
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

  

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς  

  

Άρθρο 44  

  

Γενικές αρχές για διαβιβάσεις  

  

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από τη διαβίβασή 
τους σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εάν, με την 
επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι προϋποθέσεις που 
θεσπίζονται στο παρόν κεφάλαιο τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 
εκτελούντα την επεξεργασία, μεταξύ άλλων για περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό σε άλλη τρίτη 
χώρα ή άλλο διεθνή οργανισμό. Όλες οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 
εφαρμόζονται με σκοπό να διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών 
προσώπων που εγγυάται ο παρών κανονισμός δεν υπονομεύεται.  

  

Άρθρο 45  

  

Διαβιβάσεις βάσει απόφαση επάρκειας  

  

1. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι 
διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από 
έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν 
λόγω διεθνή οργανισμό. Για μια τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται ειδική άδεια.  

  

2. Κατά την εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:  

  



α) το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τη σχετική νομοθεσία, τόσο τη γενική όσο και την τομεακή, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την εθνική ασφάλεια 
και το ποινικό δίκαιο και την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, τους 
κανόνες περί προστασίας δεδομένων, τους επαγγελματικούς κανόνες και τα μέτρα 
ασφάλειας, περιλαμβανομένων των κανόνων για τις περαιτέρω διαβιβάσεις 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό που 
τηρούνται στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό, νομολογία, καθώς 
και ουσιαστικά και εκτελεστά δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και 
αποτελεσματικά διοικητικά και δικαστικά μέσα προσφυγής για τα υποκείμενα των 
δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται,  

  

β) την ύπαρξη και την αποτελεσματική λειτουργία μίας ή περισσότερων ανεξάρτητων 
εποπτικών αρχών οι οποίες βρίσκονται στην εν λόγω τρίτη χώρα ή στις οποίες 
υπόκειται ένας διεθνής οργανισμός, υπεύθυνων να διασφαλίζουν και να επιβάλουν 
τη συμμόρφωση προς τους κανόνες προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
επαρκών εξουσιών επιβολής, να συνδράμουν και να συμβουλεύουν τα υποκείμενα 
των δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και να συνεργάζονται με τις 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών, και  

  

γ) τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εν λόγω τρίτη χώρα ή ο διεθνής 
οργανισμός ή άλλες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από νομικά δεσμευτικές 
συμβάσεις ή πράξεις και από τη συμμετοχή τους σε πολυμερή ή περιφερειακά 
συστήματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

  

3. Η Επιτροπή, αφού εκτιμήσει την επάρκεια του επιπέδου προστασίας, μπορεί 
να αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, ότι εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από τρίτη 
χώρα ή έδαφος ή έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς σε τρίτη χώρα ή από 
διεθνή οργανισμό. Η εκτελεστική πράξη προβλέπει μηχανισμό περιοδικής 
επανεξέτασης, τουλάχιστον ανά τετραετία, στην οποία συνεκτιμώνται όλες οι 
σχετικές εξελίξεις στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό. Η εκτελεστική πράξη 
προσδιορίζει την εδαφική και τομεακή εφαρμογή της, καθώς και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, την εποπτική αρχή ή τις αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2.  

  



4. Η Επιτροπή παρακολουθεί σε συνεχή βάση εξελίξεις σε τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία αποφάσεων 
που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και αποφάσεων 
που εκδίδονται βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.  

  

5. Η Επιτροπή, όταν οι υπάρχουσες πληροφορίες αποκαλύπτουν, κυρίως 
κατόπιν της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου, ότι μια τρίτη χώρα, έδαφος ή συγκεκριμένος τομέας σε τρίτη χώρα ή διεθνής 
οργανισμός δεν διασφαλίζει πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καταργεί, τροποποιεί ή αναστέλλει, στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο, την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
μέσω εκτελεστικών πράξεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 
93 παράγραφος 2.  

  

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 93 παράγραφος 3.  

  

6. Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με την τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
με σκοπό την επανόρθωση της κατάστασης απόρροια της οποίας είναι η απόφαση 
που έχει ληφθεί δυνάμει της παραγράφου 5.  

  

7. Η απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν θίγει 
τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη χώρα, στο έδαφος ή 
σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή στον 
διεθνή οργανισμό σύμφωνα με τα άρθρα 46 έως 49.  

  

8. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον ιστότοπό της κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών και συγκεκριμένων τομέων 
σε τρίτη χώρα, καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα οποία έχει αποφασίσει ότι 
διασφαλίζεται ή δεν διασφαλίζεται πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας.  

  

9. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 25 
παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν με απόφαση της Επιτροπής εκδοθείσα σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 ή 5 του παρόντος άρθρου.  



  

Άρθρο 46  

  
Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις  

  

1. Ελλείψει απόφασης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 3, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εάν ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και 
υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά 
ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.  

  

2. Οι κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να 
προβλέπονται, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια εποπτικής αρχής, μέσω:  

  

α) ενός νομικά δεσμευτικού και εκτελεστού μέσου μεταξύ δημόσιων αρχών ή 
φορέων,  

  

β) δεσμευτικών εταιρικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 47,  

  

γ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2,  

  

δ) τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από εποπτική 
αρχή και εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2,  

  

ε) εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 40, από κοινού με 
δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη χώρα να εφαρμόζει τις κατάλληλες 
εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των 
δεδομένων, ή  

  



στ) εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 42, από κοινού 
με δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία στην τρίτη χώρα να εφαρμόζει τις κατάλληλες 
εγγυήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των 
δεδομένων.  

  

3. Με την επιφύλαξη της άδειας από την αρμόδια εποπτική αρχή, οι κατάλληλες 
εγγυήσεις της παραγράφου 1 μπορούν επίσης να παρέχονται ιδίως μέσω:  

  

α) συμβατικών ρητρών μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία και του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία ή 
του αποδέκτη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή 
οργανισμό ή  

  

β) διατάξεων προς συμπερίληψη σε διοικητικές ρυθμίσεις μεταξύ δημόσιων αρχών ή 
φορέων οι οποίες περιλαμβάνουν εκτελεστά και ουσιαστικά δικαιώματα 
υποκειμένων των δεδομένων.  

  

4. Η εποπτική αρχή εφαρμόζει τον μηχανισμό συνεκτικότητας που αναφέρεται 
στο άρθρο 63 στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου.  

  

5. Οι άδειες από κράτος μέλος ή εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 26 
παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν, εάν απαιτείται, από την εν λόγω εποπτική αρχή. 
Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 
4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν, 
αντικατασταθούν ή καταργηθούν, εάν απαιτείται, με απόφαση της Επιτροπής 
εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

  

Άρθρο 49  

  

Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις  

  



1.   Σε περίπτωση απουσίας απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρθρου 45 
παράγραφος 3 ή κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 46, 
περιλαμβανομένων των εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, η διαβίβαση ή το σύνολο 
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

  
α) το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε ρητώς στην προτεινόμενη 
διαβίβαση, αφού ενημερώθηκε για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονούν 
τέτοιες διαβιβάσεις για το υποκείμενο των δεδομένων λόγω απουσίας απόφασης 
επάρκειας και κατάλληλων εγγυήσεων,  

  

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του 
υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή για την εφαρμογή 
προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου 
των δεδομένων,  

  

γ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης η οποία 
συνήφθη προς όφελος του υποκειμένου των δεδομένων μεταξύ του υπευθύνου 
επεξεργασίας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,  

  

δ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  

  

ε) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων,  

  

στ) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του 
υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων, εφόσον το υποκείμενο των 
δεδομένων δεν έχει τη φυσική ή νομική ικανότητα να παράσχει τη συγκατάθεσή του,  

  

ζ) η διαβίβαση πραγματοποιείται από μητρώο το οποίο σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό 
και είναι ανοικτό για αναζήτηση πληροφοριών είτε στο ευρύ κοινό είτε σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί έννομο συμφέρον, αλλά μόνο εφόσον 
πληρούνται στην εκάστοτε περίπτωση οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
δίκαιο της Ένωσης ή στο δίκαιο του κράτους μέλους για την αναζήτηση πληροφοριών.  



  

Όταν η διαβίβαση δεν μπορεί να βασιστεί σε διάταξη του άρθρου 45 ή 46, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, και 
δεν ισχύει καμία από τις παρεκκλίσεις για ειδική κατάσταση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η διαβίβαση σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή 
οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εάν η διαβίβαση δεν είναι 
επαναλαμβανόμενη, αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό υποκειμένων των 
δεδομένων, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμφερόντων 
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των οποίων δεν υπερισχύουν τα 
συμφέροντα ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων και 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εκτιμήσει όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με τη 
διαβίβαση των δεδομένων και έχει παράσχει, βάσει της εν λόγω εκτίμησης, τις 
δέουσες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει την εποπτική αρχή για τη διαβίβαση. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, πέραν από την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται 
στα άρθρα 13 και 14, ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τη 
διαβίβαση και σχετικά με τα επιτακτικά έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται.  

  

2. Διαβίβαση η οποία πραγματοποιείται δυνάμει της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο ζ) δεν περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ούτε ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στο μητρώο. Όταν το μητρώο προορίζεται για αναζήτηση πληροφοριών 
από πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, η διαβίβαση πραγματοποιείται 
μόνο κατόπιν αιτήματος των εν λόγω προσώπων ή μόνο εάν πρόκειται να είναι οι 
αποδέκτες.  

  

3. Η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) και η παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται από 
δημόσιες αρχές κατά την άσκηση των δημόσιων εξουσιών τους.  

  

4. Το δημόσιο συμφέρον που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο δ) αναγνωρίζεται στο δίκαιο της Ένωσης ή στο εθνικό δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.  

  

5. Ελλείψει απόφασης επάρκειας, το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους 
μπορεί, για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, να προβλέπει ρητώς 
περιορισμούς στη διαβίβαση ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις 
σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή.  



  

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία καταχωρίζει την 
εκτίμηση, καθώς και τις κατάλληλες εγγυήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
30.  


