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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 
 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63 και το άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής 

«ΓΚΠΔ»), 

 

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα ΧΙ και το 

πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 

154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018, 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018, 

 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») είναι η 

διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το 

άρθρο 64 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι κάθε εποπτική αρχή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Προστασίας Δεδομένων ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος 

γενικής εφαρμογής ή ζητήματος που παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη του 

ΕΟΧ από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό την έκδοση γνωμοδότησης. Ο σκοπός της 

εν λόγω γνωμοδότησης είναι η εξέταση κάποιου ζητήματος γενικής εφαρμογής ή κάποιου ζητήματος 

που παράγει αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη του ΕΟΧ. 

 

(2) Στις 30 Απριλίου 2019, η γαλλική και η σουηδική αρχή προστασίας δεδομένων ζήτησαν από το 

ΕΣΠΔ να εξετάσει το ζήτημα της συνέχισης της αρμοδιότητας της εθνικής αρχής σε περίπτωση 

μεταβολής περιστάσεων που αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση και να προβεί στην έκδοση 

γνωμοδότησης. 

 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού 

κανονισμού, η γνώμη του ΕΣΠΔ εκδίδεται εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα 

μετά την απόφαση του προέδρου και των αρμόδιων εποπτικών αρχών περί πληρότητας του φακέλου. 

Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος. 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

1. Η γαλλική και η σουηδική αρχή προστασίας δεδομένων ζήτησαν από το ΕΣΠΔ να εξετάσει το ζήτημα 

της συνέχισης της αρμοδιότητας της εθνικής αρχής σε περίπτωση μεταβολής περιστάσεων που 

αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση και να προβεί στην έκδοση γνωμοδότησης. 



Εγκρίθηκε  4 

 
2. Τέτοιες μεταβολές μπορούν να συμβούν όταν: 

⎯ η μόνη ή η κύρια εγκατάσταση μετεγκαθίσταται από ένα κράτος μέλος του ΕΟΧ σε κάποιο 

άλλο κράτος μέλος του ΕΟΧ˙ 

⎯ η μόνη ή η κύρια εγκατάσταση παύει να υφίσταται στην επικράτεια κράτους μέλους του 

ΕΟΧ˙ 

⎯ η κύρια εγκατάσταση ιδρύεται στην επικράτεια κράτους μέλους του ΕΟΧ ή μετεγκαθίσταται 

από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος του ΕΟΧ. 

 
3. Ειδικότερα, η γαλλική και η σουηδική αρχή προστασίας δεδομένων υπέβαλαν τα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

 

• Πότε πρέπει να θεωρηθεί ότι οριστικοποιείται η αρμοδιότητα μιας αρχής ώστε τυχόν 
μεταβολή περιστάσεων που αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση να μην επηρεάζει τη 
διαδικασία; 

• Μήπως ως αφετηρία πρέπει να λογίζεται ο χρόνος λήψης της καταγγελίας από αρμόδια αρχή 
ή, εάν βάση δεν αποτελεί καταγγελία, ο χρόνος κατά τον οποίο η αρχή επιλαμβάνεται της 
εξέτασης μιας επεξεργασίας ιδία πρωτοβουλία; 

• Μήπως πρέπει να λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο η αρχή αποφασίζει να κινήσει 
διαδικασία έρευνας και επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας/εκτελούντα την 
επεξεργασία; 

• Μήπως πρέπει να λογίζεται ο χρόνος κίνησης της διαδικασίας λήψης απόφασης; 

• Μήπως πρέπει να λογίζεται ο χρόνος λήψης της απόφασης της αρχής με την οποία 
περατώνεται η υπό εξέταση υπόθεση; 

 
4. Η απόφαση σχετικά με την πληρότητα του φακέλου ελήφθη στις 17 Μαΐου 2019. Η γνωμοδότηση 

πρέπει να εγκριθεί έως τις 12 Ιουλίου. 

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΔ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΡΟΝ ΘΕΜΑ 

5. Το ΕΣΠΔ φρονεί ότι το ζήτημα της αρμοδιότητας μιας εθνικής αρχής σε περίπτωση μεταβολής 

περιστάσεων που αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση αφορά «ζήτημα γενικής εφαρμογής» 

του ΓΚΠΔ, καθόσον παρίσταται σαφής ανάγκη συνεκτικής ερμηνείας των ορίων των αρμοδιοτήτων 

των εμπλεκόμενων αρχών προστασίας δεδομένων. Η σχετική διευκρίνιση είναι αναγκαία ιδίως για να 

διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, μια συνεκτική πρακτική συνεργασίας κατά το άρθρο 60, αμοιβαίας 

συνδρομής κατά το άρθρο 61 και κοινών επιχειρήσεων αρχών ελέγχου κατά το άρθρο 62 του ΓΚΠΔ. 

 
6. Πράγματι, ο ΓΚΠΔ δεν περιέχει καμία ειδική διάταξη για την περίπτωση κατά την οποία η κύρια ή η 

μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία έχει ιδρυθεί στο 

έδαφος κράτους μέλους του ΕΟΧ και, ενώ εκκρεμεί διαδικασία επεξεργασίας, μετεγκαθίσταται στην 

επικράτεια άλλου κράτους μέλους ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ούτε για την 

περίπτωση κατά την οποία, ενόσω εκκρεμεί διαδικασία, ιδρύεται ή παύει να υφίσταται εγκατάσταση 

εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
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7. Ομοίως, οι μέχρι τούδε εκδοθείσες κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ, ιδίως όσες διαλαμβάνουν 

σχετικά με την επικεφαλής εποπτική αρχή, δεν παρέχουν καμία πληροφορία για τις εν λόγω 

καταστάσεις πέραν εκείνων που ήδη περιέχονται στον ΓΚΠΔ. 

 
8. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η συνεκτική εφαρμογή σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο, πρέπει να βρεθεί ένα αντικειμενικό κριτήριο για να καθοριστεί το χρονικό σημείο από το οποίο 

οποιαδήποτε μεταβολή των περιστάσεων δεν θα είχε καμία επίπτωση στην αρμοδιότητα που έχει 

αποκτήσει μια αρχή. Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό, καθόσον το πρόβλημα των τυχόν 

συντρεχουσών αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών χρήζει αντιμετώπισης. Η διευκρίνιση των 

υποβληθέντων ερωτημάτων είναι επομένως αναγκαία όχι μόνον από την άποψη της αρχής της 

ασφάλειας δικαίου, αλλά και από επιχειρησιακή άποψη (ήτοι στο πλαίσιο του χειρισμού των 

υποθέσεων από τις αρχές προστασίας δεδομένων). 

 
9. Για τους λόγους αυτούς, το ΕΣΠΔ φρονεί ότι τα ερωτήματα που έθεσαν η γαλλική και η σουηδική αρχή 

προστασίας δεδομένων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο γνωμοδότησης κατά το άρθρο 64 

παράγραφος 2. 

3 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

10. Το άρθρο 4.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει τα εξής: «Σύμφωνα με την αρχή της 

καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα 

βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή 

ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες 

ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού 

να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης.» 

 
11. Το άρθρο 41 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει τα εξής: Κάθε 

πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των 

υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. 

 
12. Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ θεσπίζει τη νομική εντολή των αρχών προστασίας δεδομένων, 

ήτοι την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας και τη διευκόλυνση 

της ελεύθερης κυκλοφορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου. 

 
13. Τα άρθρα 55, 57 και 58 καθορίζουν την αρμοδιότητα, τα καθήκοντα και τις εξουσίες των αρχών 

προστασίας δεδομένων1. 

 
1 Υπενθυμίζεται συναφώς ότι η αιτιολογική σκέψη 11 του ΓΚΠΔ ορίζει τα εξής: «Η αποτελεσματική προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ένωση απαιτεί την ενίσχυση και τον λεπτομερή 
καθορισμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των υποχρεώσεων όσων 
επεξεργάζονται και καθορίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των 
αντίστοιχων εξουσιών παρακολούθησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τους κανόνες προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των αντίστοιχων κυρώσεων για τις παραβιάσεις στα κράτη μέλη». Η 
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14. Το άρθρο 56 προβλέπει τη δημιουργία ενός μηχανισμού μίας στάσης («one-stop shop»), ήτοι ενός 

διαδικαστικού κανόνα βάσει του οποίου ανατίθεται συγκεκριμένος ρόλος στην επικεφαλής εποπτική 

αρχή, η οποία ορίζεται ως η αρχή του κράτους στην επικράτεια του οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει την κύρια ή τη μόνη εγκατάστασή του2. 

 
15. Το Κεφάλαιο VII του ΓΚΠΔ, με τίτλο «Συνεργασία και συνεκτικότητα», καθορίζει τις διάφορες μορφές 

συνεργασίας των αρχών προστασίας δεδομένων με στόχο τη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Οι 

σχετικές διατάξεις προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο 60 του ΓΚΠΔ, το οποίο διαλαμβάνει σχετικά 

με τη συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των άλλων ενδιαφερόμενων 

εποπτικών αρχών3. Ομοίως, βάσει των άρθρων 61 και 62 του ΓΚΠΔ, οι εποπτικές αρχές παρέχουν 

μεταξύ τους αμοιβαία συνδρομή και, κατά περίπτωση, διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων 

κοινές έρευνες και κοινά μέτρα επιβολής. 

4 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΔ 

4.1 Πεδίο εφαρμογής της γνωμοδότησης 

16. Στο πλαίσιο της παρούσας γνωμοδότησης, το ΕΣΠΔ φρονεί ότι τα ερωτήματα αφορούν κυρίως 

διαρκείς ή διαρκούς χαρακτήρα παραβάσεις καθόσον, προκειμένου να μεσολαβήσει μεταβολή των 

περιστάσεων που αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση, οι παραβάσεις πρέπει να έχουν 

τελεστεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ως «διαρκής» παράβαση νοείται πράξη (ή 

παράλειψη) που διαρκεί συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ ως «διαρκούς χαρακτήρα» παράβαση 

νοείται αδίκημα αποτελούμενο από πολλές πράξεις που στο σύνολό τους περιέχουν στοιχεία του 

ίδιου (ή παρόμοιου) αδικήματος, το οποίο τελείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Ευρωπαϊκό 

 
αιτιολογική σκέψη 13 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι, μεταξύ των άλλων στόχων που επιδιώκει, ο ΓΚΠΔ «θα κατοχυρώνει 
την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για τους οικονομικούς παράγοντες […] καθώς και η αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών των διάφορων κρατών μελών». Τέλος, σύμφωνα με την αιτιολογική 
σκέψη 122, «Κάθε εποπτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια, στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο 
υπάγεται, να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό». 
2 Η αιτιολογική σκέψη 124 ορίζει ότι: «Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή 
εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι 
εγκατεστημένος σε περισσότερα κράτη μέλη ή όταν η επεξεργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της μόνης εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση 
επηρεάζει ουσιωδώς ή είναι πιθανόν να επηρεάσει ουσιωδώς υποκείμενα των δεδομένων σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη, ως επικεφαλής αρχή ενεργεί η εποπτική αρχή για την κύρια εγκατάσταση του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή για τη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή 
του εκτελούντος την επεξεργασία». 
3 Η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκει έρεισμα και στις αιτιολογικές σκέψεις 123 έως 126 και 130. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 125, «(…) Υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής αρχή, η εποπτική αρχή θα 
πρέπει να μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή και τον συντονισμό των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών κατά 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων». Η αιτιολογική σκέψη 126 ορίζει ότι «Η απόφαση θα πρέπει να συμφωνείται 
από κοινού από την επικεφαλής εποπτική αρχή και τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και θα πρέπει να 
απευθύνεται προς την κύρια ή μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία (…)». 
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Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ολομέλεια, Rohlena κατά Τσεχικής Δημοκρατίας, 

προσφυγή αριθ. 59552/08). 

 

4.2 Σκεπτικό της γνωμοδότησης 

17. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι κανόνες του ΓΚΠΔ που διαλαμβάνουν σχετικά με την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών των κρατών μελών και η 

έννοια της επικεφαλής αρχής βασίζονται στην έντονη και ομαλή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών 

αρχών. Αυτό το νέο επίπεδο συνεργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ αποτελεί πλέον το κοινό 

νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εγείρονται 

αμφιβολίες ή εμπόδια για τη συνεπή και ταχεία εφαρμογή του ΓΚΠΔ από τις εποπτικές αρχές. 

Επομένως, η αποτελεσματική συνεργασία των εποπτικών αρχών βάσει της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

αποτελεί την αφετηρία και το προσήκον πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να αναζητηθεί η ορθή 

απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα. 

 
18. Για να καταστεί δυνατή η συνεκτική εφαρμογή σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, πρέπει 

να βρεθεί ένα αντικειμενικό κριτήριο για την παγίωση του χρονικού σημείου από το οποίο 

οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών δεν θα είχε καμία επίπτωση στην αρμοδιότητα που έχει 

αποκτήσει μια αρχή. Το εν λόγω κριτήριο πρέπει να εκπληρώνει τρεις στόχους: 

• να διασφαλίζει επαρκή βαθμό ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας τόσο στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας όσο και στα υποκείμενα των δεδομένων, έναν στόχο που διακηρύσσεται στον 
ΓΚΠΔ και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 13 αυτού˙ 

• να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς σχετικά με το δικαίωμα χρηστής διοικήσεως, 
διασφαλίζοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν 
οι αρχές (βλ., ειδικότερα, το άρθρο 41 τoυ Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αιτιολογικές σκέψεις 11 και 13 του ΓΚΠΔ) και αποφεύγοντας την 
κατάχρηση του μηχανισμού μίας στάσης υπό τη μορφή αναζήτησης της πλέον ευνοϊκής 
(«forum shopping») ή της εικαζόμενης ως πλέον ευνοϊκής («forum “hopping”») εποπτικής 
αρχής˙ 

• να περιορίζει τον κίνδυνο συντρεχουσών αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών. 
 

19. Το άρθρο 55 παράγραφος 1 και η αιτιολογική σκέψη 122 του ΓΚΠΔ προβλέπουν τις γενικές αρχές που 

διέπουν την αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών, βάσει των οποίων 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. Ωστόσο, το άρθρο 56 παράγραφος 1 και η 

αιτιολογική σκέψη 124 περιέχουν έναν υπέρτερο κανόνα και προβλέπουν ότι 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. 

 
20. Το άρθρο 56 παράγραφος 1 είναι lex specialis και ως εκ τούτου υπερισχύει όταν πρόκειται για 

περίπτωση επεξεργασίας που πληροί τις προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις – όπως η αφορώσα 

κύρια ή μόνη εγκατάσταση στην ΕΕ η οποία είναι αρμόδια για τις διασυνοριακές πράξεις 

επεξεργασίας που περιγράφονται σε κάποια καταγγελία/διαπιστωθείσα ή αναφερθείσα εικαζόμενη 

παράβαση. Αναλόγως, η αρμοδιότητα της επικεφαλής εποπτικής αρχής για τον χειρισμό της 

υπόθεσης προκύπτει από την ύπαρξη της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης του υπευθύνου 

επεξεργασίας/του εκτελούντος την επεξεργασία στο έδαφος του κράτους μέλους της στο πλαίσιο 
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διασυνοριακής πράξης επεξεργασίας. Εάν η κύρια ή μόνη εγκατάσταση μετεγκατασταθεί ενώ έχει 

κινηθεί η διαδικασία ενώπιον ή από την επικεφαλής εποπτική αρχή, και εάν η νέα κύρια ή μόνη 

εγκατάσταση πληροί τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την αντιμετώπισή της ως τέτοια, τότε ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας/ο εκτελών την επεξεργασία δικαιούται να απευθύνεται σε έναν νέο 

μοναδικό συνομιλητή κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 παράγραφος 1 και παράγραφος 6, ήτοι στη 

νέα επικεφαλής εποπτική αρχή του κράτους μέλους της νέας κύριας ή μόνης εγκατάστασης. 

 
21. Η αντικατάσταση της επικεφαλής εποπτικής αρχής δεν σημαίνει ότι η αρχική εποπτική αρχή δεν ήταν 

αρμόδια να ενεργήσει τη στιγμή που ενήργησε και, ως εκ τούτου, δεν αποστερεί αναδρομικώς τη 

νομική βάση από τις ήδη εκτελεσθείσες από την αρχικώς αρμόδια αρχή πράξεις. Η προηγούμενη 

αρμόδια εποπτική αρχή ήταν πλήρως αρμόδια όταν η κύρια ή η μόνη εγκατάσταση ήταν 

εγκατεστημένη στο έδαφός της. Κατά συνέπεια, οι ήδη εκτελεσθείσες πράξεις παραμένουν έγκυρες, 

τα δε αποδεικτικά στοιχεία και οι πληροφορίες που συνέλεξε η πρώην επικεφαλής εποπτική αρχή 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη νέα αρμόδια αρχή. 

 
22. Η λύση αυτή ενισχύει το ενδεχόμενο η αποφασίζουσα αρχή να είναι αρμόδια για την επιβολή της 

απόφασής της. Πράγματι, η νέα επικεφαλής εποπτική αρχή δύναται να επιβάλει την απόφασή της 

καθόσον η εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία βρίσκεται 

στο έδαφός της, κάτι που συνάδει με την προβλεπόμενη στην αιτιολογική σκέψη 11 του ΓΚΠΔ αρχή 

της αποτελεσματικής επιβολής. 

 
23. Επιπλέον, η λύση αυτή παρέχει το πλεονέκτημα ότι μειώνει τον κίνδυνο δύο (ή περισσότερες) αρχές 

να θεωρήσουν εαυτές ως επικεφαλής για την ίδια παράβαση ή, αντιθέτως, καμία αρχή να μη 

θεωρήσει εαυτήν επικεφαλής. Πράγματι, το κριτήριο της λήψης της τελικής απόφασης είναι σχετικώς 

σαφές και η εκπλήρωσή του σχετικά εύκολη. 

 
24. Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής της επικεφαλής εποπτικής αρχής, 

εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 60 διαδικασία συνεργασίας, η δε νέα επικεφαλής εποπτική 

αρχή υποχρεούται να συνεργαστεί με την πρώην επικεφαλής εποπτική αρχή και με τις λοιπές 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές με σκοπό να επιτύχει συναίνεση, τουλάχιστον στην περίπτωση που 

η πρώην επικεφαλής εποπτική αρχή παραμένει ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή. Στην πράξη αυτό 

σημαίνει ότι η νέα επικεφαλής εποπτική αρχή οφείλει να υποβάλει σχέδιο απόφασης στην πρώην 

επικεφαλής εποπτική αρχή (και σε όλες τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές), η οποία, όπως 

κάθε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, θα έχει τη δυνατότητα υποβολής σχετικής και αιτιολογημένης 

ένστασης. Περαιτέρω, η πρώην επικεφαλής εποπτική αρχή μπορεί, εφόσον πληροί τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 4 παράγραφος 22 κριτήρια, να συμμετέχει στη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο κοινών 

επιχειρήσεων κατά το άρθρο 62. 

 
25. Η επίτευξη τελικής απόφασης στο πλαίσιο διαδικασίας συνεργασίας κατά το άρθρο 60 ΓΚΠΔ πρέπει 

να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ιδίως προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή της αρχικής 

επικεφαλής εποπτικής αρχής σε κάθε μεταγενέστερη ενέργεια της νέας επικεφαλής εποπτικής αρχής 

ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αναποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών ή/και περαιτέρω 

καθυστερήσεων όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης των σχετικών μέσων προσφυγής (σύμφωνα και 

με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
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26. Τέλος, επισημαίνεται ότι προς αποτροπή του forum shopping και προς διασφάλιση της 

αποτελεσματικής προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, η μετεγκατάσταση της κύριας 

εγκατάστασης πρέπει να είναι πραγματική και να αποδεικνύεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 

(βλ. WP244, με τίτλο «Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority 

(Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό της επικεφαλής εποπτικής αρχής ενός υπευθύνου 

επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία)», οι οποίες εκδόθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2016 από 

την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την Προστασία των Δεδομένων, σ. 8). Η ίδια η έννοια της 

κύριας εγκατάστασης υποδεικνύει ότι δεν πρόκειται απλώς για στιγμιαίο ή για αποκλειστικά 

γραφειοκρατικό μέτρο που καθορίζεται από την επιχείρηση, αλλά για πραγματικό, το οποίο 

εξυπηρετεί έναν διαρκή σκοπό. Ως εκ τούτου, οι εποπτικές αρχές πρέπει να ασκούν αποτελεσματικό 

έλεγχο επί της έννοιας της κύριας εγκατάστασης ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εικονικής μεταβολής 

της από τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες την επεξεργασία με σκοπό την αλλαγή 

της αρμόδιας αρχής που χειρίζεται την υπόθεση. 

 

4.3 Η εγκριθείσα γνωμοδότηση 

4.3.1 Μετεγκατάσταση της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης εντός του ΕΟΧ 
 
27. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω σκέψεων, η μετεγκατάσταση της κύριας εγκατάστασης στο έδαφος 

άλλου κράτους μέλους του ΕΟΧ ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία, θεωρείται ότι στερεί την αρχική 

αρμοδιότητα από την πρώτη αρχή τη στιγμή που η αλλαγή αυτή τίθεται σε ισχύ, όμως δεν στερεί 

αναδρομικώς τη νομική βάση από τις ήδη εκτελεσθείσες από την αρχική αρχή πράξεις. 

 
28. Κάθε εκκρεμούσα διαδικασία παραπέμπεται στην εποπτική αρχή του κράτους όπου βρίσκεται η 

κύρια εγκατάσταση. Η εποπτική αρχή καθίσταται επικεφαλής εποπτική αρχή και η διαδικασία 

συνεχίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το άρθρο 60, σε συνεργασία με τις 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 4 παράγραφος 22. 

 
29. Η μετεγκατάσταση της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης εντός του ΕΟΧ θεωρείται ότι στερεί από την 

πρώτη αρχή τον αρχικό της ρόλο ως επικεφαλής εποπτικής αρχής τη στιγμή που η εν λόγω μεταβολή 

συμβαίνει πραγματικά και μπορεί να αποδειχθεί. Όπως και πριν, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο 

άρθρο 60 διαδικασία συνεργασίας και η νέα επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται να συνεργαστεί 

με την πρώην επικεφαλής εποπτική αρχή και με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές με σκοπό 

την επίτευξη συναίνεσης. 

 

4.3.2 Δημιουργία της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης ή μετεγκατάσταση από τρίτη χώρα 
στον ΕΟΧ 

 
30. Το ΕΣΠΔ φρονεί ότι η πρωτεύουσα αρμοδιότητα μπορεί να αναληφθεί από άλλη εποπτική αρχή έως 

την έκδοση τελικής απόφασης από την επικεφαλής εποπτική αρχή. Ως εκ τούτου, η δημιουργία της 

κύριας ή της μόνης εγκατάστασης ή η μετεγκατάστασή της από τρίτη χώρα στο έδαφος του ΕΟΧ (στο 

πλαίσιο διαδικασίας η οποία κινήθηκε το πρώτον χωρίς συνεργασία) ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία 

θα επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επωφεληθεί από τον μηχανισμό μίας στάσης. 

 
31. Κάθε εκκρεμής διαδικασία (πρόκειται αναγκαστικά για διαδικασία εκτός πλαισίου συνεργασίας λόγω 

της εξαρχής έλλειψης κύριας εγκατάστασης στο έδαφος του ΕΟΧ) παραπέμπεται στην εποπτική αρχή 
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του κράτους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση. Η εποπτική αρχή καθίσταται 

επικεφαλής εποπτική αρχή και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το 

άρθρο 60, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 

4 παράγραφος 22. 

 
32. Η δημιουργία κύριας ή μόνης εγκατάστασης ή η μετεγκατάστασή της από τρίτη χώρα θεωρείται ότι 

στερεί από την πρώτη αρχή τον αρχικό της ρόλο ως αρμόδιας αρχής λόγω της αρχικής κατάθεσης της 

καταγγελίας ενώπιον αυτής τη στιγμή που η εν λόγω μεταβολή συμβαίνει πραγματικά και μπορεί να 

αποδειχθεί. Όπως και πριν, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 60 διαδικασία συνεργασίας και 

η νέα επικεφαλής εποπτική αρχή υποχρεούται να συνεργαστεί με την πρώην επικεφαλής εποπτική 

αρχή και με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης. 

 

4.3.3 Εξαφάνιση της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης 
 

33. Το ΕΣΠΔ φρονεί ότι η πρωτεύουσα αρμοδιότητα μπορεί να αναληφθεί από άλλη εποπτική αρχή έως 

την έκδοση τελικής απόφασης από την επικεφαλής εποπτική αρχή. Ως εκ τούτου, η εξαφάνιση της 

κύριας ή της μόνης εγκατάστασης ενώ εκκρεμεί η διαδικασία (είτε επειδή η κύρια εγκατάσταση 

μετεγκαταστάθηκε εκτός του εδάφους του ΕΟΧ είτε επειδή καταργήθηκε) θα αφαιρέσει από τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας το πλεονέκτημα που συνεπάγεται ο μηχανισμός μίας στάσης. 

 
34. Όταν η εγκατάσταση παύει να υπάρχει στο έδαφος κράτους μέλους, η πρώην επικεφαλής εποπτική 

αρχή παραμένει αρμόδια όπως κάθε άλλη ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή βάσει του άρθρου 4 

παράγραφος 22 του ΓΚΠΔ. Καθώς πλέον η πράξη επεξεργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 

διασυνοριακό χαρακτήρα, δεν χωρεί εφαρμογή της αρχής της συνεργασίας και κάθε ενδιαφερόμενη 

αρχή ανακτά πλήρη δικαιοδοσία. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

35. Εν κατακλείδι, το ΕΣΠΔ φρονεί ότι η αρμοδιότητα να ενεργεί ως επικεφαλής εποπτική αρχή 

μπορεί να αναληφθεί από άλλη εποπτική αρχή σε περίπτωση τεκμηριωμένης μεταβολής των 

περιστάσεων που αφορούν την κύρια ή τη μόνη εγκατάσταση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 

εκτελούντος την επεξεργασία έως τη λήψη της τελικής απόφασης από την εν λόγω εποπτική αρχή. 

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

Η Πρόεδρος 

(Andrea Jelinek) 


	1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
	2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΔ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΕΜΑ
	3 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
	4 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΔ
	4.1 Πεδίο εφαρμογής της γνωμοδότησης
	4.2 Σκεπτικό της γνωμοδότησης
	4.3 Η εγκριθείσα γνωμοδότηση
	4.3.1 Μετεγκατάσταση της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης εντός του ΕΟΧ
	4.3.2 Δημιουργία της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης ή μετεγκατάσταση από τρίτη χώρα στον ΕΟΧ
	4.3.3 Εξαφάνιση της κύριας ή της μόνης εγκατάστασης


	5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

