
Τμήμα 2 

 

Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες 

 

Άρθρο 55 

 

Αρμοδιότητα 

 

1.   Κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις 

εξουσίες που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στο έδαφος του 

κράτους μέλους της. 

 

2.   Όταν η επεξεργασία γίνεται από δημόσιες αρχές ή ιδιωτικούς φορείς που 

ενεργούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή ε), αρμόδια είναι η 

εποπτική αρχή του οικείου κράτους μέλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

εφαρμόζεται το άρθρο 56. 

 

3.   Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι 

οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 

αρμοδιότητας. 

 

Άρθρο 56 

 

Αρμοδιότητα της επικεφαλής εποπτικής αρχής 

 

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, η εποπτική αρχή της κύριας ή της μόνης 

εγκατάστασης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 

είναι αρμόδια να ενεργεί ως επικεφαλής εποπτική αρχή για τις διασυνοριακές 

πράξεις επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60. 

 

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε εποπτική αρχή είναι αρμόδια για 

την εξέταση υποβληθείσας καταγγελίας ή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης 

παραβίασης του παρόντος κανονισμού, εάν το αντικείμενο αφορά μόνο 



εγκατάσταση στο οικείο κράτος μέλος ή επηρεάζει ουσιαστικώς υποκείμενα των 

δεδομένων μόνο στο οικείο κράτος μέλος. 

 

3.   Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εποπτική αρχή 

ενημερώνει περί αυτού την επικεφαλής εποπτική αρχή χωρίς καθυστέρηση. Εντός 

τριών εβδομάδων από την ενημέρωσή της, η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίζει 

εάν θα επιληφθεί της υπόθεσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 60, λαμβάνοντας 

υπόψη εάν υπάρχει ή όχι εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 

εκτελούντος την επεξεργασία στο κράτος μέλος της εποπτικής αρχής που την 

ενημέρωσε. 

 

4.   Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίσει να επιληφθεί της 

υπόθεσης, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 60. Η εποπτική 

αρχή που ενημέρωσε την επικεφαλής εποπτική αρχή δύναται να υποβάλει στην 

επικεφαλής αρχή σχέδιο απόφασης. Η επικεφαλής εποπτική αρχή λαμβάνει 

ιδιαιτέρως υπόψη το σχέδιο αυτό κατά την προετοιμασία του σχεδίου απόφασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3. 

 

5.   Σε περίπτωση που η επικεφαλής εποπτική αρχή αποφασίσει να μην επιληφθεί της 

υπόθεσης, η εποπτική αρχή που ενημέρωσε την επικεφαλής εποπτική αρχή 

επιλαμβάνεται της υπόθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62. 

 

6.   Η επικεφαλής εποπτική αρχή είναι ο μοναδικός συνομιλητής του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία για τη διασυνοριακή πράξη 

επεξεργασίας του εν λόγω υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 

επεξεργασία. 

 

Άρθρο 57 

 

Καθήκοντα 

 

1.   Με την επιφύλαξη των άλλων καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, κάθε εποπτική αρχή στο έδαφός της: 

 

α) παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 



 

β) προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των κινδύνων, των 

κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία. 

Ειδική προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά, 

 

γ) συμβουλεύει, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, το εθνικό κοινοβούλιο, 

την κυβέρνηση και άλλα όργανα και οργανισμούς για νομοθετικά και διοικητικά 

μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας, 

 

δ) προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων 

την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 

 

ε) κατόπιν αιτήματος, παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον 

αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, 

ενδεχομένως, συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις εποπτικές αρχές σε άλλα κράτη 

μέλη, 

 

στ) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων 

ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση σύμφωνα με το άρθρο 80 και ερευνά, στο μέτρο 

που ενδείκνυται, το αντικείμενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλοντα 

για την πρόοδο και για την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 

ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη εποπτική αρχή, 

 

ζ) συνεργάζεται, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με άλλες εποπτικές 

αρχές και παρέχει αμοιβαία συνδρομή σε άλλες εποπτικές αρχές, με σκοπό να 

διασφαλίσει τη συνεκτικότητα της εφαρμογής και της επιβολής του παρόντος 

κανονισμού, 

 

η) διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ 

άλλων βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από άλλη εποπτική αρχή ή άλλη δημόσια 

αρχή, 

 

θ) παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, στον βαθμό που έχουν αντίκτυπο στην 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις εξελίξεις των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και των εμπορικών πρακτικών, 



 

ι) θεσπίζει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του άρθρου 28 παράγραφος 8 και του 

άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 

 

ια) καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο σε σχέση με την απαίτηση για διενέργεια 

εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 

35 παράγραφος 4, 

 

ιβ) παρέχει συμβουλές σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας του άρθρου 36 

παράγραφος 2, 

 

ιγ) ενθαρρύνει την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 40 

παράγραφος 1 και διατυπώνει γνώμη και εγκρίνει τέτοιους κώδικες δεοντολογίας 

που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5, 

 

ιδ) ενθαρρύνει τη θέσπιση μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων και 

σφραγίδων και σημάτων προστασίας των δεδομένων δυνάμει του άρθρου 42 

παράγραφος 1 και εγκρίνει τα κριτήρια πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 

παράγραφος 5, 

 

ιε) κατά περίπτωση, διενεργεί περιοδική επανεξέταση των πιστοποιήσεων που 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7, 

 

ιστ) σχεδιάζει και δημοσιεύει τα κριτήρια διαπίστευσης φορέα για την 

παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας σύμφωνα με το άρθρο 41 και φορέα 

πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

 

ιζ) διενεργεί τη διαπίστευση φορέα για την παρακολούθηση κωδίκων δεοντολογίας 

σύμφωνα με το άρθρο 41 και φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

 

ιη) επιτρέπει συμβατικές ρήτρες και διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφος 3, 

 

ιθ) εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 47, 

 



κ) συμβάλλει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, 

 

κα) τηρεί εσωτερικά αρχεία των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και των 

μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2, και 

 

κβ) εκπληρώνει κάθε άλλο καθήκον σχετικό με την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

2.   Κάθε εποπτική αρχή διευκολύνει την υποβολή των καταγγελιών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) με μέτρα όπως το έντυπο υποβολής καταγγελίας το 

οποίο μπορεί επίσης να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς να αποκλείονται άλλοι 

τρόποι επικοινωνίας. 

 

3.   Κάθε εποπτική αρχή ασκεί τα καθήκοντά της χωρίς επιβάρυνση για το υποκείμενο 

των δεδομένων και, κατά περίπτωση, για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

 

4. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του 

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εποπτική αρχή μπορεί να επιβάλει ένα 

εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα ή να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημα. Η εποπτική 

αρχή φέρει το βάρος απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή υπερβολικού χαρακτήρα 

του αιτήματος. 

 

Άρθρο 58 

 

Εξουσίες 

 

1.   Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες εξουσίες έρευνας: 

 

α) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας και στον εκτελούντα την 

επεξεργασία και, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκπρόσωπο του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία να παράσχουν κάθε πληροφορία 

την οποία απαιτεί για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 

 

β) να διεξάγει έρευνες με τη μορφή ελέγχων για την προστασία των δεδομένων, 



 

γ) να προβαίνει σε επανεξέταση των πιστοποιήσεων που εκδίδονται σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 7, 

 

δ) να ειδοποιεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για 

εικαζόμενη παράβαση του παρόντος κανονισμού, 

 

ε) να αποκτά, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, 

πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 

 

στ) να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του 

εκτελούντος την επεξεργασία, περιλαμβανομένων κάθε εξοπλισμού και μέσου 

επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο της Ένωσης ή κράτους 

μέλους. 

 

2.   Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες διορθωτικές εξουσίες: 

 

α) να απευθύνει προειδοποιήσεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα 

την επεξεργασία ότι σκοπούμενες πράξεις επεξεργασίας είναι πιθανόν να 

παραβαίνουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 

 

β) να απευθύνει επιπλήξεις στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την 

επεξεργασία όταν πράξεις επεξεργασίας έχουν παραβεί διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, 

 

γ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία 

να συμμορφώνεται προς τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων για την 

άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 

 

δ) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή στον εκτελούντα την επεξεργασία 

να καθιστούν τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, εάν χρειάζεται, με συγκεκριμένο τρόπο και εντός ορισμένης 

προθεσμίας, 

 



ε) να δίνει εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να ανακοινώνει την παραβίαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, 

 

στ) να επιβάλλει προσωρινό ή οριστικό περιορισμό, περιλαμβανομένης της 

απαγόρευσης της επεξεργασίας, 

 

ζ) να δίνει εντολή διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 

περιορισμού της επεξεργασίας δυνάμει των άρθρων 16, 17 και 18 και εντολή 

κοινοποίησης των ενεργειών αυτών σε αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 

και του άρθρου 19, 

 

η) να αποσύρει την πιστοποίηση ή να διατάξει τον οργανισμό πιστοποίησης να 

αποσύρει ένα πιστοποιητικό εκδοθέν σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 ή να διατάξει 

τον οργανισμό πιστοποίησης να μην εκδώσει πιστοποίηση, εφόσον οι απαιτήσεις 

πιστοποίησης δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, 

 

θ) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του άρθρου 83, επιπλέον ή αντί των 

μέτρων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ανάλογα με τις περιστάσεις 

κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, 

 

ι) να δίνει εντολή για αναστολή της κυκλοφορίας δεδομένων σε αποδέκτη σε τρίτη 

χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. 

 

3.   Κάθε αρχή ελέγχου διαθέτει όλες τις ακόλουθες αδειοδοτικές και συμβουλευτικές 

εξουσίες: 

 

α) να παρέχει συμβουλές στον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία 

προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, 

 

β) να εκδίδει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, γνώμες προς το εθνικό 

κοινοβούλιο, την κυβέρνηση του κράτους μέλους ή, σύμφωνα με το δίκαιο του 

κράτους μέλους, προς άλλα όργανα και οργανισμούς, καθώς και προς το κοινό, για 

κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, 



 

γ) να επιτρέπει την επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 5, εάν 

το δίκαιο του κράτους μέλους απαιτεί αυτήν την προηγούμενη έγκριση, 

 

δ) να εκδίδει γνώμες για σχέδια κωδίκων δεοντολογίας και να εγκρίνει τα σχέδια 

αυτά δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 5, 

 

ε) να παρέχει διαπίστευση σε φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43, 

 

στ) να εκδίδει πιστοποιητικά και να εγκρίνει κριτήρια πιστοποίησης σύμφωνα με το 

άρθρο 42 παράγραφος 5, 

 

ζ) να εγκρίνει τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων του άρθρου 28 

παράγραφος 8 και του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 

 

η) να επιτρέπει συμβατικές ρήτρες του άρθρου 46 παράγραφος 3 στοιχείο α), 

 

θ) να επιτρέπει διοικητικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 

στοιχείο β), 

 

ι) να εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες δυνάμει του άρθρου 47. 

 

4.   Η άσκηση εκ μέρους εποπτικής αρχής των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος 

άρθρου υπόκειται στις δέουσες εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της άσκησης 

πραγματικής δικαστικής προσφυγής και της τήρησης της προσήκουσας διαδικασίας, 

όπως προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης και το δίκαιο των κρατών μελών σύμφωνα 

με τον Χάρτη. 

 

5.   Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι η οικεία εποπτική αρχή έχει την 

εξουσία να γνωστοποιεί στις δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις του παρόντος 

κανονισμού και, κατά περίπτωση, να κινεί ή να μετέχει κατ' άλλο τρόπο σε νομικές 

διαδικασίες, ώστε να επιβάλει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

 



6.   Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διά νόμου ότι η εποπτική αρχή του έχει πρόσθετες 

εξουσίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Η άσκηση 

των εν λόγω εξουσιών δεν θίγει την αποτελεσματική λειτουργία του κεφαλαίου VII. 


