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Ποιοι είμαστε 
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

(ΕΕΠΔ) είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας δε-

δομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφορτισμένη 

με την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων προ-

σωπικού χαρακτήρα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά και 

λοιπά όργανα και οργανισμούς. 

Παρέχουμε συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά και 

λοιπά όργανα και οργανισμούς σχετικά με νέες νο-

μοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες που αφο-

ρούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Παρακολουθούμε τον αντίκτυπο των νέων τεχνο-

λογιών στην προστασία των δεδομένων και συ-

νεργαζόμαστε με τις εποπτικές αρχές ώστε να δι-

ασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή των ενωσιακών 

κανόνων για την προστασία των δεδομένων. 

Αμεροληψία 
εργαζόμαστε εντός του 

δεδομένου νομοθετικού πλαισίου 

και του πλαισίου πολιτικής, με 

ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, 

με σκοπό την εύρεση της 

ορθής ισορροπίας μεταξύ των 

διακυβευόμενων 

συμφερόντων.

Ακεραιότητα
προασπίζουμε τα υψηλότερα 

πρότυπα συμπεριφοράς και 

επιδιώκουμε να ενεργούμε 

πάντα ορθά.

Διαφάνεια  
εξηγούμε τι κάνουμε και 

γιατί, με σαφή διατύπωση 

που είναι κατανοητή από 

όλους.

Ρεαλισμός 
κατανοούμε τις ανάγκες 

των ενδιαφερόμενων μερών 

και αναζητούμε λύσεις που 

έχουν πρακτική 

εφαρμογή.

Οι αξίες 
και οι 

αρχές μας  

Η αποστολή 
μας 

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται στην ευρωπα-
ϊκή νομοθεσία. Ο ΕΕΠΔ εργάζεται καθημερινά με 
στόχο την προάσπιση και την προαγωγή της ιδιω-
τικής ζωής των προσώπων και την προστασία των 
δεδομένων. 



 

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμοί ζητούν συγκεκριμένες συμβου-

λές από τον ΕΕΠΔ, τις οποίες και παρέχου-

με με τη μορφή γνωμοδοτήσεων, σχολίων, 

αποφάσεων, επιστολών και εγγράφων. Πα-

ρέχουμε επίσης γενικές συμβουλές για θέ-

ματα που αφορούν όλα τα θεσμικά και λοιπά 

όργανα και οργανισμούς της ΕΕ μέσα από τις 

τακτικές κατευθυντήριες γραμμές μας.

Πέραν τούτου, διενεργούμε έρευνες και 

ελέγχους για θέματα προστασίας δεδομέ-

νων προκειμένου να επαληθεύεται η συμ-

μόρφωση προς τη νομοθεσία για την προ-

στασία των δεδομένων στην πράξη.

Οι αρμοδιότητές μας

Όταν τα θεσμικά και λοιπά όργανα και ορ-

γανισμοί της ΕΕ δεν συμμορφώνονται προς 

τους κανόνες για την προστασία των δεδο-

μένων, ο ΕΕΠΔ μπορεί να ασκήσει τις πα-

ρακάτω αρμοδιότητες που του παρέχονται 

από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725:

•  να απευθύνει προειδοποιήσεις ή επιπλή-

ξεις προς το όργανο της ΕΕ που επεξεργά-

ζεται παράνομα ή καταχρηστικά τα προ-

σωπικά δεδομένα σας

•  να δίνει εντολή στο όργανο της ΕΕ να 

συμμορφωθεί προς αιτήματα να ασκήσετε 

τα δικαιώματά σας (π.χ. να έχετε πρόσβα-

ση στα δεδομένα σας)

•  να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική απα-

γόρευση συγκεκριμένης πράξης επεξερ-

γασίας δεδομένων

•  να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στα όρ-

γανα της ΕΕ

•  να παραπέμπει μια υπόθεση στο Δικαστή-

ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το έργο μας 

Ενδεικτικά, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά 

όργανα και οργανισμούς που επο-

πτεύουμε βρίσκεται η Ευρωπόλ δυ-

νάμει του κανονισμού 2016/794, η 

Eurojust δυνάμει του κανονισμού 

2018/1727 και η Ευρωπαϊκή Εισαγ-

γελία δυνάμει του κανονισμού (EΕ) 

2017/1939.

Αποστολή μας είναι η ευαισθητο-

ποίηση σε θέματα κινδύνων και η 

προστασία των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών των προσώπων 

όταν υφίστανται επεξεργασία τα 

προσωπικά δεδομένα τους. Αντα-

ποκρινόμαστε σε παραβάσεις της 

νομοθεσίας για την προστασία 

των δεδομένων, καθώς και σε 

καταγγελίες από φυσικά πρόσω-

πα, και διοργανώνουμε σεμινά-

ρια κατάρτισης για τα θεσμικά 

και λοιπά όργανα και οργανι-

σμούς της ΕΕ. 

Ο ΕΕΠΔ έχει τέσσερις βασικούς τομείς 

εργασιών: 

• Εποπτεία και επιβολή της νομοθεσίας: 

παρακολουθούμε την επεξεργασία προ-

σωπικών δεδομένων από τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανι-

σμούς προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

συμμορφώνονται προς τους κανόνες προ-

στασίας των δεδομένων. 

• Πολιτική και διαβούλευση: παρέχουμε 

συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-

λιο σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και 

πρωτοβουλίες που αφορούν την προστα-

σία των δεδομένων.

• Τεχνολογία και ιδιωτική ζωή: παρακο-

λουθούμε και αξιολογούμε τις τεχνολογι-

κές εξελίξεις που έχουν αντίκτυπο στην 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Συνεργασία: συνεργαζόμαστε με τις επο-

πτικές αρχές για την προαγωγή της συνε-

κτικής προστασίας των δεδομένων σε όλη 

την ΕΕ. Η κύρια πλατφόρμα συνεργασίας 

μας με τις αρχές προστασίας δεδομένων 

είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασί-

ας Δεδομένων.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=el
https://edpb.europa.eu/edpb_el
https://edpb.europa.eu/edpb_el


Ο ΕΕΠΔ προσπαθεί να συνδυάσει επιτυ-

χώς τις ικανότητες μιας ομάδας εμπειρο-

γνωμόνων από ποικίλους νομικούς και 

τεχνικούς κλάδους, καθώς και άλλων 

ειδικών στον τομέα από ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι εργάζονται 

με σκοπό να διαμορφώσουν τον κόσμο 

της προστασίας των δεδομένων και τον 

οργανισμό μας.

Αυτά τα πολυσχιδή εφόδια και οι διαφο-

ρετικές οπτικές γωνίες μάς επιτρέπουν να 

ανταποκρινόμαστε δημιουργικά στις προ-

κλήσεις στον τομέα της προστασίας των 

δεδομένων και να βρίσκουμε λύσεις προς 

όφελος του συνόλου της κοινωνίας, ιδί-

ως των πιο ευάλωτων μελών της.

Κοινός μας στόχος είναι η προστασία 

των δεδομένων των προσώπων.

Σε έναν συνδεδεμένο κόσμο με διασυνορι-

ακές ροές δεδομένων, η αλληλεγγύη μετα-

ξύ των ευρωπαϊκών κρατών και διεθνώς θα 

συμβάλει στην ενίσχυση του δικαιώματος 

στην προστασία των δεδομένων και θα κα-

ταστήσει τα δεδομένα επωφελή για τους πο-

λίτες σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. 

Η στρατηγική του ΕΕΠΔ για την περίοδο 

2020-2024 εστιάζει σε τρεις πυλώνες: 

Διορατικότητα, Δράση και Αλληλεγ-

γύη προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο 

ασφαλές, πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο ψηφι-

ακό μέλλον.

• Διορατικότητα: δεσμευόμαστε να λειτουρ-

γούμε ως ένας έξυπνος οργανισμός με μα-

κροπρόθεσμη αντίληψη των τάσεων στον 

τομέα της προστασίας των δεδομένων και το 

νομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό πλαίσιο.

• Δράση: αναπτύσσουμε προορατικά εργα-

λεία για τα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά 

όργανα και οργανισμούς ούτως ώστε να 

κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στον 

τομέα της προστασίας των δεδομένων. 

Προάγουμε τη συνεκτικότητα των δράσε-

ων των οργάνων επιβολής της νομοθεσίας 

στην ΕΕ με ισχυρότερη έκφραση γνήσιας 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, με διαμοιρασμό 

των βαρών και με κοινή προσέγγιση.

• Αλληλεγγύη: πεποίθησή μας είναι ότι για 

να υπάρχει δικαιοσύνη απαιτείται να δια-

σφαλίζεται η ιδιωτική ζωή του καθενός, σε 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ, και ότι η βιω-

σιμότητα θα πρέπει να είναι ο κινητήριος 

μοχλός της επεξεργασίας των δεδομένων 

προς το δημόσιο συμφέρον.

Με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον 

Οι άνθρωποί μας
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https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
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