https://gdpr-info.eu/art-39-gdpr/) και των βασιζόμενων σε αυτό "Οδηγιών 
για την Προστασία των Δεδομένων Αξιωματικοί ", που ονομάζεται WP 243. rev01. 
(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048). Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές έχουν συνταχθεί από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 που έχει συσταθεί 
βάσει της οδηγίας 95/46 / ΕΚ "Είναι ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την 
προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή" (ibid, σελ. 1). Το WP 243. rev01 "αναθεωρήθηκε και 
εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 5 Απριλίου 2017 (ibid, σελ. 1)" για το GDPR. 
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα εξεταστούν λεπτομερώς στην περιγραφή των 
προαναφερόμενων μαλακών δεξιοτήτων. Κεφάλαιο 2.5. (Εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες του ΥΠΔ) 
και το κεφάλαιο 4 (Καθήκοντα του ΥΠΔ) περιλαμβάνονται πλήρως για να βελτιωθεί η κατανόηση των 
καθηκόντων των ΥΠΔ σχετικά με τις δεξιότητές τους. Άλλα κεφάλαια θα εξεταστούν λεπτομερώς 
σχετικά με τις ρητές και έμμεσες μαλακές δεξιότητες, οι οποίες συχνά σχετίζονται με άλλες νομικές 
απαιτήσεις της GDPR. 
 
Συνοψίζοντας τα καθήκοντα σχετικά με τις δεξιότητες, τις μαλακές δεξιότητες και τις ικανότητες:  
 
“Οι ΥΠΔ λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. εποπτικές αρχές, 
υποκείμενα δεδομένων και επιχειρησιακές μονάδες εντός ενός οργανισμού) "(ibid p 4). 
"Αυτός, με τη βοήθεια μιας ομάδας, εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί 
αποτελεσματικά με τα υποκείμενα των δεδομένων (άρθρο 12 παράγραφος 1) και να συνεργάζεται 
(άρθρο 3) με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι αυτή η επικοινωνία 
πρέπει να πραγματοποιείται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές 
αρχές και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. (ibid, σελ. 10). " 
 
"Η εξειδίκευση και οι δεξιότητες του ΥΠΔ (2.5.):  
Το άρθρο 37 παράγραφος 5 ορίζει ότι ο ΥΠΔ «ορίζεται βάσει των επαγγελματικών προσόντων και, 
ειδικότερα, της εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τη νομοθεσία και τις πρακτικές προστασίας των 
δεδομένων και την ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39». Η 
αιτιολογική σκέψη 97 προβλέπει ότι πρέπει να καθοριστεί το απαιτούμενο επίπεδο ειδικών γνώσεων, 
ανάλογα με τις διεργασίες επεξεργασίας δεδομένων και την προστασία που απαιτείται για την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Επίπεδο γνώσης 
Το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, αλλά πρέπει να είναι 
ανάλογο με την ευαισθησία, την πολυπλοκότητα και την ποσότητα δεδομένων που επεξεργάζεται 
ένας οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν μια δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκη ή όταν αφορά μεγάλο αριθμό ευαίσθητων δεδομένων, ο ΥΠΔ μπορεί να χρειαστεί 
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υψηλότερο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης. Υπάρχει επίσης μια διαφορά ανάλογα με 
το αν ο οργανισμός μεταφέρει συστηματικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εάν αυτές οι μεταφορές είναι περιστασιακές. Επομένως, ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα ζητήματα προστασίας 
δεδομένων που προκύπτουν στο πλαίσιο του οργανισμού. 
Επαγγελματικές δεξιότητες 
Παρόλο που το άρθρο 37 παράγραφος 5 δεν διευκρινίζει τις επαγγελματικές ιδιότητες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον ορισμό του ΥΠΔ, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι ΥΠΔ πρέπει να 
διαθέτουν πείρα σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές για την προστασία των 
δεδομένων και σε μια βαθιά κατανόηση του GDPR. Επίσης, είναι χρήσιμο οι αρχές εποπτείας να 
προωθήσουν επαρκή και τακτική κατάρτιση για τους ΥΠΔ. 
Η γνώση του επιχειρηματικού τομέα και της οργάνωσης του ελεγκτή είναι χρήσιμη. Ο ΥΠΔ πρέπει 
επίσης να έχει καλή γνώση των εργασιών επεξεργασίας, καθώς και των συστημάτων πληροφόρησης 
και των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
Στην περίπτωση δημόσιας αρχής ή φορέα, ο ΥΠΔ πρέπει επίσης να έχει καλή γνώση των διοικητικών 
κανόνων και διαδικασιών του οργανισμού. 
 
Ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων της 
Η ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων που υπάγονται στον ΥΠΔ πρέπει να ερμηνευθεί ως 
αναφορά τόσο στις προσωπικές τους ιδιότητες όσο και στις γνώσεις τους, αλλά και στη θέση τους στο 
πλαίσιο του οργανισμού. Οι προσωπικές ιδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
ακεραιότητα και την υψηλή επαγγελματική δεοντολογία. ο πρωταρχικός στόχος του ΥΠΔ πρέπει να 
είναι η συμμόρφωση με το GDPR. Ο ΥΠΔ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια 
πνεύματος προστασίας δεδομένων εντός του οργανισμού και συμβάλλει στην υλοποίηση βασικών 
στοιχείων του GDPR, όπως είναι οι αρχές επεξεργασίας δεδομένων (κεφάλαιο II), τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (κεφάλαιο III), η προστασία δεδομένων (άρθρο 30), 
την ασφάλεια της επεξεργασίας (άρθρο 32) και την κοινοποίηση και κοινοποίηση των παραβιάσεων 
δεδομένων (άρθρα 33, 34). 
 
ΥΠΔ βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
Ο ρόλος του ΥΠΔ μπορεί επίσης να ασκείται βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται με 
πρόσωπο ή οργανισμό εκτός της οργάνωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, είναι σημαντικό κάθε μέλος της οργάνωσης που ασκεί τα καθήκοντα του ΥΠΔ να πληροί 
όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του τμήματος 4 του GDPR (π.χ. είναι ουσιώδες να μην υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων). Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι κάθε τέτοιο μέλος προστατεύεται 
από τις διατάξεις του GDPR (π.χ. δεν υπάρχει άδικος τερματισμός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
για δραστηριότητες ως ΥΠΔ, αλλά και μη δίκαιη απόλυση οποιουδήποτε μεμονωμένου μέλους του 
οργανισμού που εκτελεί τα καθήκοντα του ΥΠΔ). Ταυτόχρονα, οι ατομικές δεξιότητες και τα 
πλεονεκτήματα μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε πολλά άτομα, που εργάζονται σε μια ομάδα, να 
εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τους πελάτες τους. 
Για λόγους νομικής σαφήνειας και καλής οργάνωσης και για την αποτροπή συγκρούσεων 
συμφερόντων για τα μέλη της ομάδας, συνιστάται να υπάρχει σαφής κατανομή καθηκόντων στην 
ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να ανατεθεί ένα άτομο ως επικεφαλής επαφή και 
υπεύθυνο πρόσωπο, για κάθε πελάτη. Θα ήταν επίσης γενικά χρήσιμο να διευκρινιστούν αυτά τα 
σημεία στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών. (ibid, ρ 11 f.) " 
 
“Δημοσίευση και επικοινωνία των στοιχείων επικοινωνίας του ΥΠΔ (2.6.) 
Ο στόχος αυτών των απαιτήσεων (άρθρο 37 παράγραφος 7) είναι να διασφαλιστεί ότι τα υποκείμενα 
των δεδομένων (τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού) και οι εποπτικές αρχές μπορούν να 
επικοινωνούν εύκολα και απευθείας με τον ΥΠΔ χωρίς να χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με άλλο 
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τμήμα της οργάνωσης. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας είναι εξίσου σημαντικός: για παράδειγμα, οι 
εργαζόμενοι μπορεί να διστάζουν να υποβάλουν καταγγελία στον ΥΠΔ, εάν δεν είναι εγγυημένη η 
εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών τους. 
Ο ΥΠΔ δεσμεύεται από το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα όσον αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους (άρθρο 38 παράγραφος 
5). (ibid p 12) " 
 
Συμμετοχή του ΥΠΔ σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
(3.1.) 
Το άρθρο 38 του GDPR προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο μεταποιητής πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο ΥΠΔ «εμπλέκεται δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 
"Όσον αφορά τις αξιολογήσεις επιπτώσεων για την προστασία των δεδομένων, το GDPR προβλέπει 
ρητά την έγκαιρη συμμετοχή του ΥΠΔ και διευκρινίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη 
συμβουλή του ΥΠΔ κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω αξιολογήσεων αντικτύπου [άρθρο 33 
παράγραφος 3 στοιχείο β), άρθρο 37 7)). (ibid p 13) " 
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«Οδηγίες και« εκτελούν τα καθήκοντα και τα καθήκοντά τους με ανεξάρτητο τρόπο »(3.3.) 
Το άρθρο 38 παράγραφος 3 θεσπίζει ορισμένες βασικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει ότι οι ΥΠΔ είναι 
σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επαρκή βαθμό αυτονομίας εντός της οργάνωσής τους. 
Ειδικότερα, οι ελεγκτές / μεταποιητές καλούνται να διασφαλίσουν ότι ο ΥΠΔ «δεν λαμβάνει οδηγίες 
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του». Η αιτιολογική σκέψη 97 προσθέτει ότι οι ΥΠΔ 
«ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι υπάλληλοι του υπεύθυνου επεξεργασίας να είναι σε θέση να 
εκτελεί τα καθήκοντα και τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο ». 
Αυτό σημαίνει ότι, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει του άρθρου 39, οι ΥΠΔ δεν 
πρέπει να καθοδηγούνται για το πώς να χειριστεί ένα θέμα, για παράδειγμα ποιο αποτέλεσμα πρέπει 
να επιτευχθεί, πώς να διερευνήσει μια καταγγελία ή αν πρέπει να συμβουλευθεί την εποπτική αρχή. 
Επιπλέον, δεν πρέπει να τους δοθεί εντολή να λάβουν ορισμένη άποψη σχετικά με ένα θέμα που 
σχετίζεται με το δίκαιο προστασίας των δεδομένων, για παράδειγμα μια συγκεκριμένη ερμηνεία του 
νόμου. 
Ωστόσο, η αυτονομία των ΥΠΔ δεν σημαίνει ότι διαθέτουν εξουσίες λήψης αποφάσεων πέραν των 
καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 39. " 
 
"Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο επεξεργαστής παραμένει υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τον 
νόμο περί προστασίας των δεδομένων και πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή 
του.34 Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο επεξεργαστής λάβει αποφάσεις ασυμβίβαστες με τις 
οδηγίες GDPR και DPO, ο ΥΠΔ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ή την αντίθετη γνώμη της σαφώς στο 
υψηλότερο επίπεδο διαχείρισης και σε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Από την άποψη αυτή, 
το άρθρο 38 παράγραφος 3 ορίζει ότι ο ΥΠΔ «αναφέρει απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο 
του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή». Αυτή η άμεση αναφορά εξασφαλίζει ότι η 
ανώτατη διοίκηση (π.χ. το διοικητικό συμβούλιο) γνωρίζει τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΥΠΔ 
ως μέρος της αποστολής του ΥΠΔ να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
ή τον μεταποιητή. Ένα άλλο παράδειγμα άμεσης αναφοράς είναι η σύνταξη ετήσιας έκθεσης 
σχετικά με τις δραστηριότητες του ΥΠΔ που παρέχονται στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο. (ibid, ρ 
15) ". 
 
“Σύγκρουση συμφερόντων (3.5.) 
 
Το άρθρο 38 παράγραφος 6 επιτρέπει στους ΥΠΔ να «εκπληρώνουν άλλα καθήκοντα και καθήκοντα». 
Απαιτεί, ωστόσο, η οργάνωση να διασφαλίζει ότι «οποιαδήποτε τέτοια καθήκοντα και καθήκοντα δεν 
οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων». 
 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να 
λάβουν διάφορες μορφές ανάλογα με το εάν ο ΥΠΔ προσλαμβάνεται εσωτερικά ή εξωτερικά. (ibid 
p 16) " 
 
“Ρόλοι του ΥΠΔ (4.) 
 
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το GDPR (4.1.) 
Το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο β) αναθέτει στους ΥΠΔ, μεταξύ άλλων καθηκόντων, την 
υποχρέωση να ελέγχουν τη συμμόρφωση με το GDPR. Η αιτιολογική σκέψη 97 διευκρινίζει περαιτέρω 
ότι ο ΥΠΔ «πρέπει να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον μεταποιητή από την 
παρακολούθηση της εσωτερικής συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό». 
 
Στο πλαίσιο αυτών των καθηκόντων παρακολούθησης της συμμόρφωσης, οι ΥΠΔ μπορούν, ιδίως, να: 
-συλλογή πληροφοριών για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
-αναλύει και ελέγχει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
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- να ενημερώνετε, να συμβουλεύεστε και να εκδίδετε συστάσεις προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
τον επεξεργαστή 
 
Ο έλεγχος της συμμόρφωσης δεν σημαίνει ότι ο ΥΠΔ είναι υπεύθυνος προσωπικά όταν υπάρχει 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το GDPR καθιστά σαφές ότι απαιτείται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, και όχι από τον ΥΠΔ, να «εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 
να εξασφαλίσει και να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό» (άρθρο 24 παράγραφος 1) ). Η συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων αποτελεί 
εταιρική ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, όχι του DPO (ibid p 17). " 
Ο ρόλος του ΥΠΔ στην αξιολόγηση (4.2.) 
  
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1, είναι έργο του υπεύθυνου επεξεργασίας, και όχι του ΥΠΔ, 
να διεξάγει, εφόσον είναι αναγκαίο, αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων 
(στο εξής: DPIA). Ωστόσο, ο ΥΠΔ μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό και χρήσιμο ρόλο στην 
παροχή βοήθειας στον ελεγκτή. Σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων από το 
σχεδιασμό, το άρθρο 35 παράγραφος 2 απαιτεί ρητώς ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας «ζητά τη 
συμβουλή» του ΥΠΔ κατά την εκτέλεση της DPIA. Το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ), με τη σειρά 
του, αναθέτει στον ΥΠΔ την υποχρέωση «να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την 
[DPIA] και να παρακολουθεί την απόδοσή της σύμφωνα με το άρθρο 35». 
 
Το WP29 συνιστά ο ελεγκτής να αναζητήσει, μεταξύ άλλων, τις συμβουλές του ΥΠΔ σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα. (Το άρθρο 39 παράγραφος 1 αναφέρει τα καθήκοντα του ΥΠΔ και αναφέρει ότι ο 
ΥΠΔ έχει «τουλάχιστον» τα ακόλουθα καθήκοντα: Επομένως, τίποτα δεν εμποδίζει τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας να αναθέτει στον ΥΠΔ άλλα καθήκοντα από αυτά που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 39 
παράγραφος 1, ή διευκρίνιση αυτών των καθηκόντων με περισσότερες λεπτομέρειες.): 
 
-Να έχουν ή να μην έχουν DPIA  

-Τι μεθοδολογία να ακολουθούν  

-Να το έχουν εντός εταιρείας ή να το δίνουν σε εξωτερικό συνεργάτη  

-τι δικλείδες ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και οργανοτικών μέτρων) να 
εφαρμόσουν για την άμβλυνση τυχόν κινδύνων για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
υποκειμένων των δεδομένων 

- ανεξάρτητα από το εάν η αξιολόγηση των επιπτώσεων για την προστασία των δεδομένων έχει 
πραγματοποιηθεί σωστά και εάν τα συμπεράσματά της (είτε πρόκειται να προχωρήσουν ή όχι στην 
επεξεργασία και ποιες διασφαλίσεις πρέπει να εφαρμοστούν), είναι σύμφωνες με το GDPR 

Εάν ο ελεγκτής δεν συμφωνεί με τις συμβουλές που παρέχει ο ΥΠΔ, η τεκμηρίωση DPIA θα πρέπει να 
αιτιολογεί συγκεκριμένα γραπτώς γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη οι συμβουλές (άρθρο 24 παράγραφος 
1). 

Το WP29 συνιστά επίσης να περιγράψει σαφώς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, για παράδειγμα στη 
σύμβαση του ΥΠΔ, αλλά και στις πληροφορίες που παρέχονται στους υπαλλήλους, στη διοίκηση (και 
σε άλλους ενδιαφερόμενους, κατά περίπτωση), τα συγκεκριμένα καθήκοντα του ΥΠΔ και το πεδίο 
εφαρμογής τους, εκτελώντας το DPIA. 

 

Συνεργασία με την κύρια αρχή και δράση ως πρόσωπο επικοινωνίας (4.3.)  

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), ο ΥΠΔ πρέπει να «συνεργάζεται με την 
εποπτική αρχή» και «να ενεργεί ως σημείο επαφής της εποπτικής αρχής για ζητήματα που αφορούν 
την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 39, 36 και, ενδεχομένως, να διαβουλεύεται σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα ». 
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Αυτά τα καθήκοντα αναφέρονται στο ρόλο του «διαμεσολαβητή» του ΥΠΔ που αναφέρεται στην 
εισαγωγή των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λειτουργεί 
ως σημείο επαφής για να διευκολύνει την πρόσβαση της εποπτικής αρχής στα έγγραφα και τις 
πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς και για την 
άσκηση των εξουσιών διερεύνησης, διορθωτικής, εξουσιοδοτικής και συμβουλευτικής αρμοδιότητας 
που αναφέρονται στο άρθρο 57 58. Όπως προαναφέρθηκε, ο ΥΠΔ δεσμεύεται από το απόρρητο ή την 
εμπιστευτικότητα όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 
ή του κράτους μέλους (άρθρο 38 παράγραφος 5). Ωστόσο, η υποχρέωση τήρησης απορρήτου / 
εμπιστευτικότητας δεν απαγορεύει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων να επικοινωνεί και να 
ζητά συμβουλές από την εποπτική αρχή. Το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο ε) προβλέπει ότι ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να συμβουλεύεται την εποπτική αρχή για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα, κατά περίπτωση. 
 
 
 
Η προσέγγιση ρίσκου (4.4.)  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 2, ο ΥΠΔ «λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που 
συνδέεται με τις εργασίες επεξεργασίας, λαμβανομένης υπόψη της φύσεως, του πεδίου 
εφαρμογής, του πλαισίου και των σκοπών της επεξεργασίας». 
Το άρθρο αυτό υπενθυμίζει μια γενική και κοινή λογική αρχή, η οποία μπορεί να είναι σημαντική για 
πολλές πτυχές της καθημερινής εργασίας του ΥΠΔ. Κατ 'ουσίαν, απαιτεί από τους ΥΠΔ να ιεραρχήσουν 
τις δραστηριότητές τους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε θέματα που παρουσιάζουν 
υψηλότερους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
παραμελούν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που 
έχουν συγκριτικά χαμηλότερο επίπεδο κινδύνων, αλλά υποδεικνύει ότι πρέπει να επικεντρωθούν, 
κατά κύριο λόγο, στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου. 
Αυτή η επιλεκτική και ρεαλιστική προσέγγιση θα βοηθήσει τους ΥΠΔ να συμβουλεύσουν τον ελεγκτή 
σχετικά με τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει κατά την εφαρμογή της DPIA, ποιες περιοχές 
πρέπει να υπόκεινται σε εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο προστασίας δεδομένων, ποιες εσωτερικές 
δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να παρέχουν στο προσωπικό ή τη διοίκηση που είναι υπεύθυνη 
για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων , και ποιες διαδικασίες επεξεργασίας αφιερώνουν 
περισσότερο από το χρόνο και τους πόρους του. 
 
Ο ρόλος του ΥΠΔ στην αρχειοθέτηση(4.5.)  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφοι 1 και 2, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο μεταποιητής και όχι ο 
ΥΠΔ υποχρεούται να «τηρεί αρχείο των εργασιών επεξεργασίας που υπάγονται στην αρμοδιότητά 
του» ή «να τηρεί αρχείο όλων των κατηγοριών μεταποιητικών δραστηριοτήτων εξ ονόματος ενός 
ελεγκτή ». 
Στην πράξη, οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων δημιουργούν συχνά αποθέματα και τηρούν 
μητρώο επεξεργασιών με βάση πληροφορίες που τους παρέχονται από τις διάφορες υπηρεσίες του 
οργανισμού τους που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η πρακτική 
αυτή έχει θεσπιστεί βάσει πολλών ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών και σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (άρθρο 24 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001). 
 
Το άρθρο 39 παράγραφος 1 προβλέπει έναν κατάλογο των καθηκόντων που πρέπει να έχει ο ΥΠΔ ως 
ελάχιστο. Επομένως, τίποτα δεν εμποδίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον επεξεργαστή να 
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αναθέτει στον ΥΠΔ την υποχρέωση να τηρεί την εγγραφή των εργασιών επεξεργασίας υπό την ευθύνη 
του ελεγκτή ή του επεξεργαστή. Ένα τέτοιο αρχείο πρέπει να θεωρείται ως ένα από τα εργαλεία που 
επιτρέπουν στον ΥΠΔ να εκτελεί τα καθήκοντά του για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, την 
ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στον ελεγκτή ή στον επεξεργαστή. 
Εν πάση περιπτώσει, το μητρώο που απαιτείται να τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 30 πρέπει επίσης 
να θεωρείται ως εργαλείο που επιτρέπει στον ελεγκτή και την εποπτική αρχή, κατόπιν αιτήματος, να 
έχουν μια επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που εκτελεί ένας οργανισμός. Είναι επομένως προϋπόθεση για τη συμμόρφωση και, ως εκ τούτου, 
ένα αποτελεσματικό μέτρο λογοδοσίας. (ibid 17 ff). " 

4.2. Μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία 

4.2.1. Τωρινή κατάσταση των ΥΠΔ 

Στη Γερμανία, ο τίτλος θέσης "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων" (DPO) δεν είναι νομικά 

προστατευμένος όρος. Και δεν υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης για να εργαστεί σε μια τέτοια θέση. Δεν 

υπάρχουν κοινά προγράμματα σπουδών. εξαρτάται από τον πάροχο ΕΕΚ και από τον εκπαιδευτή ποιο 

περιεχόμενο και διάρκεια προσφέρονται. Η προστασία των δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη 

αποτελεί κυρίως μια πρόσθετη ενότητα στα βασικά στοιχεία της προστασίας των δεδομένων για 

όλους τους τομείς. Επιπλέον, αυτή η ενότητα παρέχεται μόνο από ορισμένους παρόχους ΕΕΚ. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που διαφοροποιούν τους ΥΠΔ στα νοσοκομεία, στα ιατρεία, στη 

φαρμακοβιομηχανία κ.ο.κ. προσφέρονται μόνο ως ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα και δεν είναι 

διαθέσιμα ανοικτά προγράμματα κατάρτισης. 

Τα καθήκοντα ενός ΥΠΔ καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 §7 του γερμανικού νόμου περί προστασίας 

δεδομένων (BDSG) (https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/7-bdsg/). Είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό GDPR 

(άρθρο 39). Πιο συγκεκριμένο είναι το προφίλ της γερμανικής ένωσης των ΥΠΔ (BvD e.V.) 

(https://www.bvdnet.de/berufsbild/). 

4.3.2. Σύγκριση των μαθημάτων 

Μια περίληψη των μαθημάτων της Γερμανίας προσφέρονται και στο Παράρτημα. 

4.3. Μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

4.3.1. Τωρινή κατάσταση των ΥΠΔ 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά μας, ανακαλύφθηκε ότι ο κανονισμός GDPR δεν άλλαξε τη ρουτίνα 
ενός αξιωματικού του ΥΠΔ εν γένει. Όσον αφορά τα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
για τους ΥΠΔ, επισημάνθηκε στις σε βάθος συνεντεύξεις και στις ομάδες εστίασης ότι υπάρχουν 
πολλά σεμινάρια για την ασφάλεια των δεδομένων και τις παραβιάσεις. Υπάρχουν επίσης ορισμένα 
προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα των ΥΠΔ, αλλά η πλειονότητα των ΥΠΔ εκπαιδεύονται στην 
εργασία. 

4.3.2. Σύγκριση μαθημάτων 

Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο δεύτερος οργανισμός προσφέρει πιστοποιητικό για τους ΥΠΔ, αλλά 
αναγνωρίζεται μόνο σε εθνικό επίπεδο.  
Πιο συγκεκριμένα, η Ακαδημία DPO προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα χωρίς πιστοποίηση 
συμμετοχής: 
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• Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Μια ολιστική προσέγγιση κατάρτισης για τους 

μελλοντικούς ΥΠΔ και τους Προσωπικούς σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, το ιδιωτικό απόρρητο των δεδομένων, την 

ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, την ασφάλεια των πληροφοριών και την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο / ιδιωτικότητα. Επιπλέον, αυτό το μάθημα περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις επίλυσης 

προβλημάτων σε συνδυασμό με σενάρια πραγματικής ζωής και λύσεις επικεντρωμένες στις 

επιχειρήσεις. 

• Υπεύθυνος ΥΠΔ: Σε συνεργασία με την Ακαδημία TÜV Austria προσφέρεται εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει θέματα όπως το σχέδιο συμμόρφωσης GDPR, μέτρα 

ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, εφαρμογή πολιτικών απορρήτου και 

απαντήσεις περιστατικών παραβίασης δεδομένων. 

Από την άλλη πλευρά, η TÜV HELLAS προσέφερε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το 

οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

• Ο ρόλος του αξιωματικού του ΥΠΔ εν γένει 

• Οι απαραίτητες δεξιότητες για την προστασία των δεδομένων 

• Το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων 

• Μελέτες περιπτώσεων και ανάλυση κινδύνου στην προστασία δεδομένων 

• Ασφάλεια δεδομένων και παραβιάσεις 

Με βάση τα παραπάνω, αποκαλύφθηκε ότι η προστασία δεδομένων για υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης δεν υπάρχει μόνο ως ειδικότητα, αλλά είναι πολύ καινοτόμο ως θέμα. Οι ΥΠΔ τόνισαν 

την ανάγκη να εκπαιδευτούν περισσότερο και να παρακολουθήσουν μαθήματα που θα 

περιλαμβάνουν όχι μόνο ένα ισχυρό θεωρητικό μέρος, αλλά και μια μεθοδολογία WBL. 

4.4. Μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Ρουμανία 

4.4.1. Τωρινή κατάσταση των ΥΠΔ 

Στη Ρουμανία, το επάγγελμα του "υπευθύνου για την προστασία δεδομένων" είναι εξαιρετικά 
ρυθμισμένο, με "επαγγελματικό πρότυπο", το οποίο έχει εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Προσόντων 
(ANC). Για το λόγο αυτό, όλα τα διαπιστευμένα μαθήματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις μονάδες 
αρμοδιότητας αυτού του προτύπου, με παρόμοια διάρκεια και πρόγραμμα σπουδών. 
 
Αρμοδιότητες και ικανότητες της ΛΔΚ που ορίζονται στο πρότυπο: 
1. Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οργανισμών και προσώπων για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
2. Παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός συμμορφώνεται με τη νομοθεσία σχετικά 
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία αποτελεί 
μέρος του οργανισμού. 
3. Διατύπωση συστάσεων και χορήγηση εξειδικευμένης οργάνωσης βοήθειας για την ερμηνεία και 
την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
4. Διαχείριση της σχέσης με την εποπτική αρχή όσον αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 
5. Σεβασμός της αρχής της αντικειμενικότητας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
6. Παροχή και διαχείριση του μητρώου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
7. Διαχείριση και συντονισμός των ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνικών πόρων που απαιτούνται 
για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων και δραστηριοτήτων για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 
8. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
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9. Παρακολούθηση της εφαρμογής εργαλείων και μεθόδων για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών. 
10. Ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
 

4.4.2. Σύγκριση μαθημάτων 

Δείτε το Παράρτημα 
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5. Περίληψη της έκθεσης 

Η σύνθεση των ευρημάτων μας περιέχει μια περίληψη των αποτελεσμάτων ώστε να τα εξετάσουμε 
για την προετοιμασία των κοινών προγραμμάτων σπουδών για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης και για την κατάρτιση των ΥΠΔ και των επαγγελματιών υγείας. Πρόκειται επίσης για ένα 
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της απασχόλησης των ΥΠΔ στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο, το οποίο χρησιμεύει επίσης ως κατευθυντήρια γραμμή για τα δύο επόμενα μέρη του έργου 
μας - την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και την κατάρτιση προγραμμάτων κατάρτισης. Είναι 
σημαντικό να σημειώσουμε ότι η εστίασή μας βασίζεται σε μαλακές δεξιότητες, τις οποίες 
χρειάζονται οι ΥΠΔ και οι επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, οι ειδικοί στον τομέα της υγείας 
χρειάζονται δεξιότητες και ικανότητες για την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων στην 
υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, δεν είναι μόνο σημαντικό να επισημάνουμε τις ομοιότητες αλλά 
και τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να ενσωματωθεί μια πληρέστερη 
εικόνα και να ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες. Τα ευρήματά μας βασίζονται σε:  

• τα αποτελέσματα μιας ηλεκτρονικής έρευνας (ποσοτική ανάλυση), 

• ποιοτική ανάλυση, η οποία περιείχε προσωπικές συνεντεύξεις και συζητήσεις ομάδων 
εστίασης 

• μια λεπτομερή γραφική έρευνα για τον έλεγχο των καθιερωμένων και εφαρμοσμένων 
προγραμμάτων σπουδών σε κάθε χώρα.Συνολικά, λόγω της ανάλυσης μπορούμε σαφώς να 
επισημάνουμε την ανάγκη να προωθήσουμε την ενσωμάτωση των μαλακών δεξιοτήτων 
όσον αφορά την εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων, είτε στους εργασιακούς χώρους 
των ΥΠΔ είτε στην καθημερινή ρουτίνα των επαγγελματιών υγείας σε όλες τις χώρες. Οι 
επαγγελματίες υγείας ασχολούνται ιδιαίτερα με τα ευαίσθητα δεδομένα, οπότε απαιτείται 
η ευαισθητοποίηση και η σύνεση για την προστασία των δεδομένων στις καθημερινές 
διαδικασίες εργασίας. Υπάρχει επίσης μια έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την εφαρμογή 
του GDPR σε όλες τις χώρες. 
 

Η προστασία δεδομένων προστατεύει όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, οπότε το έργο των ΥΠΔ είναι 
πολύπλευρο. Αυτό συμβαδίζει με μια ποικιλία μαλακών δεξιοτήτων όσον αφορά την ανάγκη 
κατάρτισης στις δεξιότητες παρουσίασης, τη διευκόλυνση των δεξιοτήτων, των διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων (ειδικότερα κατά την ανάπτυξη ενός επαγγελματικού προφίλ σε όλη την ΕΕ) 
διαμεσολάβησης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι απαντήσεις των υπεύθυνων προστασίας 
δεδομένων υποδεικνύουν επίσης ότι η απαιτούμενη γνώση εμπειρογνωμόνων εξαρτάται από τον 
τύπο και το μέγεθος ενός οργανισμού. 

 

5.1. Περίληψη των δεδομένων των ερευνών για κάθε χώρα 

Περιγραφική ανάλυση (Διαδικτυακή έρευνα) 
Οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν την προστασία των δεδομένων στην καθημερινή επαγγελματική ζωή, 
επειδή πρέπει να το αντιμετωπίσουν και επίσης αξιολογούν την ανάγκη είτε ως πολύ σημαντικές είτε 
ως σημαντικές. Παρατηρούμε μια διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των ερωτηθέντων, οι οποίοι 
αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι για το GDPR και τους ερωτηθέντες, οι οποίοι συμφωνούν ή δεν 
συμφωνούν. Επομένως, μπορούμε σαφώς να επισημάνουμε μια αβεβαιότητα όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν οι ερωτηθέντες πρέπει να αξιολογήσουν την 
επιρροή, εάν το GDPR θα έχει για την οργάνωσή τους στο εγγύς μέλλον. 

 

Οι προτεινόμενοι τρόποι διδασκαλίας είναι: 

• Work-based εργασία 

• Μελέτες περίπτωσης 
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• Διαδικτυακά μαθήματα 

• Μικτή μάθηση 
 
 Σε όλες τις χώρες μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι ΥΠΔ πρέπει να 
ενισχύσουν τις νομικές γνώσεις τους περισσότερο, αλλά και τις δεξιότητες της διαδικασίας ασφαλείας 
και τις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες είναι βασικές επαγγελματικές δεξιότητες για τους 
ΥΠΔ. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι, σε σύγκριση με άλλες ερωτήσεις, ένας αξιοσημείωτος 
αριθμός ερωτηθέντων δεν αισθάνθηκε ικανός να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Όσον αφορά τις 
μαλακές δεξιότητες, οι ερωτηθέντες παρατηρούν έλλειψη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Αυτό αντιστοιχεί 
στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ερωτηθέντων, οι οποίες είναι σημαντικές για 
τους ΥΠΔ. Οι ΥΠΔ ιδανικά θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις νομικές λεπτομέρειες. Επιπλέον, η σημασία 
της μεταφοράς της γνώσης για την προστασία των δεδομένων στην καθημερινή ρουτίνα των 
ερωτηθέντων είναι εμφανής σε δεδομένες απαντήσεις. Οι ΥΠΔ πρέπει να διευκολύνουν τη διαχείριση 
των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις 
εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού και επίσης με συγκεκριμένες απαιτήσεις εργασίας των 
εργαζομένων. Για την αξιοπιστία ενός ΥΠΔ, σε όλες τις χώρες, ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί 
τα καθήκοντά του εντελώς ανεξάρτητα από την εξουσία να ενεργούν αυτόνομα και χωρίς σύγκρουση 
συμφερόντων. Επίσης, οι ερωτηθέντες επισημαίνουν την προτίμηση ενός εξωτερικού ΥΠΔ, διότι έχει 
περισσότερη εμπειρία και ένα καλύτερο δίκτυο για μια τακτική ανταλλαγή γνώσεων. Ταυτόχρονα 
προτιμούν έναν εσωτερικό ΥΠΔ, επειδή είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τις εσωτερικές 
διαδικασίες. 
Δηλώσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ΥΠΔ στην υγειονομική 
περίθαλψη 
Γερμανία 
 
Περιγράφονται οι βασικές δεξιότητες του γερμανικού επαγγελματικού προφίλ για τους ΥΠΔ που 
παρέχεται από την «Επαγγελματική Ένωση Προστατευτικών Προσωπικών Δεδομένων στη Γερμανία» 
(BVD eV): 

• Διαδικασίες και οργάνωση (Οικονομικά) 
• Συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής 
• Προστασία δεδομένων - νομικοί κανονισμοί 

 
Οι ΥΠΔ δεν πρέπει να παρέχουν συμβουλές στους πελάτες τους μόνο από νομική άποψη, αλλά και 
από πλευράς ανθρώπινων αναγκών και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εργασίας. Οι ΥΠΔ 
πρέπει να είναι σε θέση να διαφοροποιούν το προσωπικό ενός ερευνητικού τμήματος μιας 
φαρμακευτικής επιχείρησης, μιας υγειονομικής ασφάλισης, ενός νοσοκομείου ή ενός ιδιωτικού 
ιατρείου. Οι απαντήσεις των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων υποδεικνύουν επίσης ότι η 
απαιτούμενη γνώση εμπειρογνωμόνων εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος ενός οργανισμού. Η 
συμπάθεια είναι η πιο αναφερόμενη ικανότητα που χρειάζεται ένας ΥΠΔ για την εργασία του / της. 
 
Οι ερωτηθέντες ΥΠΔ ανέφεραν τις ακόλουθες δεξιότητες για την εργασία τους: 

• Αναλυτική και δομημένη σκέψη 
• Δυνατότητα εργασίας ανεξάρτητα 
• Δέσμευση και πειστικότητα 
• Αντιληπτικότητα και γρήγορη σκέψη 
• Δυνατότητες λήψης αποφάσεων και δυνατότητα συμβιβασμού 
• Ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων συσχετίσεων μεταξύ οργανώσεων 
• Να γνωρίζει πώς να βελτιστοποιήσει τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες, καθώς και 
τη δομή επικοινωνίας σύμφωνα με το GDPR 
• Βαθιά γνώση σχετικά με την καθημερινή κατάσταση των πελατών 
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• Γνώση σχετικά με τα διάφορα τμήματα και τη συγκεκριμένη διατύπωση τους (τεχνικές 
γλώσσες) 
• Δεξιότητες για την αξιολόγηση των κινδύνων 
• Δυνατότητα επικοινωνίας ενός στενού θέματος με έναν συναρπαστικό και προσανατολισμένο 
προς τη λύση τρόπο 
• Κοινωνικές δεξιότητες για επικοινωνία με διαφορετικές ομάδες-στόχους (επικεφαλής γιατροί 
καθώς και νοσηλευτές π.χ.) 
• Διαχείριση των συγκρούσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως σημείου επαφής για 
καταγγελίες και ερωτήσεις υπαλλήλων, διευθυντών ασθενών και ακόμη και εποπτικών αρχών 
• Επίγνωση των προβλημάτων κατά την επικοινωνία σε περίπτωση ερωτήσεων και παραπόνων 
• Να γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων 
• Ικανότητα να βρεθούν στη θέση των άλλων 

Οι επαγγελματίες υγείας γνωστοποίησαν την ανάγκη γνώσης των παρακάτω στοιχείων για  τους ΥΠΔ:  

• Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση, ποιες λεπτομέρειες 
της προστασίας δεδομένων είναι μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα και χώρος εργασίας 
στις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης. 
• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων χρειάζεται πολλή ενσυναίσθηση για να κατανοήσει τις 
καθημερινές ανάγκες των πελατών του και να βρει μια κοινή γλώσσα ώστε να μπορεί να 
αντιμετωπίσει την αντίσταση που θα μπορούσε να συναντήσει. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
πείσει το προσωπικό καθαρισμού καθώς και τον κύριο γιατρό. Όχι μόνο οι διαδικασίες είναι 
διαφορετικές σε διαφορετικά είδη οργανώσεων, αλλά πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το 
υπόβαθρο και η εικόνα των επαγγελματικών ομάδων. 
• Ο ΥΠΔ πρέπει να γνωρίζει την έννοια και την αναγκαιότητα της προστασίας των δεδομένων στις 
ειδικές καταστάσεις της υγειονομικής περίθαλψης. 
• Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τη δική του συμπεριφορά. 
• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να διδάσκει χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένες καταστάσεις και πρακτική γλώσσα από καθημερινές επιχειρήσεις, ώστε οι 
εκπαιδευόμενοι να κατανοούν με πρακτικό τρόπο την προστασία των δεδομένων. Π.χ., το 
προσωπικό καθαρισμού θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν έγγραφα με ευαίσθητα 
δεδομένα στα απόβλητα και πώς πρέπει να το χειριστεί. Ο θεραπευτής πρέπει να κλείσει το 
φορητό υπολογιστή του, ενώ αφήνει το δωμάτιό του ακόμη και για μια στιγμή. Επίσης, οι γιατροί 
θα πρέπει να γνωρίζουν όταν μιλάνε για ασθενείς εκτός κλειστού δωματίου. 
• Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι σε θέση να δει τις συνέπειες της παράνομης συμπεριφοράς και να 
θεσπίσει μηχανισμούς πρόληψης 
• Οι ΥΠΔ χρειάζονται μια σκέψη προσανατολισμένη στη λύση, προκειμένου να βρουν πρακτικές 
λύσεις για την καθημερινή πρακτική 
• Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας που είχαν ήδη στο παρελθόν έπρεπε να θεωρούν το ιατρικό απόρρητο, αλλά 
δεν χρησιμοποιούνται για τις προκλήσεις σε περιόδους ψηφιοποίησης. 
• Αρκετοί επαγγελματίες υγείας τονίζουν τη σημασία μιας ηθικής στάσης του ΥΠΔ. 
 

Ελλάδα 
Οι ΥΠΔ στην υγειονομική περίθαλψη πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες δεξιότητες και ικανότητες: 

• Σε βάθος νομική εμπειρογνωμοσύνη. 
• Προχωρημένες δεξιότητες επικοινωνίας για τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργειών 
μεταξύ των σχετικών τμημάτων (Τμήματα Νομοθεσίας-Τυποποίησης) και για τη "μετάφραση" 
της νομικής γλώσσας σε πιο πρακτικές καθημερινές συμβουλές / συμβουλές. 
• Ανεξαρτησία και αξιοπιστία. 
• Δεξιότητες προσανατολισμού πελατών. 
• Προηγμένες δεξιότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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• Διαπολιτισμικές ικανότητες. 
 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι εκτός από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την 
τεχνογνωσία ενός ΥΠΔ (κυρίως νομικών και τεχνολογιών πληροφορικής), οι σημαντικότερες 
δεξιότητες είναι οι διαπροσωπικές, οι αποκαλούμενες μαλακές δεξιότητες. Μεταξύ αυτών των 
δεξιοτήτων, τόνισαν την «ανεξαρτησία» του ΥΠΔ ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
την αποτελεσματική εξισορρόπηση των συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των τμημάτων / 
διοίκησης, της ακεραιότητας του χαρακτήρα και της προθυμίας να μάθουν νέα πράγματα. 
 
Ρουμανία 
 
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία DPO θεωρούν ότι οι βασικές 
δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματός τους σχετίζονται κυρίως με: 

• Ισχυρές τεχνικές γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής, τόσο στο τμήμα λογισμικού όσο και 
στη διαμόρφωση των συστημάτων πληροφορικής. 
• Ειδικές γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες στο ιατρικό σύστημα 
• Ισχυρή γνώση της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο ιατρικό σύστημα 
• Η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων, σε επίπεδο συστήματος, σε επίπεδο διαδικασίας και σε 
ατομικό επίπεδο, ώστε να λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το σύστημα 
προστασίας δεδομένων 
• Δεξιότητες που τους επιτρέπουν να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο 
σύστημα 

Δηλώσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων στην υγειονομική 
περίθαλψη 
 
Γερμανία 
 
Αν και η ευαισθησία στην προστασία δεδομένων αυξήθηκε από την εφαρμογή του GDPR, οι δηλώσεις 
των ερωτηθέντων σχετικά με το είδος της ευαισθησίας ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτές οι δηλώσεις 
των ΥΠΔ και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αντικατοπτρίζουν διαφορετικό βαθμό 
συνειδητοποίησης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Οι επαγγελματίες υγείας αναφέρουν 
σχετικά με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των ασθενών που θέλουν να γνωρίζουν ποιος έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα τους και που ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων τους. Ορισμένοι ΥΠΔ 
ανέφεραν επίσης την αύξηση των καταγγελιών για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, αρκετοί 
επαγγελματίες υγείας παρατηρούν επίσης έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά τη διαχείριση 
δεδομένων μεταξύ των συναδέλφων τους και επιβεβαίωσαν την ανάγκη κατάρτισης στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων όταν τους ρωτούσαν. Τα ευρήματα 
υποδεικνύουν ότι για την εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της συμπεριφοράς 
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας είναι σημαντικό να έχουμε πρακτική εφαρμογή. Αυτό 
σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας χρειάζονται οδηγίες για την προστασία των 
δεδομένων που απευθύνονται σε ομάδες-στόχους, οι οποίες εξετάζουν επίσης το συγκεκριμένο 
εργασιακό περιβάλλον τους. 
 
Αναφέρονται Μαλακές δεξιότητες για επαγγελματίες υγείας σχετικά με την προστασία δεδομένων: 

•Ενσυναίσθηση 
• Να γνωρίζετε τη θέση των ασθενών και να λαμβάνετε σοβαρά τα δικαιώματά τους 
• Να είστε σε θέση να αλλάξετε την προοπτική: ποιο θα ήταν το ενδιαφέρον μου εάν ήμουν 
ασθενής; 
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• να είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει τη δράση του και να εκτιμά τις συνέπειες (εκτίμηση 
επιπτώσεων) 
• Συνειδητότητα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εργασίας τους 
• Πρέπει να είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις 
• Βεβαιότητα σχετικά με τις παράνομες οδηγίες από το περιβάλλον τους 
 

Οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα στον τομέα της υγείας θα πρέπει να έχουν την εξουσία να 
υποδεικνύουν τους συναδέλφους τους σε λάθη σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Για 
ορισμένους DPOS είναι σημαντικό ο οργανισμός να εφαρμόζει μια ανοιχτή κουλτούρα σφάλματος, 
προκειμένου να επιτρέψει μια ανοιχτή συζήτηση για την απώλεια δεδομένων. Οι εργαζόμενοι πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν με κριτικό πνεύμα τις διαδικασίες εργασίας για να τις 
βελτιστοποιήσουν. Τα πανεπιστήμια και οι φορείς παροχής ΕΕΚ πρέπει να προσφέρουν στα 
προγράμματα σπουδών τους ενότητες γνώσεων και κατάρτισης για την προστασία των δεδομένων. 
Επίσης, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να γνωρίζουν την προστασία των δεδομένων και 
να εξετάζουν τις νομικές ανάγκες των προϊόντων τους. 
 
Ελλάδα 
 
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι εργαζόμενοι στις περισσότερες εταιρείες / δομές δεν γνωρίζουν 
το GDPR. Στην πραγματικότητα, τονίστηκε η έλλειψη συνειδητοποίησης και η συνεχής ροή 
πληροφοριών προς τους εργαζόμενους σχετικά με το GDPR. Παρόλο που έχουν εισαχθεί οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές, η νοοτροπία των εργαζομένων δεν έχει αλλάξει ακόμα. Από τα 
προαναφερθέντα σχόλια προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται περαιτέρω καθοδήγηση και 
πληροφορίες, όχι μόνο με τη μορφή εταιρικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία 
συχνά παραμένουν απαρατήρητα, αλλά μέσω ημερών πληροφόρησης, διαδικτυακών σεμιναρίων ή 
εργαστηρίων και βιωματικών σεμιναρίων. Επίσης, αναφέρθηκε ότι η παροχή πληροφοριών και 
κατάρτισης πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι μια εφάπαξ πληροφορία, συνήθως υπό τη 
μορφή ενημερωτικής ημέρας, αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Το πρόβλημα έγκειται σε θέσεις που 
βρίσκονται μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, όπως οι εργαζόμενοι 
σε μια φαρμακευτική εταιρεία, οι νοσηλευτές, οι υποστηρικτές του νηπιαγωγείου και του διοικητικού 
προσωπικού, διότι ακόμη και αν έχουν ήδη ενημερωθεί για το GDPR, κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό, 
εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης των ασθενών σχετικά με τους κανονισμούς και τα δικαιώματά 
τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, καθιστά την κατάσταση πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί. 
Ρουμανία 
 
Τόσο οι συνεντεύξεις όσο και οι ομάδες εστίασης έχουν δείξει ότι οι ασθενείς είναι εν γένει ενήμεροι 
για την ανάγκη προστασίας δεδομένων, χωρίς όμως να έχουν συγκεκριμένα ή συγκεκριμένα 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Οι συμμετέχοντες 
απάντησαν ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εκτίθενται 
έντονα στο θέμα της προστασίας δεδομένων, είτε στο χώρο εργασίας είτε μέσω εκστρατειών 
πολυμέσων. Ωστόσο, παραδέχτηκαν ότι η μεταφορά πληροφοριών, νομικών και διαδικαστικών 
γνώσεων έγινε σε οργανωτικό επίπεδο, κυρίως με επίσημο τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή ενημερωτικών σεμιναρίων που οργανώθηκαν με εξωτερικούς ή εσωτερικούς προμηθευτές. Αυτό 
που παρατηρήθηκε ήταν ότι σε καμία περίπτωση η εκπαίδευση αυτή δεν επικεντρώθηκε σε μαλακές 
δεξιότητες, στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ασθενή, πώς να παρουσιάσει τα οφέλη στην 
προστασία των δεδομένων ή να χειριστεί τις διαφορετικές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν στη 
διαδικασία συλλογής δεδομένων κ.λπ. λόγοι για τους οποίους έκριναν ιδιαίτερα χρήσιμο να 
ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό 
στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και όχι σε ένα γενικό θέμα. Τονίστηκε επίσης ότι η παροχή 
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πληροφοριών και κατάρτισης πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
τους. 
 

Προτάσεις για τις εκπαιδεύσεις και τις καλές πρακτικές 

 
Γερμανία 
Οι ΥΠΔ ανέφεραν τις ακόλουθες μεθόδους κατάρτισης όσον αφορά τις εκπαιδεύσεις τους για την 
προστασία των δεδομένων: 
 

• Ο εκπαιδευτής εξηγεί την προστασία δεδομένων με παραδείγματα από τη δική του εμπειρία 
•Οι περιπτωσιολογικές μελέτες 
• Χρήση εγχειριδίων 
• Επεξήγηση ζητημάτων προστασίας δεδομένων με μια οργάνωση μοντέλων 
• Κατάρτιση στο Web, VOOC, MOOC, eLearning 
•Ομαδική δουλειά 
• Διαδραστική διδασκαλία 
• Οι μαθητές συζητούν τα έργα από την καθημερινή τους δραστηριότητα στην τάξη 
• Αλλαγή προοπτικής 
 

Για τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
διδασκαλίας της προστασίας δεδομένων για τους εργαζόμενους είναι τα ηλεκτρονικά μαθήματα 
eLearning με επακόλουθο έλεγχο της επιτυχίας της μάθησης, επειδή ο εργοδότης μπορεί να 
τεκμηριώσει εύκολα τις εκπαιδεύσεις και να εκπληρώσει τις αποδείξεις της GDPR. Ωστόσο, 
προκειμένου να εφαρμοστεί επαρκώς η προστασία των δεδομένων, αρκετοί ΥΠΔ και επαγγελματίες 
υγείας δήλωσαν ότι είναι αναγκαίες εξηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας των 
εργαζομένων, οι οποίες ενσωματώνουν τις οδηγίες προστασίας δεδομένων. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Αυτό περιγράφεται 
επίσης ως βέλτιστη πρακτική. Ένας ΥΠΔ συνιστά τον συνδυασμό ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης με 
μάθηση βασισμένη στην εργασία. Οι ΥΠΔ και οι επαγγελματίες υγείας ανέφεραν τις ακόλουθες 
μεθόδους κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων: 
 

• Πρέπει ο ρόλος για να αντανακλά την επικοινωνία με τους ασθενείς 
• Αλλαγή προοπτικής 
• Εμφάνιση των συνεπειών της κατάχρησης δεδομένων 
• Να επισκεφθείτε διαφορετικούς χώρους εργασίας και να κατανοήσετε καλύτερα την εφαρμογή 
της προστασίας δεδομένων 
• Η ευαισθητοποίηση των συναδέλφων 
 

Ελλάδα 
 
Τα βασικά συμπεράσματα ή οι συστάσεις πολιτικής για την Ελλάδα θα μπορούσαν να συνοψιστούν 
στα παρακάτω σημεία: 

• Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εκπαιδεύσεων που παρέχονται στους ΥΠΔ στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης έχει αυξηθεί από την έναρξη ισχύος του κανονισμού της ΕΕ για το 
GDPR, το πεδίο εφαρμογής τους είναι αρκετά γενικό και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες των επαγγελματιών. Η ανάγκη για τομεακές, εξατομικευμένες και οργανωμένες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, απεικονίστηκε. 

• Πρέπει να ενισχυθούν οι δεξιότητες καθοδήγησης και κατάρτισης των υπαλλήλων ή των 
διευκολυντών των ΥΠΔ. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρέπει να περιλαμβάνουν πρακτικά 
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σενάρια και παιχνίδια ρόλων για να καταστήσουν τη διαδικασία πιο ελκυστική και συναφή 
με την πραγματικότητα της εργασίας των συμμετεχόντων. 

• Οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις καλές πρακτικές ή τις 
παραβιάσεις προστασίας δεδομένων στην καθημερινή τους ρουτίνα, επομένως οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πρακτική επίλυση 
προβλημάτων. Η απλή αναφορά του νομικού πλαισίου και οι πιθανές συνέπειες για τη μη 
συμμόρφωση δεν εξυπηρετούν το σκοπό της ενσωμάτωσης του GDPR στην πραγματικότητα 
της επαγγελματικής πραγματικότητας των επαγγελματιών. 

• Οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των οργανώσεων και των ανθρώπων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών προστασίας δεδομένων, ώστε να 
οδηγούν στην αλλαγή της νοοτροπίας. 

• Θα πρέπει να οργανωθούν πρόσθετες δραστηριότητες διάδοσης και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης, που θα στοχεύουν όχι μόνο τους επαγγελματίες του τομέα της Υγείας και 
τους ΥΠΔ αλλά και τους ασθενείς και το ευρύτερο κοινό. 

• Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και κατάρτιση των ανθρώπων 
και των διαδικασιών. 

 
Ρουμανία 
 
Στη Ρουμανία, η προσφορά κατάρτισης στον τομέα της Προστασίας Δεδομένων είναι πλούσια και 
καλά τοποθετημένη, ακόμη και αν το επάγγελμα του Προσωπικού Προστασίας Δεδομένων είναι 
πρόσφατο. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα μαθήματα που εμφανίστηκαν την τελευταία περίοδο 
λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης δεν καλύπτουν σημαντικά τμήματα της εκπαιδευτικής ανάγκης που 
έχουν οι ΥΠΔ. Ακολουθούν μερικά συμπεράσματα από την ανάλυση: 

• το επάγγελμα του ΥΠΔ είναι αρκετά τυποποιημένο στη Ρουμανία, με σαφώς καθορισμένες 
μονάδες ικανότητας, πιστοποιημένες σε εθνικό επίπεδο · αλλά τα μαθήματα έχουν γενικό 
χαρακτήρα, επικεντρώνονται κυρίως στις θεωρητικές πτυχές, με χαμηλό βαθμό προσαρμογής 
σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας 
• εντοπίζεται ειδική ανάγκη κατάρτισης, ειδικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η 
οποία πρέπει να διπλώνεται στις ανάγκες του συστήματος, στις διαδικασίες που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του συστήματος 
• η προπόνηση πρέπει να είναι πολύ πρακτική, βασισμένη σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. 
• δεδομένης της ανάπτυξης του ιδιωτικού συστήματος υγείας στη Ρουμανία, μπορεί να είναι 
χρήσιμο να αντιμετωπιστούν ορισμένες πτυχές που σχετίζονται με τις πολιτισμικές διαφορές 
μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων υγείας · 
• απαιτείται κατάρτιση προσανατολισμένη στις μαλακές δεξιότητες ως συμπληρωματική 
συνιστώσα που απαιτείται για τη δραστηριότητα των ΥΠΔ · 
• Τα μαθήματα διαδικτύου είναι μια πολύτιμη επιλογή για όσους εργάζονται στην προστασία 
δεδομένων, λόγω της ευελιξίας τους. θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ένα μοντέλο 
συνδυασμένης μάθησης, ικανό να φέρει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μέσω 
αλληλεπίδρασης πρόσωπο με πρόσωπο. 
• οι συνεδρίες κατάρτισης θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από σύντομα διαδραστικά 
σεμινάρια / συναντήσεις καθοδήγησης, στα οποία η διαδικασία μάθησης θα μπορούσε να 
ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. 

 

Για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την προστασία των δεδομένων και 
κατάρτισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συνολικά και ειδικά για τη χώρα 
χαρακτηριστικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη: 

Συνολικά 
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• Διαφορές στις απαιτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ και τους ειδικούς για κάθε 
χώρα κανονισμούς 
• Οι ήδη αναφερόμενες μαλακές δεξιότητες στο GDPR (βλ. 4.1.) 

Γερμανία 

• Νομική πολυπλοκότητα εκτός από το GDPR – Οι Ομοσπονδιακοί νόμοι ισχύουν επιπλέον των 
νόμων κάθε ομοσπονδιακού κράτους και οι νόμοι που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη 
διέπονται από κάθε ομοσπονδιακό κράτος - για το λόγο αυτό ο νόμος μπορεί να διαφέρει μεταξύ 
τους 
• Εφαρμογή της προστασίας δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συστήματα 
πληροφορικής σε σχέση με την πρακτικότητα της καθημερινής επιχείρησης 
• Εξασφάλιση της ασφαλούς διαλειτουργικότητας διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως ιατρών και 
υγειονομικών διαβεβαιώσεων 
• Η εμπλοκή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στην προστασία δεδομένων διαφέρει από 
την άποψη των επαγγελματικών τους θέσεων και της συμμετοχής τους στην εφαρμογή του GDPR 
• Η προστασία δεδομένων δεν ανήκει στα βασικά καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας. 
• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους ΥΠΔ δεν αποτελούν αρχική επαγγελματική 
εκπαίδευση αλλά πρόσθετο προσόν. 
• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών για τους ΥΠΔ διαφέρουν ως προς 
το περιεχόμενο και τη διάρκειά τους, διότι δεν υπάρχει επίσημη ρύθμιση. 

 
Ελλάδα 
 

• Ένας συμμετέχοντας που εργάζεται στο δημόσιο τομέα τόνισε ότι οι δημόσιες δομές 
υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανονισμών για την προστασία των δεδομένων, λόγω εσωτερικών διαδικασιών και 
γραφειοκρατικών περιορισμών, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
τμημάτων. 
• Ο κανονισμός GDPR εισάγει μια συγκεκριμένη νοοτροπία προστασίας δεδομένων, την οποία οι 
οργανώσεις πρέπει να συμπεριλάβουν στις εσωτερικές τους διαδικασίες, όχι ως διαδικασία αλλά 
ως «τρόπος ζωής», η οποία έχει συνέπειες πέρα από τον τομέα. Η πιο πληγείσα περιοχή όσον 
αφορά το GDPR είναι αυτή που αφορά την πολιτική τους έναντι των κλινικών επισκεπτών / 
συμβούλων. 
• Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων και οι επαγγελματίες υγείας εξέφρασαν την άποψη ότι 
τα Τμήματα Πληροφορικής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμμόρφωση με το GDPR, 
σχεδόν σε κάθε πράξη. 

 

Ρουμανία 

 
• Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να αναθεωρηθούν 
λόγω της εφαρμογής του GDPR. (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επαγγελματιών του 
ιατρικού τομέα που διαχειρίζονται προσωπικά και ειδικά δεδομένα σε ποσοστό 80% -90%, ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών σε αυτόν τον τομέα, σε οργάνωση, είναι αρκετά μικρός (ένα 
άτομο έχει πολλά άλλα καθήκοντα. 
• Επί του παρόντος, τα προσωπικά και ειδικά δεδομένα και πληροφορίες διαχειρίζονται στο 
επίπεδο του ιδρύματος, με τη βοήθεια εφαρμογών πληροφορικής που αναπτύσσονται και 
συντηρούνται από το Υπουργείο Υγείας. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά γίνεται ξεχωριστά από 
το λογαριασμό και το χρήστη. 
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Provider Brief Description of Curriculum Content and  structure Training methods and techniques used
Apprenticeship 

or WBL
Soft Skills 

Existing Target Groups and their specific 

characteristics
Reference - webpage

Module 1: Introduction to GDPR

Part 1: Basics

• Introduction toData Protection (Background)

• Basic Laws, Controlling Institutions and Case Laws of the Court

• Introducion to DSGVO (German Data Protection Law) and overview over other Regulations (Data Protection Laws of the German 

States, Jurisdiction concerning Telecommunication, etc.)

• How to collect and process personal Data according to the GDPR

• Rights of the "Data Possessors" /  how to formulate Effective consent of those affected

• Position of a DPO in the organization - Rights and Tasks

• professional and personal suitability. Liability of a DPO, juridical consequences of non-compliance for the management of an 

organization.

• Rights and tasks of supervising institutions. 

• Data Protection and IT Security.

• Case Studies

Part 2: Management of Data Protection in Companies. 

• Identification of typical processes affected by Data Protection.

• Establishment and maintanance of the public internal Directory of procedures.

• Examination of technical and organizational measures stipulated in Annex to Article § 9 BDSG

• Conrolling and contracting external service providers 

• Obligation of the staff on data secrecy

• Raising awareness amongst the workforce by means of training and other measures. 

• DPO as contact person for employees concerning data protection. 

• Case Study 

Part 3: Practice Transfer

• Supervising of processes relevant for Data Protection

• DPO as consultant when new IT processes are implemented

• Development of strategies how to communicate processes and instructions (e.g. how to use  Internet, E-Mails etc.)

• Development and Communication of Data Protection Concepts 

• Preparation of a plan for the first 100 days as DPO in his/her company 

• Reporting to Geschäftsleitung 

• Data Protection as competitive advantage 

• Case Studies

_Communication

_Personal suitability as DPO

_Methodology how to develop 

concepts

_Employees of companies or non-profit 

organizations, who want to work as data 

protection officer or as data protection 

coordinator

_Employees already working as internal or 

external DPOs

 _Professionals responsible for data 

protection

Notice: executives in human ressources or IT 

departments as well as senior managers are 

not recognized as suitable by legislature 

because of conflict of interests. Work 

councils members are recognized as 

suitable.

https://www.ihk-

potsdam.de/produktmarken

/WEITERBILDUNG/LEHRGAe

NGE/Betrieblicher_Datensch

utzbeauftragter_IHK/233313

0#titleInText0

Module 2 IT-Basics:

Part 1: Interfaces between Data Protection and IT

• Basics of IT Systems

• How to collect information

• Cowork of DPO and IT department

Part 2: IT- Basics

• Computer and Server architecture

• Active and passive components of a network

• Network protocol and server providers

• Local and public networks (LAN, Intranet, WAN)

• Data storage (RAID, SAN, NAS)

Part 3: Tasks and applications in IT relevant for data protection

• System administration 

• Authentication methods, Communication systems (E-Mail, Groupware), Applications (Office, etc.)

• Internet-Services / E-Commerce, peripheral devices (printer, scanner, fax), Telecommunication

• Firewall-, spam filter, virus protection

• Internal und external Services (Hosting, Housing), Cloud Computing (Software/Platform/Infrastructure as a Service)

• Archiving systems

• Tele work, Mobile work (Laptop, Smartphone, Tablet)

• BYOD

• Encryption methods

• Case study

Part 4: Concepts

• IT knowledge

• Auditing (§ 9 BDSG)

• Data Backup and restoration, Protocols in accordance with data protection

• Benefits of data protection for companies

• Audits - ISO 27001 

Part 5: 

• Exam preparation for Module 1 and 2 (6 hours)

• Exam (2 hours)

_Cooperation DPO and IT

Module 4: Data Protection in Health Care

- Guidelines of data protection and of juridication

- Organizational structures of companies in the health care sector 

- Secrecy and reporting requirements

- Medical confidentiality, release from confientiality

- Rights of the person concerned / Principles / Notification / Information and access to the file / Correction, blocking and deletion / 

Right of opposition / Damages

- Handling of patient data / transfer of patient data / retention periods

- Services by external companies

Especially health professionals and all 

empolyees in health care have to handle 

with very sensitive patients´ data. 

Carelessness and mistakes would lead to 

loss of confidence between health 

professionals and patient. 

https://www.procado.de

/akademie/weiterbildung-

datenschutz-im-

gesundheitswesen-

sozialwesen.html

No 

apprenticeship; 

Work-based 

Learning: Case 

Studies; Sample 

company

Title: Company Data Protection Officer; Duration: Module 1 + 2:  3 days (25 hours) per module; Module 4: 1 day

The IHK Brandenburg supplies a 

Certificate Course for a 

“Company DPO”. The 

abbreviation IHK (Industrie- und 

Handelskammer) names a 

German public body, “Chamber 

of Industry and Commerce” 

(CCI). It is a regionally organized 

cross-industry association of 

entrepreneurs and commercial 

enterprises. The name IHK 

Brandenburg derives from its 

residence in the German federal 

state Brandenburg. 

This training ends with a certificate 

which is recognized in all states of 

Germany. The training teaches basical 

knowledge for DPOs so that the 

participants can work as DPOs in 

companies according to GDPR. The 

training consists of 6 modules with 

minimum 50 hours in total. Module 1 

and 2 are mandatory to receive the 

certificate. Module 4 in combination 

with 1 and 2 means the certificate for 

DPO in Health Care. 

_Distribution and transfer of knowledge

_Discussion of application examples

_One case study paralel to the course

_Small case studies

_Discussion of cases from the participants´ 

companies

_Development of a plan for the first 100 

days as DPO in the participants´companies
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Provider
Brief Description of 

Curriculum
Content and  structure

Training methods and 

techniques used

Apprenticeship 

or WBL
Soft Skills 

Existing Target Groups and their specific 

characteristics
Reference - webpage

Basics

• EU Law - National Law

• Important terms and principles of data protection law (Art. 4 / 5 EU-DSGVO)

• Term and contractual requirements for order processing

Legally valid consents

• Form und Bestimmtheit der Einwilligung

• Disclosure obligations and coupling ban

• Right of withdrawal of the person concerned

Core Areas of Data Protection

• Processing of customer and prospect data

• Employee data protection according to § 26 BDSG-new

• Transmission to third countries

Data Protection Requirements and Data Protection Control

Rights of the Affected Persons

• transparency obligations / Deletion and right to forget /Right to data portability / 

compensation

The corporate data protection officer

• Requirements of a group data protection officer

• Required expertise and avoidance of conflicts of interest

• Tasks

• Position in the company including relationship to the works council

• Dismissal protection

• Reporting and documentation requirements for data security incidents

Supervisory authority

• Tasks, powers, sanctions

https://www.tuev-

nord.de/de/weiterbildung/s

eminare/datenschutzbeauft

ragter-tuev-a/

Business processes in accordance with data protection

• Information requirements

• List of processing activities

• Requirements / purpose / content

• Erstellung und Aktualisierung

Riskmanagement

• Risks of the company - risks of affected persons

Impact assessment of data protection

• Requirements / Decision making / documentation

• Implementation and organization

•Implementation of accountability

• Audits and certification

IT Security

• Definition of IT Security

• IT Security and data protection

• Vulnerabilities and threats

Technical and organizational messurements

• Pseudonymization / encoding

Data protection in Health Care

• Data protection in Health Care and medical  medical confidentiality

• Resposibilities for data protection in medical institutions

Processing patients´ data within the institution

• Collection and storage for the purpose of treatment

• Electronic health card

• Documentation requirements of medical doctors

• Data processing for research purposes

Transmission of patient data

• Transmission to other institutions or government

• Information of insitutions of insurance

Archiving

• IT Service providers

• Archiving and deletion obligations

Data protection in practice

• Clinical information systems

• Communiction in clinical institutions

• Data protection and Point-of-Care(POC) applications

• remote maintenance of IT-Systems

• The confidentiality of access to patient records in preliminary proceedings

• Role of the DPO

_Distribution and transfer of 

knowledge

_Discussion of application 

examples

_Small case studies

_Transfer to the practice of the 

participants

DPOs in organizations of health care. 

Participation in a basic training for data 

protection is required.

https://www.tuev-

nord.de/de/weiterbildung/s

eminare/datenschutz-im-

gesundheitswesen-a/

Social skills especially for the challenges of a DPO as 

consaltant for and mediator between  management, 

affected persons, works council and external 

supervizing institutions. This training is ideal for 

DPOs in group companies. 

_Employees who want to work as data 

protection officer 

_Participants who want to work as external 

DPOs on a freelancer basis or as employees of 

an organization speciallized on data 

protection.

 _Professionals responsible for data protection

Notice: executives in human ressources or IT 

departments as well as senior managers are 

not recognized as suitable by legislature 

because of conflict of interests. Work councils 

members are recognized as suitable.

The TÜV Nord AG (German 

technical inspection 

association) is an 

independent service 

company. The company 

provides testing and 

certification for Industry, 

automobiles, human 

resources and education.

General education to the 

DSB. This further education is 

the basis for the in-depth 

seminar on DSB in the 

healthcare sector. Possibility 

to take part in an exam with 

the certificate conclusion of 

the Data Protection Officer 

(TÜV®).

_Distribution and transfer of 

knowledge

_Discussion of application 

examples

_Small case studies

No 

apprenticeship. 

Practical 

orientation 

based on case 

studies

Title: Company Data Protection Officer - according to GDPR and BDSG new; Basic Module Duration: 4 days; Module Data Protection in Health Care: 2 days
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