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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1727 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 14ης Νοεμβρίου 2018 

σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και 
την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 

2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΙΔΡΥΣΗ, ΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ EUROJUST 

Άρθρο 1 

Ίδρυση του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης 

1. Ιδρύεται ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργα 
σία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust). 

2. Η Eurojust, όπως ιδρύεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
αντικαθιστά και διαδέχεται την Eurojust όπως είχε ιδρυθεί με την από 
φαση 2002/187/ΔΕΥ. 

3. Η Eurojust έχει νομική προσωπικότητα. 

Άρθρο 2 

Καθήκοντα 

1. Η Eurojust υποστηρίζει και ενισχύει τον συντονισμό και τη συνερ 
γασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών 
εγκλημάτων τα οποία είναι αρμόδια να αντιμετωπίζει σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3, που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσό 
τερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρή 
σεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές 
των κρατών μελών, την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την 
OLAF. 

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust: 

α) λαμβάνει υπόψη κάθε αίτηση προερχόμενη από αρμόδια αρχή κρά 
τους μέλους και κάθε πληροφορία που παρέχεται από αυτές τις 
αρχές, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης 
που έχουν αρμοδιότητα δυνάμει διατάξεων που έχουν θεσπισθεί 
στο πλαίσιο των Συνθηκών ή που έχει συλλεχθεί από την ίδια την 
Eurojust, 

β) διευκολύνει την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων δικαστικής 
συνεργασίας, μεταξύ άλλων αιτήσεων και αποφάσεων που βασίζο 
νται σε πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης. 

3. Η Eurojust ασκεί τα καθήκοντά της κατόπιν αιτήσεως των αρμό 
διων αρχών των κρατών μελών με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εντός των ορίων των αρμοδιο 
τήτων της τελευταίας. 

▼B
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Άρθρο 3 

Πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust 

1. Η Eurojust είναι αρμόδια όσον αφορά τις μορφές σοβαρών αδι 
κημάτων που παρατίθενται στο παράρτημα I. Ωστόσο, από την ημέρα 
που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναλάβει τα καθήκοντά της έρευνας 
και δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1939, η Eurojust δεν ασκεί την αρμοδιότητά της σε σχέση με 
αδικήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί την αρμοδιό 
τητά της, εκτός εκείνων των υποθέσεων που αφορούν κράτη μέλη που 
δεν συμμετέχουν σε ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρω 
παϊκής Εισαγγελίας και κατόπιν αιτήσεως των εν λόγω κρατών μελών ή 
ύστερα από αίτηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

2. Η Eurojust ασκεί την αρμοδιότητά της για αδικήματα που θίγουν 
τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν 
κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ενισχυμένη συνεργασία για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά σε σχέση με τα οποία η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία δεν είναι αρμόδια ή αποφασίζει να μην ασκήσει την αρμο 
διότητά της. 

Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους προκει 
μένου να διευκολύνουν την άσκηση της αρμοδιότητας βάσει της παρού 
σας παραγράφου. Οι πρακτικές λεπτομέρειες για την άσκηση της αρμο 
διότητάς της κατά την παρούσα παράγραφο καθορίζονται με συμφωνία 
συνεργασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 3. 

3. Όσον αφορά άλλες μορφές αδικημάτων, πέραν αυτών που παρα 
τίθενται στο παράρτημα I, η Eurojust δύναται επίσης σύμφωνα με τα 
καθήκοντά της να παρέχει στήριξη σε έρευνες και διώξεις κατόπιν 
αίτησης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. 

4. Το πεδίο αρμοδιότητας της Eurojust καλύπτει αξιόποινες πράξεις 
συναφείς με τις αξιόποινες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα I. 
Ως συναφείς αξιόποινες πράξεις λογίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

α) αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την απόκτηση των 
μέσων για την τέλεση των σοβαρών αδικημάτων που παρατίθενται 
στο παράρτημα I· 

β) αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται με σκοπό τη διευκόλυνση ή 
την τέλεση των σοβαρών αδικημάτων που παρατίθενται στο παράρ 
τημα I· 

γ) αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την εξασφάλιση της 
ατιμωρησίας αυτών που τελούν τα σοβαρά αδικήματα που παρατί 
θενται στο παράρτημα I. 

5. Κατόπιν αιτήσεως αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, η Eurojust 
μπορεί επίσης να παρέχει την υποστήριξή της σε έρευνες ή διώξεις 
που αφορούν μόνον το συγκεκριμένο κράτος μέλος και ένα τρίτο κρά 
τος, εφόσον έχει συναφθεί με το εν λόγω κράτος συμφωνία συνεργα 
σίας ή ρύθμιση μέσω της οποίας θεσπίζεται συνεργασία δυνάμει του 
άρθρου 52 ή εφόσον, σε ειδική περίπτωση, υπάρχει ουσιώδες συμφέρον 
που επιβάλλει την παροχή της υποστήριξης αυτής. 

▼B
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6. Κατόπιν αιτήματος είτε μιας αρμόδιας αρχής κράτους μέλους είτε 
της Επιτροπής, η Eurojust μπορεί επίσης να παρέχει την υποστήριξή της 
σε έρευνες ή διώξεις που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
αλλά έχουν επιπτώσεις σε επίπεδο Ένωσης. Πριν ενεργήσει κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, η Eurojust διαβουλεύεται δεόντως με την 
αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η εν λόγω αρμόδια 
αρχή μπορεί, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Eurojust, να αντι 
ταχθεί στην εκτέλεση της αίτησης από την Eurojust, αιτιολογώντας τη 
θέση της σε κάθε περίπτωση. 

Άρθρο 4 

Επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Eurojust 

1. Η Eurojust: 

α) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με τις 
έρευνες και τις διώξεις των οποίων έχει γνώση και οι οποίες έχουν 
επιπτώσεις στο επίπεδο της Ένωσης ή θα μπορούσαν να αφορούν 
και άλλα κράτη μέλη πέραν των άμεσα ενεχομένων, 

β) επικουρεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προκειμένου να 
εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των ερευνών και 
των διώξεων, 

γ) παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ιδίως βάσει των αναλύσεων 
που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ, 

δ) συνεργάζεται και διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό 
Δίκτυο σε ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας τη 
βάση τεκμηρίωσης του δικτύου και συμβάλλοντας στη βελτίωσή 
της, 

ε) συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε θέματα που 
αφορούν τις αρμοδιότητές της, 

στ) παρέχει επιχειρησιακή, τεχνική και οικονομική στήριξη στις διασυ 
νοριακές επιχειρήσεις και έρευνες των κρατών μελών, καθώς και 
στις κοινές ομάδες ερευνών, 

ζ) στηρίζει τα κέντρα εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης της Ένωσης 
που έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπόλ και τα λοιπά θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και, όποτε ενδείκνυται, 
συμμετέχει σε αυτά, 

η) συνεργάζεται με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης καθώς και με δίκτυα που έχουν συσταθεί στον χώρο ελευ 
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ο οποίος διέπεται από τον τίτλο 
V ΣΛΕΕ, 

θ) στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών για την καταπολέμηση 
μορφών σοβαρών αδικημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα I, 

▼M1 
ι) στηρίζει τη δράση των κρατών μελών για την καταπολέμηση της 

γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλη 
μάτων πολέμου και συναφών αξιόποινων πράξεων, μεταξύ άλλων 
μέσω της διατήρησης, της ανάλυσης και της αποθήκευσης αποδει 
κτικών στοιχείων που σχετίζονται με τα εν λόγω εγκλήματα και τις 
συναφείς αξιόποινες πράξεις και καθιστώντας δυνατή την ανταλ 
λαγή των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές και τις διεθνείς δικαστικές αρχές ή άλλως καθιστώντας τα 
απευθείας διαθέσιμα σσε αυτές, ιδίως στο Διεθνές Ποινικό Δικα 
στήριο. 

▼B
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2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Eurojust δύναται να 
ζητά αιτιολογημένα από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών: 

α) να προβαίνουν σε έρευνα ή δίωξη για συγκεκριμένες πράξεις, 

β) να δεχθούν ότι είναι ίσως προτιμότερο να προβεί ένα εξ αυτών σε 
έρευνα ή δίωξη για συγκεκριμένες πράξεις, 

γ) να αναλάβουν τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 
οικείων κρατών μελών, 

δ) να συστήσουν κοινή ομάδα έρευνας σύμφωνα με τα σχετικά μέσα 
συνεργασίας, 

ε) να της παράσχουν κάθε πληροφορία απαραίτητη για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της, 

στ) να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διεξαγωγή της έρευνας, 

ζ) να λαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο το οποίο δικαιολογεί η 
έρευνα ή η δίωξη. 

3. H Eurojust δύναται επίσης: 

α) να παρέχει στην Ευρωπόλ γνώμες βασιζόμενες στις αναλύσεις που 
αυτή έχει διενεργήσει, 

β) να παρέχει υποστήριξη διοικητικής μέριμνας, περιλαμβανομένων 
μετάφρασης, διερμηνείας και της διοργάνωσης συντονιστικών συνε 
δριάσεων. 

4. Όταν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη δεν μπορούν να συμφωνή 
σουν ποιο από αυτά θα πρέπει να προβεί σε έρευνα ή δίωξη κατόπιν 
αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο α) ή β), η 
Eurojust εκδίδει σχετική γραπτή γνώμη. Η Eurojust διαβιβάζει τη γνώμη 
στα οικεία κράτη μέλη αμέσως. 

5. Κατόπιν αίτησης αρμόδιας αρχής ή με δική της πρωτοβουλία, η 
Eurojust εκδίδει γραπτή γνώμη επί επαναλαμβανόμενων αρνήσεων ή 
δυσκολιών σχετικά με την εκτέλεση αιτήσεων και αποφάσεων δικαστι 
κής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά αιτήσεις και αποφά 
σεις που βασίζονται σε πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες υποθέσεις δεν 
είναι δυνατό να επιλυθούν με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών αρχών ή μέσω της παρέμβασης των οικείων εθνικών μελών. Η 
Eurojust διαβιβάζει τη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη αμέσως. 

6. Οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών ανταποκρίνονται 
στις αιτήσεις της Eurojust βάσει της παραγράφου 2 και στις γραπτές 
γνώμες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή 5 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να αρνη 
θούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες αιτήσεις ή να ακολουθήσουν τη 
γραπτή γνώμη εάν πράττοντας με αυτόν τον τρόπο θα έβλαπταν 
ουσιώδη εθνικά συμφέροντα ασφαλείας ή θα έθεταν σε κίνδυνο την 
επιτυχή έκβαση τρέχουσας έρευνας ή την ασφάλεια προσώπου. 

▼B
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Άρθρο 5 

Άσκηση επιχειρησιακών και λοιπών καθηκόντων 

1. Η Eurojust ενεργεί μέσω ενός ή περισσοτέρων από τα οικεία 
εθνικά μέλη όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια μεταξύ εκείνων 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2. Με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το συλλογικό όργανο εστιάζει 
σε επιχειρησιακά θέματα και τυχόν άλλα θέματα που συνδέονται άμεσα 
με επιχειρησιακά ζητήματα. Το συλλογικό όργανο εμπλέκεται μόνον σε 
διοικητικά θέματα στην αναγκαία έκταση ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
εκπληρώνει τις επιχειρησιακές του λειτουργίες. 

2. Η Eurojust ενεργεί ως συλλογικό όργανο: 

α) όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια μεταξύ εκείνων που ανα 
φέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2: 

i) εφόσον το ζητούν ένα ή περισσότερα από τα οικεία εθνικά 
μέλη, στα οποία αφορά μία υπόθεση που χειρίζεται η Eurojust· 

ii) εφόσον η υπόθεση συνεπάγεται τη διενέργεια ερευνών ή διώ 
ξεων που έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο της Ένωσης ή που 
μπορεί να αφορούν και άλλα κράτη μέλη εκτός των άμεσα 
ενδιαφερομένων, 

β) όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια μεταξύ εκείνων που ανα 
φέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 4 ή 5, 

γ) όταν τίθεται ένα γενικό ζήτημα που αφορά την επίτευξη των επι 
χειρησιακών στόχων της, 

δ) όταν θεσπίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Eurojust, στην οποία 
περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
μελών του, 

ε) όταν εκδίδει το έγγραφο προγραμματισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 ή την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Eurojust, στις 
οποίες περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρί 
των των μελών του, 

στ) όταν εκλέγει ή παύει τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους σύμ 
φωνα με το άρθρο 11, 

ζ) όταν διορίζει τον διοικητικό διευθυντή ή, ανάλογα με την περί 
πτωση, ανανεώνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά 
του σύμφωνα με το άρθρο 17, 

η) όταν θεσπίζει ρυθμίσεις εργασίας που συμφωνούνται δυνάμει του 
άρθρου 47 παράγραφος 3 και του άρθρου 52, 

θ) όταν θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρού 
σεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, μεταξύ 
άλλων σε ό,τι αφορά τη δήλωση συμφερόντων τους, 

ι) όταν εγκρίνει στρατηγικές εκθέσεις, έγγραφα προσανατολισμού, 
κατευθυντήριες γραμμές προς όφελος των εθνικών αρχών και γνώ 
μες σχετικά με το επιχειρησιακό έργο της Eurojust, κάθε φορά που 
τα εν λόγω έγγραφα έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, 

ια) όταν διορίζει δικαστές σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 53, 

▼B
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ιβ) όταν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση για την οποία δεν ορί 
ζεται ρητά ως αρμόδιο το εκτελεστικό συμβούλιο στον παρόντα 
κανονισμό ή η οποία δεν αποτελεί αρμοδιότητα του διοικητικού 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 18, 

ιγ) όταν προβλέπεται από άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

3. Η Eurojust, όταν εκτελεί τα καθήκοντά της, δηλώνει εάν ενεργεί 
μέσω ενός ή περισσοτέρων εθνικών μελών ή ως συλλογικό όργανο. 

4. Το συλλογικό όργανο μπορεί να αναθέτει πρόσθετα διοικητικά 
καθήκοντα στον διοικητικό διευθυντή και το εκτελεστικό συμβούλιο, 
πέραν αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 18, συμφώνως προς 
τις επιχειρησιακές του απαιτήσεις. 

Το συλλογικό όργανο δύναται, όταν είναι αναγκαίο σε άκρως εξαιρε 
τικές περιστάσεις, να αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση 
των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διοικητικό 
διευθυντή, καθώς και των εξουσιών τις οποίες έχει μεταβιβάσει περαι 
τέρω ο διοικητικός διευθυντής, και να ασκήσει το ίδιο τις εν λόγω 
εξουσίες ή να τις αναθέσει σε μέλος του ή σε μέλος του προσωπικού 
πλην του διοικητικού διευθυντή. 

5. Το συλλογικό όργανο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της Εuro
just σε βάση πλειοψηφίας δύο τρίτων των μελών του. Σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με πλειοψηφία δύο τρίτων, η απόφαση 
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. Ο εσωτερικός κανονισμός της Eurojust 
εγκρίνεται από το Συμβούλιο μέσω εκτελεστικών πράξεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ EUROJUST 

ΤΜΗΜΑ I 

Δομή 

Άρθρο 6 

Δομή της Eurojust 

Η Eurojust περιλαμβάνει: 

α) τα εθνικά μέλη· 

β) το συλλογικό όργανο· 

γ) το εκτελεστικό συμβούλιο· 

δ) τον διοικητικό διευθυντή. 

ΤΜΗΜΑ II 

Εθνικά μελη 

Άρθρο 7 

Καθεστώς των εθνικών μελών 

1. Η Eurojust διαθέτει ένα εθνικό μέλος το οποίο αποσπάται από 
κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την έννομη τάξη του. Το εν λόγω 
εθνικό μέλος έχει ως τακτικό τόπο εργασίας του την έδρα της Eurojust. 

▼B
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2. Κάθε εθνικό μέλος επικουρείται από έναν αναπληρωτή και έναν 
βοηθό. Κατά κανόνα, ο αναπληρωτής και ο βοηθός έχουν ως τακτικό 
τόπο εργασίας την έδρα της Eurojust. Κάθε κράτος μέλος δύναται να 
αποφασίσει ότι ο αναπληρωτής ή ο βοηθός ή και οι δύο θα έχουν τον 
κανονικό τόπο εργασίας τους στο κράτος μέλος τους. Εάν κράτος μέλος 
λάβει τέτοια απόφαση, ενημερώνει το συλλογικό όργανο. Αν οι επιχει 
ρησιακές ανάγκες της Eurojust το απαιτούν, το συλλογικό όργανο δύνα 
ται να ζητήσει από το κράτος μέλος να αναθέσει στον αναπληρωτή ή 
στον βοηθό ή και στους δύο να εργαστεί στην έδρα της Eurojust για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το κράτος μέλος συμμορφώνεται με το 
εν λόγω αίτημα του συλλογικού οργάνου χωρίς αδικαιολόγητη καθυ 
στέρηση. 

3. Περισσότεροι αναπληρωτές ή βοηθοί μπορούν να επικουρούν το 
εθνικό μέλος και να έχουν, εφόσον απαιτείται, και με τη συμφωνία του 
συλλογικού οργάνου, ως τακτικό τόπο εργασίας την Eurojust. Το κρά 
τος μέλος κοινοποιεί στην Eurojust και στην Επιτροπή το διορισμό των 
εθνικών μελών, των αναπληρωτών και των βοηθών. 

4. Τα εθνικά μέλη και οι αναπληρωτές κατέχουν το αξίωμα του 
εισαγγελέα, δικαστή ή εκπροσώπου της δικαστικής αρχής με αρμοδιό 
τητες ισοδύναμες με εκείνες του εισαγγελέα ή του δικαστή σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη τούς παρέχουν τουλάχιστον τις εξου 
σίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ώστε να μπορούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους. 

5. Η θητεία των εθνικών μελών και των αναπληρωτών τους είναι 
πενταετούς διάρκειας, ανανεώσιμη άπαξ. Σε περιπτώσεις όπου ο ανα 
πληρωτής δεν μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος εθνικού μέλους ή να το 
αντικαθιστά, το εθνικό μέλος παραμένει σε υπηρεσία μετά τη λήξη της 
θητείας του μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την αντικατάστασή 
του, κατόπιν συγκατάθεσης του κράτους μέλους τους. 

6. Τα κράτη μέλη διορίζουν εθνικά μέλη και αναπληρωτές βάσει 
αποδεδειγμένης μακροχρόνιας και υψηλού επιπέδου πρακτικής εμπει 
ρίας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. 

7. Ο αναπληρωτής είναι σε θέση να ενεργεί εξ ονόματος του εθνικού 
μέλους ή να το αντικαθιστά. Ο βοηθός μπορεί επίσης να ενεργεί εξ 
ονόματος του εθνικού μέλους ή να το αντικαθιστά εφόσον κατέχει 
αξίωμα μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 4. 

8. Η ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ της Eurojust 
και των κρατών μελών λαμβάνει χώρα μέσω των εθνικών μελών. 

9. Οι μισθοί και οι αποδοχές των εθνικών μελών, των αναπληρωτών 
και των βοηθών βαρύνουν το κράτος μέλος τους με την επιφύλαξη του 
άρθρου 12. 

10. Όταν τα εθνικά μέλη, οι αναπληρωτές και οι βοηθοί ενεργούν 
στο πλαίσιο της εντολής της Eurojust, οι δαπάνες που συνδέονται με τις 
εν λόγω δραστηριότητες θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες. 

Άρθρο 8 

Αρμοδιότητες των εθνικών μελών 

1. Τα εθνικά μέλη δύνανται: 

α) να διευκολύνουν ή να υποστηρίζουν με άλλον τρόπο την έκδοση ή 
εκτέλεση τυχόν αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ή αμοι 
βαίας αναγνώρισης· 

▼B
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β) να επικοινωνούν απευθείας και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με 
τυχόν αρμόδιες εθνικές αρχές του κράτους μέλους ή οποιονδήποτε 
άλλο θεσμικό και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, συμπε 
ριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· 

γ) να επικοινωνούν απευθείας και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με 
τυχόν αρμόδιες διεθνείς αρχές, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις 
του κράτους μέλους τους· 

δ) να συμμετέχουν σε κοινές ομάδες ερευνών, μεταξύ άλλων και στη 
συγκρότησή τους. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 
αναθέτουν πρόσθετες εξουσίες στα εθνικά μέλη σύμφωνα με το εθνικό 
τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν επισήμως στην Επι 
τροπή και στο συλλογικό όργανο αυτές τις εξουσίες. 

3. Σε συμφωνία με την αρμόδια εθνική αρχή, τα εθνικά μέλη δύνα 
νται, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο: 

α) να εκδίδουν ή να εκτελούν οποιαδήποτε αίτηση αμοιβαίας δικαστι 
κής συνδρομής ή αμοιβαίας αναγνώρισης· 

β) να διατάσσουν, ζητούν ή να εκτελούν μέτρα έρευνας, όπως προβλέ 
πονται στην οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 1 ). 

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον δεν είναι δυνατός ο έγκαι 
ρος εντοπισμός της αρμόδιας εθνικής αρχής είτε η επικοινωνία μαζί της, 
τα εθνικά μέλη είναι αρμόδια να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, υπό την προϋ 
πόθεση ότι ενημερώνουν την αρμόδια εθνική αρχή το συντομότερο 
δυνατό. 

5. Το εθνικό μέλος δύναται να υποβάλει πρόταση στην αρμόδια για 
την εκτέλεση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 
εθνική αρχή όταν η άσκηση εξουσιών που προβλέπεται στις παραγρά 
φους 3 και 4 από το εν λόγω εθνικό μέλος θα ερχόταν σε αντίθεση με: 

α) τους συνταγματικούς κανόνες κράτους μέλους, ή 

β) θεμελιώδεις πτυχές του εθνικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης 
του εν λόγω κράτους μέλους που αφορούν: 

i) την κατανομή εξουσιών μεταξύ αστυνομίας, εισαγγελέων και 
δικαστών, 

ii) τη λειτουργική κατανομή καθηκόντων μεταξύ των εισαγγελικών 
αρχών, ή 

iii) την ομοσπονδιακή δομή του οικείου κράτους μέλους. 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που προβλέπο 
νται στην παράγραφο 5, η πρόταση που υποβλήθηκε από το εθνικό τους 
μέλος να διεκπεραιώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την 
αρμόδια εθνική αρχή. 

▼B 

( 1 ) Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Απριλίου 2014, περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υπο 
θέσεις (ΕΕ L 130 της 1.5.2014, σ. 1).
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Άρθρο 9 

Πρόσβαση σε εθνικά μητρώα 

Τα εθνικά μέλη έχουν πρόσβαση ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στους ακόλουθους τύπους 
μητρώων στο κράτος μέλος τους, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο: 

α) ποινικό μητρώο· 

β) αρχεία συλληφθέντων· 

γ) αρχεία ερευνών· 

δ) αρχεία DNA· 

ε) άλλα μητρώα δημοσίων αρχών του κράτους μέλους τους, εφόσον 
αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους. 

ΕΝΟΤΗΤΑ III 

Συλλογικό όργανο 

Άρθρο 10 

Σύσταση του συλλογικού οργάνου 

1. Το συλλογικό όργανο απαρτίζεται από: 

α) όλα τα εθνικά μέλη· και 

β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, όταν το συλλογικό όργανο ασκεί τις 
διαχειριστικές του αρμοδιότητες. 

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το στοι 
χείο β) του πρώτου εδαφίου θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο εκτελεστικό συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 4. 

2. Ο διοικητικός διευθυντής παρίσταται στις διαχειριστικές συνεδριά 
σεις του συλλογικού οργάνου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. Το συλλογικό όργανο δύναται να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις 
του οποιοδήποτε πρόσωπο, η γνώμη του οποίου μπορεί να παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, με την ιδιότητα του παρατηρητή. 

4. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου μπορούν, υπό τους όρους του 
εσωτερικού κανονισμού της Eurojust, να επικουρούνται από συμβού 
λους ή εμπειρογνώμονες. 

Άρθρο 11 

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Eurojust 

1. Το συλλογικό όργανο εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέ 
δρους μεταξύ των εθνικών μελών με πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
μελών του. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί πλειοψηφία δύο τρίτων μετά το 
δεύτερο γύρο των εκλογών, οι αντιπρόεδροι εκλέγονται με απλή πλει 
οψηφία των μελών του συλλογικού οργάνου, ενώ η πλειοψηφία των 
δύο τρίτων εξακολουθεί να είναι αναγκαία για την εκλογή του προέ 
δρου. 

2. Ο πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του εξ ονόματος του συλλογικού 
οργάνου. Ο πρόεδρος: 

▼B
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α) εκπροσωπεί την Eurojust· 

β) συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου 
και του εκτελεστικού συμβουλίου και τηρεί ενήμερο το συλλογικό 
όργανο για όλα τα ζητήματα που το ενδιαφέρουν· 

γ) διευθύνει τις εργασίες του συλλογικού οργάνου και παρακολουθεί 
την καθημερινή διαχείριση της Eurojust εκ μέρους του διοικητικού 
διευθυντή· 

δ) ασκεί όποιο άλλο καθήκον προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός της 
Eurojust. 

3. Οι αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται στην παρά 
γραφο 2 τα οποία τους αναθέτει ο πρόεδρος. Αντικαθιστούν τον πρό 
εδρο εάν αυτός κωλύεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος 
και οι αντιπρόεδροι επικουρούνται κατά την εκτέλεση των ιδιαίτερων 
καθηκόντων τους από το διοικητικό προσωπικό της Eurojust. 

4. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των αντιπροέδρων είναι 
τετραετής με δυνατότητα μίας ανανέωσης. 

5. Όταν ένα εθνικό μέλος εκλέγεται πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της 
Eurojust, η θητεία του παρατείνεται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. 

6. Αν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος παύουν να πληρούν τις απαιτού 
μενες προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους, το συλλο 
γικό όργανο τους απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους κατόπιν προτά 
σεως του ενός τρίτου των μελών του. Η απόφαση λαμβάνεται με πλει 
οψηφία δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου, χωρίς να 
περιλαμβάνεται σε αυτά ο εν λόγω πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. 

7. Όταν ένα εθνικό μέλος εκλέγεται πρόεδρος της Eurojust το οικείο 
κράτος μέλος δύναται να αποσπάσει ένα άλλο πρόσωπο δεόντως καταρ 
τισμένο ώστε να ενισχύσει την εθνική θυρίδα για τη διάρκεια της 
θητείας του εθνικού μέλους ως προέδρου. 

Ένα κράτος μέλος που αποφασίζει να αποσπάσει ένα τέτοιο πρόσωπο 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αποζημίωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 12. 

Άρθρο 12 

Μηχανισμός αποζημίωσης για την εκλογή στη θέση του προέδρου 

1. Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο καθορίζει, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής και μέσω εκτελεστικών πράξεων, έναν μηχα 
νισμό αποζημίωσης για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 7, 
που πρέπει να τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών το εθνικό μέλος 
των οποίων εκλέγεται πρόεδρος. 

2. Η αποζημίωση τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε κράτους μέλους 
εφόσον: 

α) το εθνικό του μέλος εξελέγη πρόεδρος και 

β) ζητεί αποζημίωση από το συλλογικό όργανο και αιτιολογεί την 
ανάγκη να ενισχυθεί η εθνική θυρίδα του λόγω αυξημένου φόρτου 
εργασίας. 

▼B
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3. Η παρεχόμενη αποζημίωση ισούται με το 50 % των εθνικών 
αποδοχών του αποσπασμένου προσώπου. Αποζημίωση για έξοδα δια 
βίωσης και άλλες συναφείς δαπάνες παρέχεται σε συγκριτική βάση προς 
εκείνα που παρέχονται σε υπαλλήλους της Ένωσης ή άλλους δημόσιους 
υπαλλήλους αποσπασμένους στο εξωτερικό. 

4. Οι δαπάνες του μηχανισμού αποζημίωσης επιβαρύνουν τον προϋ 
πολογισμό της Eurojust. 

Άρθρο 13 

Συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου 

1. Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου. 

2. Το συλλογικό όργανο πραγματοποιεί τουλάχιστον μία συνεδρίαση 
ανά μήνα. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου, κατό 
πιν αιτήματος της Επιτροπής για να συζητήσει τα διαχειριστικά καθή 
κοντα του συλλογικού οργάνου, ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του 
ενός τρίτου των μελών του. 

3. Η Eurojust αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις ημερήσιες 
διατάξεις των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου εφόσον συζητού 
νται ζητήματα τα οποία είναι συναφή προς την άσκηση των καθηκό 
ντων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Eurojust καλεί την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία να συμμετέχει σε αυτές, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλείται σε συνεδρίαση του συλλογικού οργά 
νου, η Eurojust της παρέχει τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την 
ημερήσια διάταξη. 

Άρθρο 14 

Κανόνες ψηφοφορίας του συλλογικού οργάνου 

1. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, και όταν δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη συναίνεσης, το συλλογικό όργανο λαμβάνει τις αποφάσεις του 
με πλειοψηφία των μελών του. 

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κατά την απουσία ψηφί 
ζοντος μέλους, το δικαίωμα ψήφου δικαιούται να το ασκήσει ο ανα 
πληρωτής του υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρά 
γραφος 7. Κατά την απουσία του αναπληρωτή, το δικαίωμα ψήφου 
δικαιούται επίσης να το ασκήσει ο βοηθός υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 7. 

Άρθρο 15 

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός 

1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους το συλλογικό όργανο εκδίδει 
έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο προβλέπει ετήσιο και πολυετή 
προγραμματισμό βάσει σχεδίου το οποίο καταρτίζεται από τον διοικη 
τικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής. Το συλ 
λογικό όργανο διαβιβάζει το έγγραφο προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία. Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την 
τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, προσαρμόζεται ανάλογα. 

▼B
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2. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνει λεπτομερείς στό 
χους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και δείκτες επιδόσεων. 
Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτη 
θούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπι 
νων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές 
κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτή 
των. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συμβαδίζει με το πολυετές πρό 
γραμμα εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Υποδεικνύει με 
σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργού 
νται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

3. Το συλλογικό όργανο τροποποιεί το εγκριθέν ετήσιο πρόγραμμα 
εργασιών σε περίπτωση ανάθεσης νέων καθηκόντων στην Eurojust. 
Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το 
αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Το συλλογικό όργανο μπορεί να 
αναθέσει στον διοικητικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώ 
δεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. 

4. Το πολυετές πρόγραμμα εργασιών ορίζει τον συνολικό στρατηγικό 
προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, τη στρατηγική συνερ 
γασίας με τις αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 52, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες 
επιδόσεων. Το πολυετές πρόγραμμα εργασιών προβλέπει επίσης προ 
γραμματισμό πόρων που αφορά τον πολυετή προϋπολογισμό και το 
προσωπικό. Ο προγραμματισμός πόρων επικαιροποιείται σε ετήσια 
βάση. Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περί 
πτωση, ιδίως δε σύμφωνα με την έκβαση της αξιολόγησης που αναφέ 
ρεται στο άρθρο 69. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Εκτελεστική επιτροπή 

Άρθρο 16 

Λειτουργία του εκτελεστικού συμβουλίου 

1. Το συλλογικό όργανο επικουρείται από εκτελεστικό συμβούλιο. 
Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει διοικητικές απο 
φάσεις για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της Eurojust. Επιβλέ 
πει τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες του διοικητικού διευ 
θυντή για άλλα διοικητικά θέματα προς έγκριση από το συλλογικό 
όργανο. Δεν συμμετέχει στα επιχειρησιακά καθήκοντα της Eurojust 
που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5. 

2. Το εκτελεστικό συμβούλιο δύναται να διαβουλεύεται με το συλ 
λογικό όργανο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

3. Επίσης, το εκτελεστικό συμβούλιο: 

α) εξετάζει το έγγραφο προγραμματισμού της Eurojust κατά το 
άρθρο 15 με βάση σχέδιο που καταρτίζει ο διοικητικός διευθυντής 
και τα διαβιβάζει στο συλλογικό όργανο προς έγκριση· 

β) θεσπίζει στρατηγική της Eurojust για την καταπολέμηση της απά 
της η οποία είναι ανάλογη προς τους κινδύνους απάτης, λαμβάνο 
ντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των εφαρμοζόμενων μέτρων 
και βασίζεται σε σχέδιο που καταρτίζεται από τον διοικητικό διευ 
θυντή· 

▼B
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γ) θεσπίζει κατάλληλους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού υπηρε 
σιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης) και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού), όπως 
καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 
αριθ. 259/68 του Συμβουλίου ( 1 ), σύμφωνα με το άρθρο 110 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· 

δ) μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις 
που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέ 
σεις ελέγχου, αξιολογήσεις και έρευνες, μεταξύ άλλων εκ μέρους 
του ΕΕΠΔ και της OLAF· 

ε) λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία και, εφόσον 
χρειάζεται, την τροποποίηση των εσωτερικών διοικητικών δομών 
της Eurojust· 

στ) με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του διοικητικού διευθυντή, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 18, συνδράμει και συμβουλεύει τον 
διοικητικό διευθυντή κατά την εφαρμογή των αποφάσεων του συλ 
λογικού οργάνου με σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας της διοικη 
τικής και δημοσιονομικής διαχείρισης· 

ζ) αναλαμβάνει κάθε πρόσθετο διοικητικό καθήκον που του ανατίθε 
ται από το συλλογικό όργανο δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4· 

η) θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την 
Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 64· 

θ) εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατά 
στασης, απόφαση με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμό 
ζεται επί του λοιπού προσωπικού, για τη μεταβίβαση των συναφών 
εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διοικητικό διευ 
θυντή και για τον καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες η εν λόγω 
μεταβίβαση εξουσιών μπορεί να ανασταλεί· ο διοικητικός διευθυντής 
έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες· 

ι) εξετάζει το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Eurojust προς 
έγκριση από το συλλογικό όργανο· 

ια) εξετάζει το σχέδιο ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Eurojust και 
το διαβιβάζει στο συλλογικό όργανο προς έγκριση· 

ιβ) διορίζει υπόλογο και υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, οι οποίοι 
λειτουργούν υπό καθεστώς ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

4. Το εκτελεστικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους της Eurojust, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και δύο 
άλλα μέλη του συλλογικού οργάνου τα οποία ορίζονται βάσει συστή 
ματος εκ περιτροπής εφαρμοζόμενου ανά διετία σύμφωνα με τον εσω 
τερικό κανονισμό της Eurojust. Ο διοικητικός διευθυντής παρίσταται 
στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

5. Ο πρόεδρος της Eurojust προεδρεύει στο εκτελεστικό συμβούλιο. 
Το εκτελεστικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών του. 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπε 
ρισχύει η ψήφος του προέδρου της Eurojust. 

6. Η θητεία των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου λήγει ταυτό 
χρονα με τη θητεία τους ως εθνικού μέλους, προέδρου ή αντιπροέδρου. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1· ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 01 τόμος 001 
σ. 108.
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7. Το εκτελεστικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατό 
πιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος δύο τουλάχιστον εκ 
των υπολοίπων μελών του. 

8. Η Eurojust διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ημερήσια 
διάταξη των συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου και διαβουλεύε 
ται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την ανάγκη συμμετοχής σε 
αυτές τις συνεδριάσεις. Η Eurojust καλεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να 
συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον συζητούνται ζητήματα τα 
οποία θεωρεί συναφή προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλείται σε συνεδρίαση του εκτελεστι 
κού συμβουλίου, η Eurojust της παρέχει τα σχετικά έγγραφα που τεκ 
μηριώνουν την ημερήσια διάταξη. 

ΤΜΗΜΑ V 

Διοικητικός διευθυντής 

Άρθρο 17 

Καθεστώς του διοικητικού διευθυντή 

1. Ο διοικητικός διευθυντής διορίζεται ως έκτακτος υπάλληλος της 
Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού. 

2. Ο διοικητικός διευθυντής διορίζεται από το συλλογικό όργανο, 
από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει το εκτελεστικό συμβούλιο, 
μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής σύμφωνη με τον 
εσωτερικό κανονισμό της Eurojust. Για τους σκοπούς της σύναψης της 
σύμβασης εργασίας με τον διοικητικό διευθυντή, η Eurojust εκπροσω 
πείται από τον πρόεδρο της Eurojust. 

3. Η θητεία του διοικητικού διευθυντή είναι τετραετής. Κατά το 
τέλος αυτής της περιόδου, το εκτελεστικό συμβούλιο διενεργεί αξιολό 
γηση στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των επιδόσεων του 
διοικητικού διευθυντή. 

4. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως του εκτελε 
στικού συμβουλίου στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που ανα 
φέρεται στην παράγραφο 3, μπορεί να παρατείνει άπαξ τη θητεία του 
διοικητικού διευθυντή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. 

5. Ο διοικητικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν 
συμμετέχει στο τέλος της συνολικής περιόδου σε νέα διαδικασία επι 
λογής για την ίδια θέση. 

6. Ο διοικητικός διευθυντής λογοδοτεί στο συλλογικό όργανο. 

7. Ο διοικητικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά 
του μόνο δυνάμει απόφασης του συλλογικού οργάνου βάσει πρότασης 
του εκτελεστικού συμβουλίου. 

Άρθρο 18 

Αρμοδιότητες του διοικητικού διευθυντή 

1. Για διοικητικούς σκοπούς, η Eurojust διευθύνεται από τον διοικη 
τικό διευθυντή της. 

2. Με την επιφύλαξη των εξουσιών του συλλογικού οργάνου ή του 
εκτελεστικού συμβουλίου, ο διοικητικός διευθυντής ενεργεί υπό καθε 
στώς πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
και δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή 
οποιονδήποτε άλλο φορέα. 

▼B
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3. Ο διοικητικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Euro
just. 

4. Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των 
διοικητικών καθηκόντων που ανατίθενται στην Eurojust, ιδίως: 

α) την καθημερινή διοίκηση της Eurojust και τη διαχείριση του προ 
σωπικού· 

β) την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδει το συλλογικό όργανο 
και το εκτελεστικό συμβούλιο· 

γ) την κατάρτιση του εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 και την υποβολή του στο εκτελεστικό συμβούλιο προς 
εξέταση· 

δ) την εφαρμογή του εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 και την υποβολή συναφών εκθέσεων στο εκτελεστικό 
συμβούλιο και στο συλλογικό όργανο· 

ε) την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Eurojust και 
την υποβολή της στο εκτελεστικό συμβούλιο προς εξέταση και στο 
συλλογικό όργανο προς έκδοση· 

στ) την κατάρτιση σχεδίου δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων εσω 
τερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, αξιολογήσεων και ερευ 
νών, μεταξύ άλλων, εκ μέρους του ΕΕΠΔ και της OLAF, καθώς 
και για την υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές τον χρόνο στο 
συλλογικό όργανο, στο εκτελεστικό συμβούλιο, στην Επιτροπή και 
στον ΕΕΠΔ· 

ζ) τη χάραξη στρατηγικής της Eurojust για την καταπολέμηση της 
απάτης και για την υποβολή της στο εκτελεστικό συμβούλιο προς 
έγκριση· 

η) την εκπόνηση σχεδίου των δημοσιονομικών κανόνων που εφαρμό 
ζονται στην Eurojust· 

θ) την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσό 
δων και δαπανών της Eurojust και την εκτέλεση του προϋπολογι 
σμού της· 

ι) την άσκηση, έναντι του προσωπικού της Eurojust, των εξουσιών 
που ανατίθενται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στην 
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και από το καθεστώς που εφαρ 
μόζεται επί του λοιπού προσωπικού στην αρχή που είναι αρμόδια 
για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας του λοιπού προσωπικού 
(«εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)· 

ια) την εξασφάλιση της παροχής της αναγκαίας διοικητικής στήριξης 
προς διευκόλυνση του επιχειρησιακού έργου της Eurojust· 

ιβ) την εξασφάλιση της παροχής υποστήριξης στον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· 

ιγ) την κατάρτιση σχεδίου πρότασης για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Εurojust, προς εξέταση στο εκτελεστικό συμβούλιο πριν από την 
έγκριση από το συλλογικό όργανο. 

▼B
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 19 

Μηχανισμός επιφυλακής συντονισμού 

1. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της σε επείγουσες περιπτώ 
σεις, η Eurojust συστήνει μηχανισμό επιφυλακής συντονισμού ικανό να 
λαμβάνει και να διεκπεραιώνει ανά πάσα στιγμή τις αιτήσεις που της 
διαβιβάζονται. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον μηχανισμό επι 
φυλακής συντονισμού, σε καθημερινή 24ωρη βάση, επτά ημέρες την 
εβδομάδα. 

2. Ο μηχανισμός επιφυλακής συντονισμού βασίζεται σε έναν αντι 
πρόσωπο επιφυλακής συντονισμού ανά κράτος μέλος, ο οποίος μπορεί 
να είναι το εθνικό μέλος, ο αναπληρωτής του, βοηθός που δικαιούται 
να αντικαταστήσει το εθνικό μέλος ή αποσπασμένος εθνικός εμπειρο 
γνώμονας. Ο αντιπρόσωπος επιφυλακής συντονισμού είναι διαθέσιμος 
να ενεργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. 

3. Οι αντιπρόσωποι του μηχανισμού επιφυλακής συντονισμού ενερ 
γούν αποτελεσματικά και αμελλητί προς εκτέλεση αίτησης στο κράτος 
μέλος τους. 

Άρθρο 20 

Εθνικό σύστημα συντονισμού της Eurojust 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους εθνικούς αντα 
ποκριτές για την Eurojust. 

2. Όλοι οι εθνικοί ανταποκριτές που ορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες και 
την πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό σύστημα συντονισμού της 
Eurojust για τον συντονισμό των εργασιών που διεξάγονται από: 

α) τους εθνικούς ανταποκριτές της Eurojust· 

β) τους τυχόν εθνικούς ανταποκριτές για ζητήματα σχετικά με την 
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· 

γ) τον εθνικό ανταποκριτή της Eurojust για θέματα τρομοκρατίας· 

δ) τον εθνικό ανταποκριτή του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για 
ποινικές υποθέσεις και έως τρία άλλα σημεία επαφής του ευρωπαϊ 
κού δικαστικού δικτύου· 

ε) τα εθνικά μέλη ή σημεία επαφής του δικτύου για τις κοινές ομάδες 
ερευνών και τα εθνικά μέλη ή σημεία επαφής των δικτύων που 
δημιουργούνται με τις αποφάσεις 2002/494/ΔΕΥ, 2007/845/ΔΕΥ 
και 2008/852/ΔΕΥ· 

στ) εάν συντρέχει περίπτωση, κάθε άλλη σχετική δικαστική αρχή. 

4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 διατη 
ρούν τη θέση τους και το καθεστώς τους σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
χωρίς αυτό να έχει αισθητό αντίκτυπο στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

▼B
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5. Οι εθνικοί ανταποκριτές για την Eurojust είναι υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία του εθνικού τους συστήματος συντονισμού της Eurojust. 
Όταν ορίζονται περισσότεροι του ενός ανταποκριτές για την Eurojust, 
ένας από αυτούς είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του εθνικού τους 
συστήματος συντονισμού της Eurojust. 

6. Τα εθνικά μέλη ενημερώνονται για όλες τις συνεδριάσεις του 
εθνικού τους συστήματος συντονισμού της Eurojust όπου συζητούνται 
θέματα που άπτονται των υποθέσεων. Τα εθνικά μέλη δύνανται να 
παρίστανται σε αυτές τις συνεδριάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. 

7. Κάθε εθνικό σύστημα συντονισμού της Eurojust διευκολύνει την 
άσκηση των καθηκόντων της Eurojust εντός του οικείου κράτους 
μέλους, ιδίως: 

α) εξασφαλίζοντας ότι το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που αναφέ 
ρεται στο άρθρο 23 λαμβάνει τις πληροφορίες που συνδέονται με το 
οικείο κράτος μέλος κατά αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο· 

β) βοηθώντας στον καθορισμό του κατά πόσον μια αίτηση θα πρέπει 
να διεκπεραιωθεί με τη συνδρομή της Eurojust ή του ευρωπαϊκού 
δικαστικού δικτύου· 

γ) παρέχοντας συνδρομή προς το εθνικό μέλος προκειμένου να εντο 
πίσει τις κατάλληλες αρχές για την εκτέλεση αιτήσεων και αποφά 
σεων δικαστικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων, αιτήσεων και αποφά 
σεων όσον αφορά πράξεις με τις οποίες υλοποιείται η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης· 

δ) διατηρώντας στενές σχέσεις με την εθνική μονάδα της Ευρωπόλ, 
άλλα σημεία επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου και 
άλλες συναφείς αρμόδιες εθνικές αρχές. 

8. Για την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 7, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην 
παράγραφο 3 στοιχεία α), β), και γ) συνδέονται, και τα πρόσωπα ή οι 
αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ) και ε) μπορούν 
να συνδεθούν, με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο και τα άρθρα 23, 24, 25 και 34. Η δαπάνη σύνδεσης με το 
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων επιβαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης. 

9. Η συγκρότηση του εθνικού συστήματος συντονισμού της Eurojust 
και ο διορισμός των εθνικών ανταποκριτών δεν αποκλείουν άμεσες 
επαφές μεταξύ του εθνικού μέλους και των αρμόδιων αρχών του κρά 
τους μέλους του. 

Άρθρο 21 

Ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη και μεταξύ των εθνικών 
μελών 

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν με την Euro
just κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 με τους ισχύοντες κανόνες περί προ 
στασίας των δεδομένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πλη 
ροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος 
άρθρου. 

2. Η διαβίβαση πληροφοριών στην Eurojust ερμηνεύεται μόνο ως 
αίτηση συνδρομής προς την Eurojust στη συγκεκριμένη υπόθεση εφό 
σον αυτό προσδιορίζεται από αρμόδια αρχή. 

▼B
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3. Τα εθνικά μέλη της Εurojust ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία 
αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Εurojust μεταξύ τους 
ή με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση. 
Ιδίως, τα εθνικά μέλη ενημερώνονται ταχέως από τα εθνικά μέλη για 
τις υποθέσεις που τα αφορούν. 

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους για 
τη σύσταση κοινών ομάδων ερευνών και για τα αποτελέσματα των 
εργασιών των ομάδων αυτών. 

5. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για οποιαδήποτε υπόθεση αφορά 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και για την οποία έχουν διαβιβασθεί σε 
δύο τουλάχιστον κράτη μέλη αιτήσεις ή αποφάσεις δικαστικής συνερ 
γασίας, μεταξύ άλλων, αιτήσεις ή αποφάσεις όσον αφορά πράξεις με τις 
οποίες υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, όταν ισχύει ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

α) η αξιόποινη πράξη επισύρει στο εκδίδον ή αιτούν κράτος μέλος 
ποινή στερητική της ελευθερίας ή ασφαλιστικό μέτρο στερητικό 
της ελευθερίας, η ανώτατη διάρκεια του οποίου είναι τουλάχιστον 
πέντε ή έξι ετών, κατά την κρίση του εν λόγω κράτους μέλους, και 
περιλαμβάνεται στον εξής κατάλογο: 

i) εμπορία ανθρώπων· 

ii) σεξουαλική κακοποίηση ή σεξουαλική εκμετάλλευση περιλαμ 
βανομένης της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών 
για σεξουαλικούς σκοπούς· 

iii) εμπόριο ναρκωτικών· 

iv) παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων ή εξαρτημάτων τους 
και μερών τους ή πυρομαχικών και εκρηκτικών· 

v) διαφθορά· 

vi) αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένω 
σης· 

vii) πλαστογραφία χρημάτων ή μέσων πληρωμής· 

viii) δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα 
στηριότητες· 

ix) εγκλήματα στον τομέα της πληροφορικής· 

β) υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για την εμπλοκή εγκληματικής 
οργάνωσης· 

γ) υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει σοβαρή διασυ 
νοριακή διάσταση ή αντίκτυπο σε επίπεδο Ένωσης ή ότι ενδέχεται 
να επηρεάσει και άλλα κράτη μέλη εκτός από εκείνα τα οποία 
αφορά άμεσα. 

6. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν τα εθνικά μέλη τους για: 

α) υποθέσεις στις οποίες έχει ανακύψει ή ενδέχεται να ανακύψει 
σύγκρουση δικαιοδοσίας· 

▼B
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β) ελεγχόμενες παραδόσεις που επηρεάζουν τρία τουλάχιστον κράτη, 
από τα οποία δύο τουλάχιστον είναι κράτη μέλη· 

γ) επανειλημμένες δυσχέρειες ή αρνήσεις όσον αφορά την εκτέλεση 
αιτήσεων ή αποφάσεων δικαστικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά αιτήσεις και αποφάσεις βασιζόμενες επί πράξεων διά 
των οποίων υλοποιείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. 

7. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν υποχρεούνται να παράσχουν πλη 
ροφορίες στο πλαίσιο συγκεκριμένης υπόθεσης, εφόσον αυτό θα έθιγε 
βασικά εθνικά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας ή θα διακύβευε 
την ασφάλεια προσώπων. 

8. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τους όρους που τίθενται σε διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων όρων που έχουν 
θέσει τρίτες χώρες όσον αφορά τη χρήση των παρεχόμενων πληροφο 
ριών. 

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις όσον αφορά τη 
διαβίβαση πληροφοριών στην Eurojust, συμπεριλαμβανομένης της από 
φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( 1 ). 

10. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζο 
νται κατά διαρθρωμένο τρόπο που καθορίζεται από την Eurojust. Η 
αρμόδια εθνική αρχή δεν υποχρεούται να παράσχει αυτές τις πληροφο 
ρίες αν έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Eurojust σύμφωνα με άλλες διατά 
ξεις του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 22 

Πληροφορίες που παρέχονται από την Eurojust στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές 

1. Η Eurojust παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες για 
τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβα 
νομένων των διασυνδέσεων με υποθέσεις που έχουν ήδη αποθηκευθεί 
στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ 
ρηση. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσω 
πικού χαρακτήρα. 

2. Όταν η αρμόδια εθνική αρχή καλεί την Eurojust να της παράσχει 
πληροφορίες εντός ορισμένης προθεσμίας, η Eurojust διαβιβάζει τις εν 
λόγω πληροφορίες εντός της προθεσμίας αυτής. 

Άρθρο 23 

Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, πίνακας και προσωρινά αρχεία 
εργασίας 

1. Η Εurojust καταρτίζει σύστημα διαχείρισης υποθέσεων αποτελού 
μενο από προσωρινά αρχεία εργασίας και πίνακα που περιέχουν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο παράρτημα II, 
και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Σκοπός του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων είναι να: 

α) στηρίζει τη διαχείριση και τον συντονισμό των ερευνών και διώξεων 
στις οποίες παρέχει συνδρομή η Eurojust, ιδίως με τη διασταύρωση 
πληροφοριών· 

▼B 

( 1 ) Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχε 
τικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα 
τρομοκρατικά αδικήματα (ΕΕ L 253 της 29.9.2005, σ. 22).
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β) διευκολύνει την πρόσβαση στα στοιχεία σχετικά με διεξαγόμενες 
έρευνες και διώξεις· 

γ) διευκολύνει τον έλεγχο του κατά πόσον η επεξεργασία της Eurojust 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελείται κατά τρόπο σύν 
νομο και σύμφωνα προς τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας 
των δεδομένων. 

3. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων μπορεί να συνδεθεί με την 
ασφαλή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της 
απόφασης 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( 1 ). 

4. Ο πίνακας περιλαμβάνει αναφορές στα προσωρινά αρχεία εργα 
σίας που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της Eurojust 
και δεν δύναται να περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός 
από εκείνα που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχεία α) έως θ), ια) 
και ιγ) και στο σημείο 2 του παραρτήματος II. 

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα εθνικά μέλη μπο 
ρούν να επεξεργάζονται σε προσωρινό αρχείο εργασίας δεδομένα σχε 
τικά με τις επιμέρους υποθέσεις επί των οποίων εργάζονται. Παρέχουν 
στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων πρόσβαση στο προσωρινό αρχείο 
εργασίας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενημερώνεται από το 
οικείο εθνικό μέλος για το άνοιγμα κάθε νέου προσωρινού αρχείου 
εργασίας που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Για την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η Eurojust δεν δύναται να δημιουργεί κανένα αυτοματοποι 
ημένο αρχείο πλην του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Το εθνικό 
μέλος δύναται, ωστόσο, να αποθηκεύει προσωρινώς και να αναλύει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να καθοριστεί αν αυτά τα δεδο 
μένα είναι σχετικά με τα καθήκοντα της Eurojust και μπορούν να 
περιληφθούν στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Αυτά τα δεδομένα 
μπορούν να διατηρούνται έως τρεις μήνες. 

Άρθρο 24 

Λειτουργία των προσωρινών αρχείων εργασίας και του πίνακα 

1. Το οικείο εθνικό μέλος ανοίγει προσωρινό αρχείο εργασίας για 
κάθε περίπτωση για την οποία του διαβιβάζονται πληροφορίες, εφόσον 
η διαβίβαση αυτή συνάδει με τον παρόντα κανονισμό ή με άλλες 
ισχύουσες πράξεις. Το εθνικό μέλος είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 
των προσωρινών αρχείων εργασίας που έχει ανοίξει το εν λόγω εθνικό 
μέλος. 

2. Το εθνικό μέλος που έχει ανοίξει προσωρινό αρχείο εργασίας 
αποφασίζει, κατά περίπτωση, εάν θα περιορίσει την πρόσβαση στο 
προσωρινό αρχείο εργασίας ή θα παράσχει πρόσβαση σε αυτό, εν 
όλω ή εν μέρει, σε άλλα εθνικά μέλη ή σε εξουσιοδοτημένα μέλη 
του προσωπικού της Eurojust ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εργά 
ζεται για λογαριασμό της Eurojust και έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη 
εξουσιοδότηση από τον διοικητικό διευθυντή. 

3. Το εθνικό μέλος που έχει ανοίξει προσωρινό αρχείο εργασίας 
αποφασίζει επίσης ποιες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό αυτό 
αρχείο εργασίας περιλαμβάνονται στον πίνακα σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 4. 

▼B 

( 1 ) Απόφαση 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχε 
τικά με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 130).
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Άρθρο 25 

Πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων σε εθνικό επίπεδο 

1. Στον βαθμό που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα διαχείρισης 
υποθέσεων, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, 
μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο: 

α) στον πίνακα, εκτός εάν το εθνικό μέλος που αποφάσισε να εισαγάγει 
τα δεδομένα στον πίνακα έχει αρνηθεί ρητώς την πρόσβαση αυτή· 

β) στα προσωρινά αρχεία εργασίας τα οποία έχει ανοίξει ή διαχειρίζεται 
το εθνικό μέλος του κράτους μέλους τους· 

γ) στα προσωρινά αρχεία εργασίας, τα οποία ανοίγουν ή διαχειρίζονται 
τα εθνικά μέλη άλλων κρατών μελών και στα οποία έχει πρόσβαση 
το εθνικό μέλος των κρατών μελών τους, εκτός εάν το εθνικό μέλος 
το οποίο άνοιξε ή διαχειρίζεται το προσωρινό αρχείο εργασίας έχει 
αρνηθεί ρητώς την πρόσβαση αυτή. 

2. Το εθνικό μέλος, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρά 
γραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποφασίζει σχετικά με τον βαθμό πρό 
σβασης στους προσωρινούς φακέλους εργασίας που παρέχεται στο κρά 
τος μέλος του στα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 20 παρά 
γραφος 3, εφόσον είναι συνδεδεμένα με το σύστημα διαχείρισης υπο 
θέσεων. 

3. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με το 
εθνικό του μέλος, ως προς τον βαθμό πρόσβασης στον πίνακα που 
παρέχεται στο εν λόγω κράτος μέλος στα πρόσωπα τα οποία αναφέρο 
νται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, εφόσον είναι συνδεδεμένα με το 
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Eurojust και στην Επιτροπή την απόφασή τους όσον αφορά την εφαρ 
μογή της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα 
λοιπά κράτη μέλη. 

4. Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 έχουν πρόσβαση στον πίνακα τουλάχιστον στον βαθμό 
που απαιτείται προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα προσωρινά αρχεία 
εργασίας στα οποία τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΡΦΟΡΙΩΝ 

Άρθρο 26 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust 

1. Ο παρών κανονισμός και το άρθρο 3 και το κεφάλαιο IX του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 εφαρμόζονται στην επεξεργασία επιχειρη 
σιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust. Ο κανονι 
σμός (ΕΕ) 2018/1725 εφαρμόζεται στην επεξεργασία διοικητικών δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust, με εξαίρεση το κεφά 
λαιο IX του εν λόγω κανονισμού. 

2. Οι αναφορές στους «ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των 
δεδομένων» στον παρόντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στις δια 
τάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. 
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3. Οι κανόνες προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία επιχειρη 
σιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στον 
παρόντα κανονισμό θεωρούνται ειδικοί κανόνες προστασίας δεδομένων 
σε σχέση με τους γενικούς κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο 
κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

4. Η Eurojust καθορίζει τις προθεσμίες για την αποθήκευση διοικη 
τικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις διατάξεις του κανονι 
σμού της που διέπουν την προστασία των δεδομένων. 

Άρθρο 27 

Επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η 
Eurojust δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να 
φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά καθήκοντά της, να επεξεργάζεται με 
αυτοματοποιημένα μέσα ή σε διαρθρωμένα μη αυτοματοποιημένα αρχεία 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μόνο τα επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήμα 
τος II και τα οποία αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά το εθνικό δίκαιο των 
οικείων κρατών μελών είναι πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι από τους οποίους συνάγεται ότι έχουν διαπράξει ή είναι έτοιμα να 
διαπράξουν αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Eurojust ή τα 
οποία έχουν καταδικασθεί για τέτοια πράξη. 

2. Η Eurojust μπορεί να επεξεργάζεται μόνον τα επιχειρησιακά δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα που παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρ 
τήματος II και τα οποία αφορούν πρόσωπα τα οποία, κατά το εθνικό 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών, θεωρούνται ως θύματα ή άλλα μέρη 
ως προς αξιόποινη πράξη, όπως πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να κληθούν 
να καταθέσουν σε έρευνα ή ποινική δίωξη που αφορά μία ή περισσότερες 
από τις μορφές εγκληματικότητας ή αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στο 
άρθρο 3, πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με 
αξιόποινες πράξεις ή επαφές ή συνεργοί προσώπου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η επεξεργασία τέτοιου είδους επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της Eurojust, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, και προκειμένου να φέρει εις πέρας τα επιχειρησιακά καθήκοντά της. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα το 
οποίο δεν υπερβαίνει τον χρόνο που απαιτείται για την περάτωση της 
υπόθεσης σε σχέση με την οποία γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, 
η Eurojust μπορεί επίσης να επεξεργάζεται και άλλα επιχειρησιακά δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν εκείνων των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφέρονται στο παράρτημα II τα οποία αφορούν τις 
περιστάσεις μιας αξιόποινης πράξης, με τις οποίες σχετίζονται άμεσα και 
περιλαμβάνονται σε διενεργούμενες έρευνες τις οποίες συντονίζει η Euro
just ή συμβάλλει στο συντονισμό τους και υπό την προϋπόθεση ότι η 
επεξεργασία τους είναι αναγκαία για τους σκοπούς που περιγράφονται 
στην παράγραφο 1. Ο υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων ο οποίος 
αναφέρεται στο άρθρο 36 ενημερώνεται αμέσως όταν γίνεται επεξεργασία 
τέτοιων επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενημερώ 
νεται σχετικά με τις ειδικές περιστάσεις που δικαιολογούν την αναγκαιό 
τητα της επεξεργασίας των εν λόγω επιχειρησιακών δεδομένων. Όταν αυτά 
τα άλλα δεδομένα αφορούν μάρτυρες ή θύματα κατά την έννοια της παρα 
γράφου 2 του παρόντος άρθρου, η απόφαση για την επεξεργασία τους 
λαμβάνεται από κοινού από τα οικεία εθνικά μέλη. 

4. Η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες επιχειρη 
σιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 76 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 . Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στον πίνακα που προβλέπεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Όταν τα δεδομένα 
αυτά αφορούν μάρτυρες ή θύματα κατά την έννοια της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, η απόφαση για την επεξεργασία τους λαμβάνεται 
από τα οικεία εθνικά μέλη. 
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Άρθρο 28 

Επεξεργασία υπό την εποπτεία της Eurojust ή του εκτελούντος την 
επεξεργασία 

Ο εκτελών την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την επο 
πτεία της Eurojust ή του εκτελούντος την επεξεργασία ο οποίος έχει πρό 
σβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται 
τα εν λόγω δεδομένα μόνον κατ’ εντολή της Eurojust, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. 

Άρθρο 29 

Προθεσμίες διατήρησης των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

1. Τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτέ 
λεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Eurojust διατηρούνται από την 
Eurojust μόνον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αναφέρονται στο άρθρο 27 δεν μπορούν να διατηρηθούν πέραν από 
την πρώτη ισχύουσα ημερομηνία μεταξύ των ακολούθων: 

α) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραγραφής της ποινικής 
δίωξης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη, τα οποία αφορά η έρευνα 
και οι διώξεις· 

β) την ημερομηνία κατά την οποία η Eurojust πληροφορείται ότι το 
υποκείμενο των δεδομένων αθωώθηκε και η δικαστική απόφαση 
κατέστη αμετάκλητη, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Euro
just χωρίς καθυστέρηση· 

γ) τρία έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη αμετάκλητη 
η δικαστική απόφαση του τελευταίου των οικείων κρατών μελών 
στο οποίο αφορά η έρευνα ή η δίωξη· 

δ) την ημερομηνία κατά την οποία η Eurojust και τα οικεία κράτη μέλη 
διαπίστωσαν ή συμφώνησαν από κοινού ότι δεν ήταν πλέον απαραί 
τητος ο συντονισμός της έρευνας και των διώξεων από την Eurojust, 
εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των συγκεκριμένων πληρο 
φοριών στην Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 ή 6· 

ε) τρία έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκαν τα 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 5 ή 6. 

2. Η τήρηση των προθεσμιών διατήρησης που αναφέρονται στην παρά 
γραφο 1 του παρόντος άρθρου ελέγχεται μονίμως με κατάλληλη αυτομα 
τοποιημένη επεξεργασία που διενεργείται από την Eurojust ιδίως από τη 
στιγμή που η Eurojust κλείνει την υπόθεση. Διενεργείται επίσης έλεγχος 
της ανάγκης διατήρησης των δεδομένων ανά τριετία μετά την εισαγωγή 
τους· τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων εφαρμόζονται στην υπόθεση 
στο σύνολό της. Εάν επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 αποθηκεύονται για περίοδο 
μεγαλύτερη των πέντε ετών, ενημερώνεται σχετικά ο ΕΕΠΔ. 

3. Πριν λήξει μια εκ των προθεσμιών διατήρησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η Eurojust ελέγχει εάν είναι ανάγκη να συνεχιστεί η 
διατήρηση των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν 
και για όσο είναι αυτό αναγκαίο ώστε να μπορέσουν να πραγματοποι 
ηθούν οι στόχοι της και μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει κατά 
παρέκκλιση τα δεδομένα αυτά μέχρι τον επόμενο έλεγχο. Παρέχονται 
και καταγράφονται οι λόγοι για τη συνέχιση της διατήρησης. Εάν δεν 
ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση της διατήρησης των επιχειρησιακών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τη στιγμή του ελέγχου, τα δεδομένα 
αυτά διαγράφονται αυτομάτως. 
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4. Εάν, σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν διατηρηθεί πέραν των ημερομηνιών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, διενεργείται επίσης έλεγχος της ανάγ 
κης διατήρησης των δεδομένων αυτών από τον ΕΕΠΔ ανά τριετία. 

5. Εάν έχει παρέλθει η προθεσμία διατήρησης του τελευταίου αυτο 
ματοποιημένου δεδομένου που προήλθε από αυτόν τον φάκελο, όλα τα 
έγγραφα του εν λόγω φακέλου καταστρέφονται, εκτός από τυχόν πρω 
τότυπα έγγραφα που η Eurojust έχει λάβει από τις εθνικές αρχές και τα 
οποία πρέπει να επιστρέφονται στον πάροχό τους. 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία η Eurojust έχει συντονίσει έρευνα 
ή διώξεις, τα οικεία εθνικά μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο όταν 
λαμβάνουν πληροφορίες ότι η υπόθεση έχει απορριφθεί ή ότι όλες οι 
δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την υπόθεση έχουν καταστεί αμετά 
κλητες. 

7. Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται όταν: 

α) η διαγραφή θα έθιγε τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομέ 
νων το οποίο χρήζει προστασίας· σε τέτοιες περιπτώσεις, τα επιχει 
ρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται μόνο 
με τη ρητή και γραπτή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομέ 
νων· 

β) η ακρίβεια των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων· σε αυτήν την 
περίπτωση δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 5 για όσο χρονικό διά 
στημα απαιτείται ώστε τα κράτη μέλη ή η Eurojust, ανάλογα με την 
περίπτωση, να εξακριβώσουν την ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων· 

γ) τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να δια 
τηρούνται για σκοπούς απόδειξης ή για την αναγνώριση, άσκηση ή 
υπεράσπιση ενός δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου· 

δ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των επι 
χειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί αντ’ 
αυτής περιορισμό στη χρήση τους· ή 

ε) τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επίσης 
αναγκαία για λόγους αρχειοθέτησης που άπτονται του δημόσιου 
συμφέροντος ή για στατιστικούς σκοπούς. 

Άρθρο 30 

Ασφάλεια των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η Eurojust και τα κράτη μέλη ορίζουν μηχανισμούς οι οποίοι διασφα 
λίζουν ότι τα μέτρα ασφαλείας όπως αναφέρονται στο άρθρο 91 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 λαμβάνονται υπόψη στην οριοθέτηση των 
συστημάτων πληροφοριών. 

Άρθρο 31 

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

1. Οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το 
δικαίωμα πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 80 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725 για τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που το αφορούν και τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την 
Eurojust υποβάλλουν αίτηση στην Eurojust ή στην εθνική εποπτική 
αρχή στο κράτος μέλος της επιλογής του υποκειμένου των δεδομένων. 
Η εν λόγω αρχή διαβιβάζει την αίτηση στην Eurojust αμελλητί και σε 
κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή της. 
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2. Η Eurojust απαντά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αίτηση 
και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της. 

3. Η Eurojust ζητά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών σχετικά με την απόφαση που καλείται να λάβει σε απάντηση 
αίτησης. Η απόφαση για τη χορήγηση πρόσβασης σε δεδομένα λαμβά 
νεται από την Eurojust μόνο σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη 
που επηρεάζονται άμεσα από την κοινοποίηση των δεδομένων. Σε περί 
πτωση που ένα κράτος μέλος έχει αντίρρηση για την απόφαση που 
προτείνει να λάβει η Eurojust, γνωστοποιεί τους λόγους της διαφωνίας 
του στην Eurojust. Η Eurojust συμμορφώνεται προς οποιαδήποτε τέτοια 
αντίρρηση. Τα οικεία εθνικά μέλη ενημερώνουν στη συνέχεια τις αρμό 
διες αρχές για το περιεχόμενο της απόφασης της Eurojust. 

4. Τα εθνικά μέλη στα οποία αφορά η αίτηση, την εξετάζουν και 
αποφασίζουν εξ ονόματος της Eurojust. Σε περίπτωση που τα οικεία 
εθνικά μέλη δεν συμφωνούν, φέρουν το θέμα στο συλλογικό όργανο το 
οποίο αποφασίζει επί της αιτήσεως με πλειοψηφία δύο τρίτων. 

Άρθρο 32 

Περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 81 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725, η Eurojust ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων αφού 
ζητήσει τη γνώμη των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 33 

Δικαίωμα περιορισμού ως προς την επεξεργασία 

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού, όταν η επεξεργασία των επι 
χειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει περιοριστεί βάσει 
του άρθρου 82 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, τα εν 
λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, μόνο για λόγους προ 
στασίας των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο είναι διάδικος στη δίκη στην 
οποία είναι διάδικος η Eurojust ή για τους σκοπούς του άρθρου 82 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

Άρθρο 34 

Επιτρεπόμενη πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα εντός της Eurojust 

Μόνο εθνικά μέλη, οι αναπληρωτές τους, οι βοηθοί τους και οι εξου 
σιοδοτημένοι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3, εφόσον συνδέονται με το 
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, καθώς και εξουσιοδοτημένο προσω 
πικό της Eurojust μπορούν, για σκοπούς εκπλήρωσης των καθηκόντων 
της Eurojust, να έχουν πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα προσω 
πικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Eurojust εντός των ορίων 
που προβλέπονται στα άρθρα 23, 24 και 25. 

Άρθρο 35 

Αρχεία κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

1. Η Eurojust διατηρεί αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας που εκτελούνται υπ’ ευθύνη της. Το εν λόγω αρχείο 
περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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α) τα στοιχεία επικοινωνίας της Eurojust και το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπεύθυνού της προστασίας δεδομένων· 

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας· 

γ) περιγραφή των κατηγοριών των υποκειμένων δεδομένων και των 
κατηγοριών επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποι 
ηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς· 

ε) κατά περίπτωση, τις διαβιβάσεις επιχειρησιακών δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπερι 
λαμβανομένου προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του 
διεθνούς οργανισμού· 

στ) εφόσον είναι δυνατόν, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής 
των διάφορων κατηγοριών δεδομένων· 

ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτι 
κών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 91 του κανονι 
σμού (ΕΕ) 2018/1725. 

2. Τα αρχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 καταρτίζονται 
γραπτώς, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική μορφή. 

3. Η Eurojust θέτει το αρχείο στη διάθεση του ΕΕΠΔ κατόπιν αιτή 
σεως. 

Άρθρο 36 

Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομέ 
νων. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι μέλος του προσωπικού 
που διορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενεργεί ανεξάρ 
τητα και δεν δύναται να λαμβάνει εντολές. 

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων επιλέγεται βάσει των επαγ 
γελματικών του προσόντων, και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που 
διαθέτει στον τομέα του δικαίου και της πρακτικής στον τομέα της 
προστασίας δεδομένων, και της ικανότητας να εκπληρώνει τα καθή 
κοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ιδίως αυτά του 
άρθρου 38. 

3. Η επιλογή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να 
οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ιδιότητάς του ως υπευ 
θύνου και άλλων επισήμων καθηκόντων που μπορεί ενδεχομένως να 
ασκεί, ιδίως στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

4. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται για θητεία τεσσά 
ρων ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μέχρι συνολικά οκτώ 
έτη κατ’ ανώτατο. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι δυνατόν 
να απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του ως υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων από το Εκτελεστικό Συμβούλιο μόνο με τη συγκατάθεση 
του ΕΕΠΔ, εφόσον έχει παύσει πλέον να πληροί τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του. 

5. Η Eurojust δημοσιεύει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων και τα γνωστοποιεί στον ΕΕΠΔ. 
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Άρθρο 37 

Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Η Eurojust εξασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
συμμετέχει δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετί 
ζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Η Eurojust στηρίζει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων κατά 
την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 38, παρέχο 
ντάς του τους αναγκαίους πόρους και προσωπικό προς εκτέλεση των 
καθηκόντων αυτών και επιτρέποντας του την πρόσβαση σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, καθώς και για τη 
διατήρηση της εμπειρογνωσίας του. 

3. Η Eurojust εξασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
δεν λαμβάνει εντολές για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπεύ 
θυνος προστασίας δεδομένων δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις 
από το Εκτελεστικό Συμβούλιο επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του. Ο 
υπεύθυνος προστασίας δεδομένων λογοδοτεί απευθείας στο συλλογικό 
όργανο σε σχέση με τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και στο εκτελεστικό συμβούλιο σε σχέση με τα διοικητικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. 

4. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επε 
ξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και 
με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του παρόντος κανονι 
σμού και δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. 

5. Το εκτελεστικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες εφαρμογής σχετικά 
με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμο 
γής αφορούν, ιδίως, τη διαδικασία επιλογής για τη θέση του υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων, την καθαίρεσή του, τα καθήκοντα, τις υποχρε 
ώσεις, τις εξουσίες και τα μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων. 

6. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και το προσωπικό του υπό 
κεινται στην υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 72. 

7. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία, η 
οικεία επιτροπή προσωπικού και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορούν να 
συμβουλεύονται τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σχετικά με οποι 
οδήποτε θέμα άπτεται της ερμηνείας ή της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, χωρίς να ακολουθούν 
την επίσημη οδό. Ουδείς επιτρέπεται να υποστεί ζημία διότι φέρει σε 
γνώση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων γεγονός το οποίο ισχυρί 
ζεται ότι συνιστά παραβίαση του παρόντος κανονισμού ή του κανονι 
σμού (ΕΕ) 2018/1725 

8. Μετά τον ορισμό του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων κατα 
χωρείται στον ΕΕΠΔ από την Eurojust. 

Άρθρο 38 

Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

1. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει ειδικότερα τα ακόλουθα 
καθήκοντα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα: 

▼B



 

02018R1727 — EL — 01.06.2022 — 001.001 — 29 

α) εξασφαλίζει υπό καθεστώς ανεξαρτησίας τη συμμόρφωση της 
Eurojust με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 , και 
με τις συναφείς διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων που 
προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της Eurojust· τούτο περι 
λαμβάνει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα 
κανονισμό, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, με άλλες διατάξεις 
του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου περί προστασίας των δεδο 
μένων και με τις πολιτικές της Eurojust σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και 
της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επε 
ξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων, 

β) ενημερώνει και συμβουλεύει την Eurojust και τους υπαλλήλους που 
εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, και από άλλες διατάξεις του ενω 
σιακού ή του εθνικού δικαίου σχετικά με την προστασία δεδομέ 
νων, 

γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση των 
επιπτώσεων από πλευράς προστασίας των δεδομένων και παρακο 
λουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονι 
σμού (ΕΕ) 2018/1725, 

δ) εξασφαλίζει ότι τηρείται αρχείο για τη διαβίβαση και την παραλαβή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της Eurojust, 

ε) συνεργάζεται με το προσωπικό της Eurojust που είναι υπεύθυνο για 
τις διαδικασίες, την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών σχε 
τικά με την επεξεργασία δεδομένων, 

στ) συνεργάζεται με τον ΕΕΠΔ, 

ζ) εξασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για 
τα δικαιώματά τους βάσει του παρόντος κανονισμού και του κανο 
νισμού (ΕΕ) 2018/1725, 

η) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για τον ΕΕΠΔ σχετικά με ζητήματα 
συναφή με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης 
διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1725, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περί 
πτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα, 

θ) παρέχει συμβουλές, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όσον αφορά την 
αναγκαιότητα γνωστοποίησης ή ανακοίνωσης παραβίασης δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των άρθρων 92 και 93 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, 

ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση και κοινοποιεί την εν λόγω έκθεση στο 
εκτελεστικό συμβούλιο, το συλλογικό όργανο και τον ΕΕΠΔ. 

2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εκτελεί τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 όσον αφορά τα διοικη 
τικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και τα μέλη του προσωπικού 
της Eurojust που επικουρούν τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την 
Eurojust και στους χώρους της στον βαθμό που είναι αναγκαίο για 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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4. Εάν ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θεωρεί ότι δεν έχει υπάρ 
ξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχε 
τικά με την επεξεργασία διοικητικών δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα ή ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή του άρθρου 3 
και του κεφαλαίου ΙΧ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με 
την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ενημερώνει σχετικά το εκτελεστικό συμβούλιο ζητώντας του την επί 
λυση του ζητήματος της μη συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθε 
σμίας. Αν το εκτελεστικό συμβούλιο δεν δώσει λύση στο ζήτημα της μη 
συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομέ 
νων παραπέμπει το ζήτημα στον ΕΕΠΔ. 

Άρθρο 39 

Κοινοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις 
οικείες αρχές 

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
Eurojust κοινοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εν λόγω 
παραβίαση στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών. 

2. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, κατ’ ελάχι 
στον: 

α) περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι δυνατό και προσήκον, 
των κατηγοριών και του αριθμού των εκάστοτε υποκειμένων των 
δεδομένων και των κατηγοριών και του αριθμού των σχετικών 
αρχείων δεδομένων· 

β) περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα· 

γ) περιγράφει τα μέτρα που προτείνονται ή που λήφθηκαν από την 
Eurojust για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα· και 

δ) όπου είναι σκόπιμο, συνιστά μέτρα για τον μετριασμό των ενδεχό 
μενων δυσμενών συνεπειών της παραβίασης των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 40 

Εποπτεία από τον ΕΕΠΔ 

1. Ο ΕΕΠΔ είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τη διασφά 
λιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, σχετικά με την προστασία των θεμελιω 
δών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την Eurojust, καθώς και για την παροχή συμβουλών προς την Eurojust 
και τα υποκείμενα δεδομένων για όλα τα θέματα που αφορούν την 
επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για 
τον σκοπό αυτό, ο ΕΕΠΔ εκπληρώνει τα καθήκοντα που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ασκεί τις εξουσίες που του 
παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 
συνεργάζεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 42. 

2. Ο ΕΕΠΔ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα βάσει του παρόντος κανο 
νισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725: 

α) ακούει και εξετάζει τις καταγγελίες και ενημερώνει το υποκείμενο 
των δεδομένων για τα αποτελέσματα εντός εύλογης προθεσμίας· 
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β) διενεργεί έρευνες είτε με δική του πρωτοβουλία είτε βάσει καταγ 
γελίας και ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα αποτε 
λέσματα εντός εύλογης προθεσμίας· 

γ) παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά 
με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Euro
just· 

δ) συμβουλεύει την Eurojust, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε αφού 
ζητηθεί η γνώμη του, επί όλων των θεμάτων επεξεργασίας επιχει 
ρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως πριν από τη 
θέσπιση εσωτερικών κανόνων από την Eurojust σχετικά με την προ 
στασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών έναντι της 
επεξεργασίας επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

3. Ο ΕΕΠΔ δύναται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και του κανο 
νισμού (ΕΕ) 2018/1725, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες για τις 
έρευνες και τις διώξεις στα κράτη μέλη: 

α) να παρέχει συμβουλές στα υποκείμενα των δεδομένων κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους· 

β) να παραπέμπει στην Eurojust περιπτώσεις εικαζόμενης παράβασης 
των διατάξεων σχετικά με την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα και, ενδεχομένως, να διατυπώνει 
προτάσεις για την επανόρθωση αυτής της παράβασης και τη βελ 
τίωση της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων· 

γ) να συμβουλεύεται την Eurojust όταν αιτήματα για άσκηση ορισμέ 
νων δικαιωμάτων σε σχέση με επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν απορριφθεί κατά παράβαση του άρθρου 31, 32 ή 
33 του παρόντος κανονισμού ή των άρθρων 77 έως 82 ή του 
άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725· 

δ) να προειδοποιεί την Eurojust· 

ε) να διατάσσει την Eurojust να προβεί σε διόρθωση, περιορισμό ή 
διαγραφή επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Eurojust κατά 
παράβαση των διατάξεων που διέπουν την επεξεργασία επιχειρη 
σιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να κοινοποιεί τα 
μέτρα αυτά σε τρίτους στους οποίους έχουν κοινολογηθεί τα δεδο 
μένα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν εμποδίζει την άσκηση 
των καθηκόντων της Eurojust που ορίζονται στο άρθρο 2· 

στ) να παραπέμπει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Δικαστήριο) υπό τους όρους που προβλέπει η ΣΛΕΕ· 

ζ) να παρεμβαίνει σε υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Δικα 
στηρίου. 

4. Ο ΕΕΠΔ έχει πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Eurojust και στους χώρους της στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του. 

5. Ο ΕΕΠΔ καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με τις εποπτικές δρα 
στηριότητές του όσον αφορά την Eurojust. Η έκθεση αυτή είναι τμήμα 
της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΠΔ που αναφέρεται στο άρθρο 60 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Οι εθνικές εποπτικές αρχές καλούνται 
να υποβάλουν παρατηρήσεις επί αυτής της έκθεσης, προτού αυτή κατα 
στεί τμήμα της ετήσιας έκθεσης του ΕΕΠΔ η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Ο ΕΕΠΔ λαμβάνει ιδιαιτέ 
ρως υπόψη τις παρατηρήσεις των εθνικών εποπτικών αρχών και, σε 
κάθε περίπτωση, κάνει σχετική αναφορά στην ετήσια έκθεση. 
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6. Η Eurojust συνεργάζεται με τον ΕΕΠΔ, κατόπιν αιτήσεως αυτού, 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 41 

Επαγγελματικό απόρρητο του ΕΕΠΔ 

1. Ο ΕΕΠΔ και το προσωπικό υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους όσο και μετά τη λήξη της, να τηρούν το επαγγελμα 
τικό απόρρητο όσον αφορά οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες 
έχουν περιέλθει σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των επίσημων καθη 
κόντων τους. 

2. Ο ΕΕΠΔ, κατά την άσκηση των εποπτικών εξουσιών του, λαμβά 
νει ιδιαιτέρως υπόψη το απόρρητο των δικαστικών ερευνών και των 
ποινικών διαδικασιών, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κρά 
τους μέλους. 

Άρθρο 42 

Συνεργασία μεταξύ του ΕΕΠΔ και των εθνικών εποπτικών αρχών 

1. Ο ΕΕΠΔ ενεργεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές 
αρχές όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν τη συμμετοχή 
των κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση που ο ΕΕΠΔ ή εθνική εποπτική 
αρχή διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πρακτικών των 
κρατών μελών ή δυνητικά παράνομη διαβίβαση δεδομένων μέσω των 
διαύλων επικοινωνίας της Eurojust, ή στο πλαίσιο ζητημάτων που εγεί 
ρονται από μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την 
εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος κανονισμού. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξασφαλί 
ζεται συντονισμένη εποπτεία, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725. 

3. Ο ΕΕΠΔ ενημερώνει πλήρως τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά 
με όλα τα ζητήματα που τις θίγουν άμεσα ή τις αφορούν. Κατόπιν 
αιτήματος μίας ή περισσοτέρων εθνικών εποπτικών αρχών, ο ΕΕΠΔ 
τις ενημερώνει επί συγκεκριμένων θεμάτων. 

4. Σε περιπτώσεις που αφορούν δεδομένα προερχόμενα από ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων του 
άρθρου 43 παράγραφος 3, ο ΕΕΠΔ συνεννοείται με τις ενδιαφερόμενες 
εθνικές εποπτικές αρχές. Ο ΕΕΠΔ δεν αποφασίζει τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων προτού οι εν λόγω εθνικές εποπτικές αρχές τον ενημερώσουν 
σχετικά με τη θέση τους, εντός προθεσμίας την οποία καθορίζει ο ίδιος. 
Η εν λόγω προθεσμία είναι μεταξύ ενός και τριών μηνών. Ο ΕΕΠΔ 
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη θέση των ενδιαφερομένων εθνικών επο 
πτικών αρχών. Σε περιπτώσεις όπου ο ΕΕΠΔ προτίθεται να μην ακο 
λουθήσει τη θέση τους, τις ενημερώνει, παρέχει αιτιολόγηση και υπο 
βάλλει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. 

Στις περιπτώσεις τις οποίες ο ΕΕΠΔ κρίνει εξαιρετικά επείγουσες, μπο 
ρεί να αποφασίσει τη λήψη άμεσων μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
ΕΕΠΔ ενημερώνει πάραυτα τις ενδιαφερόμενες εθνικές εποπτικές αρχές 
και αιτιολογεί τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης καθώς και τα 
μέτρα που έλαβε. 
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5. Οι εθνικές εποπτικές αρχές ενημερώνουν τον ΕΕΠΔ για κάθε 
ενέργεια στην οποία προβαίνουν σε σχέση με τη διαβίβαση, ανάκτηση 
ή άλλου είδους κοινοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, από τα κράτη μέλη. 

Άρθρο 43 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον ΕΕΠΔ σε σχέση με 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

1. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγε 
λία στον ΕΕΠΔ, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία από την Eurojust 
επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
δεν συνάδει προς τον παρόντα κανονισμό ή τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725. 

2. Όταν η καταγγελία αφορά απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 31, 
32 ή 33 του παρόντος κανονισμού ή το άρθρο 80, 81 ή 82 του κανονι 
σμού (ΕΕ) 2018/1725, ο ΕΕΠΔ ζητά τη γνώμη των εθνικών εποπτικών 
αρχών ή της αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους μέλους που παρέ 
σχε τα δεδομένα ή του άμεσα ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Κατά 
τη λήψη της απόφασής του, η οποία μπορεί να συνίσταται και σε 
άρνηση κοινοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας, ο ΕΕΠΔ λαμβάνει 
υπόψη τη γνώμη της εθνικής εποπτικής αρχής ή της αρμόδιας δικαστι 
κής αρχής. 

3. Όταν η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων που έχουν 
διαβιβασθεί στην Eurojust από κράτος μέλος, ο ΕΕΠΔ και η εθνική 
εποπτική αρχή του κράτους μέλους που παρέσχε τα δεδομένα διασφα 
λίζουν, ενεργώντας αμφότεροι στο πλαίσιο της άσκησης των αντιστοί 
χων αρμοδιοτήτων τους, ότι έχουν διεξαχθεί ορθά οι απαραίτητοι έλεγ 
χοι νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων. 

4. Όταν η καταγγελία αφορά την επεξεργασία δεδομένων που έχουν 
διαβιβασθεί στην Ευρωπόλ από θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανι 
σμούς της Ένωσης, από τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς ή την 
επεξεργασία δεδομένων που η Eurojust έχει ανακτήσει από δημοσίως 
διαθέσιμες πηγές, ο ΕΕΠΔ διασφαλίζει ότι η Eurojust έχει διεξαγάγει 
ορθά τους απαραίτητους ελέγχους νομιμότητας της επεξεργασίας των 
δεδομένων. 

5. Ο ΕΕΠΔ ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την πρό 
οδο και την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα 
άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 44. 

Άρθρο 44 

Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά του ΕΕΠΔ 

Προσφυγές κατά των αποφάσεων του ΕΕΠΔ όσον αφορά επιχειρησιακά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασκούνται ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Άρθρο 45 

Ευθύνη για θέματα προστασίας των δεδομένων 

1. Η Eurojust επεξεργάζεται τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η αρχή η οποία 
παρέσχε τα δεδομένων ή η πηγή από την οποία έχουν ανακτηθεί τα 
δεδομένα. 
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2. Την ευθύνη για την ακρίβεια των επιχειρησιακών δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα φέρει: 

α) η Eurojust για επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται από κράτος μέλος ή από θεσμικό ή λοιπό όργανο ή 
οργανισμό της Ένωσης σε περίπτωση που τα παρεχόμενα δεδομένα 
τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων από 
την Eurojust· 

β) το κράτος μέλος ή το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της 
Ένωσης που παρέσχε τα δεδομένα στην Eurojust, σε περίπτωση που 
τα υποβληθέντα δεδομένα δεν τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας δεδομένων από την Eurojust· 

γ) η Eurojust για επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
παρέχονται από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανακτώνται 
από την Eurojust από πηγές διαθέσιμες στο κοινό. 

3. Την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1725 όσον αφορά τα διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό και με το άρθρο 3 
και με το κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 όσον αφορά τα 
επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φέρει η Eurojust. 

Την ευθύνη για τη νομιμότητα μιας διαβίβασης επιχειρησιακών δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα φέρει: 

α) όταν κράτος μέλος έχει παράσχει τα εν επιχειρησιακά δεδομένα στην 
Eurojust, το εν λόγω κράτος μέλος· 

β) η Eurojust, όταν αυτή έχει παράσχει τα επιχειρησιακά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σε κράτη μέλη, θεσμικά και λοιπά όργανα 
ή οργανισμούς της Ένωσης, σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. 

4. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η 
Eurojust είναι υπεύθυνη για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων 
που εκτελεί. 

Άρθρο 46 

Ευθύνη λόγω μη επιτρεπόμενης ή λανθασμένης επεξεργασίας 
δεδομένων 

1. Η Eurojust ευθύνεται, σύμφωνα με το άρθρο 340 ΣΛΕΕ, για κάθε 
ζημία που υπέστη πρόσωπο λόγω μη επιτρεπόμενης ή λανθασμένης 
επεξεργασίας δεδομένων που διενεργήθηκε από αυτήν. 

2. Οι καταγγελίες κατά της Εurojust στο πλαίσιο της ευθύνης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εγείρονται ενώ 
πιον του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 268 ΣΛΕΕ. 

3. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο, για κάθε ζημία που υπέστη πρόσωπο λόγω μη επιτρεπομένης ή 
λανθασμένης επεξεργασίας δεδομένων που διενεργήθηκε από αυτό τα 
οποία διαβιβάσθηκαν στην Eurojust. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑ I 

Κοινεσ διαταξεισ 

Άρθρο 47 

Κοινές διατάξεις 

1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκό 
ντων της, η Eurojust δύναται να συνάπτει και να διατηρεί σχέσεις 
συνεργασίας με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τη στρατηγική 
συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 52. 

2. Στον βαθμό που είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των καθηκό 
ντων της και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 8 και το άρθρο 76, η Eurojust δύναται να 
ανταλλάσσει απευθείας κάθε πληροφορία με τους φορείς που αναφέρο 
νται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η Eurojust δύναται να 
συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με τους φορείς της παραγράφου 1. Οι 
εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας δεν αποτελούν βάση που να επιτρέπει 
την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν 
την Ένωση ή τα κράτη μέλη της. 

4. Η Eurojust δύναται να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα από τις οντότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της 
αποστολής της και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστα 
σίας των δεδομένων. 

5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από την Eurojust 
σε θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, σε τρίτες 
χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς εάν αυτό είναι αναγκαίο για την 
άσκηση των καθηκόντων τους και είναι σύμφωνο με τα άρθρα 55 και 
56. Εάν τα δεδομένα που πρόκειται να διαβιβασθούν έχουν παρασχεθεί 
από κράτος μέλος, η Eurojust οφείλει να λάβει τη συγκατάθεση της 
σχετικής αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους μέλους, εκτός εάν το 
κράτος μέλος έχει χορηγήσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του 
στην περαιτέρω διαβίβαση, υπό γενικούς ή ειδικούς όρους. Η συγκα 
τάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. 

6. Όταν κράτη μέλη, θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της 
Ένωσης, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμοί έχουν λάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust η περαιτέρω διαβίβαση των 
δεδομένων αυτών σε τρίτους απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται όλες 
οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) η Eurojust έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση του 
κράτους μέλους που παρέσχε τα δεδομένα, 

β) η Eurojust έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή της μετά από εξέταση 
των περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

γ) η περαιτέρω διαβίβαση είναι μόνο για ειδικό σκοπό ο οποίος είναι 
ασύμβατος με τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν τα δεδομένα. 

▼B



 

02018R1727 — EL — 01.06.2022 — 001.001 — 36 

ΤΜΗΜΑ II 

Σχεσεισ με εταιρουσ εντοσ της Ένωσης 

Άρθρο 48 

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και άλλα δίκτυα 
της Ένωσης που συμμετέχουν στη δικαστική συνεργασία σε 

ποινικές υποθέσεις 

1. Η Eurojust και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο διατηρεί προνο 
μιακές σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες βασίζονται στη διαβούλευση και 
τη συμπληρωματικότητα, ειδικότερα μεταξύ του εθνικού μέλους, των 
σημείων επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου στο ίδιο κράτος 
μέλος με το εθνικό μέλος, και των εθνικών ανταποκριτών της Eurojust 
και του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου. Προκειμένου να εξασφαλίζε 
ται αποτελεσματική συνεργασία, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

α) κατά περίπτωση, τα εθνικά μέλη ενημερώνουν τα σημεία επαφής 
του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για όλες τις υποθέσεις που 
εκτιμούν ότι το δίκτυο μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα· 

β) η γραμματεία του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου αποτελεί τμήμα 
του προσωπικού της Eurojust. Λειτουργεί ως χωριστή μονάδα· μπο 
ρεί να χρησιμοποιεί τους διοικητικούς πόρους της Eurojust που είναι 
απαραίτητοι για την εκπλήρωση του έργου του ευρωπαϊκού δικα 
στικού δικτύου, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη των εξόδων των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας του δικτύου· 

γ) τα σημεία επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου μπορούν να 
καλούνται, κατά περίπτωση, στις συνεδριάσεις της Eurojust· 

δ) η Eurojust και το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο μπορούν να κάνουν 
χρήση του εθνικού συστήματος συντονισμού της Eurojust όταν 
καθορίζουν βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 7 στοιχείο β) αν 
μια αίτηση θα πρέπει να εξεταστεί με τη συνδρομή της Eurojust ή 
του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου. 

2. H γραμματεία του δικτύου για τις κοινές ομάδες ερευνών και η 
γραμματεία του δικτύου που δημιουργείται με την απόφαση 
2002/494/ΔΕΥ αποτελεί μέρος του προσωπικού της Eurojust. Οι γραμ 
ματείες αυτές λειτουργούν ως χωριστές μονάδες. Έχουν τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν τους διοικητικούς πόρους της Eurojust που είναι 
απαραίτητοι για την εκπλήρωση του έργου τους. Η Eurojust διασφαλίζει 
τον συντονισμό μεταξύ των γραμματειών. Η παρούσα παράγραφος 
ισχύει για τη γραμματεία κάθε σχετικού δικτύου που συμμετέχει σε 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις για τις οποίες οφείλει η 
Eurojust να παράσχει υποστήριξη με τη μορφή γραμματείας. Η Eurojust 
δύναται να υποστηρίζει σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς που συμ 
μετέχουν σε δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ακόμη εάν 
χρειαστεί και μέσω γραμματείας στεγαζόμενης στους χώρους της Euro
just. 

3. Το δίκτυο που δημιουργείται με την απόφαση 2008/852/ΔΕΥ μπο 
ρεί να ζητήσει από την Eurojust να του παράσχει γραμματειακή υπο 
στήριξη. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιου αιτήματος, εφαρμόζεται η 
παράγραφος 2. 
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Άρθρο 49 

Σχέσεις με την Ευρωπόλ 

1. Η Eurojust λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο ώστε να μπορεί η 
Ευρωπόλ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να έχει έμμεση πρό 
σβαση βάσει συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης (hit/no hit) 
σε πληροφορίες που παρέχονται στην Eurojust, με την επιφύλαξη τυχόν 
περιορισμών που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη, θεσμικά και λοιπά 
όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από τις τρίτες χώρες ή από τους 
διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Σε περί 
πτωση σύμπτωσης (hit), η Eurojust κινεί διαδικασία ώστε να επιτραπεί 
η διάδοση των πληροφοριών που κατέληξαν σε σύμπτωση, ανάλογα με 
την απόφαση του κράτους μέλους, θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανι 
σμοί της Ένωσης, της τρίτης χώρας, ή του διεθνούς οργανισμού που 
παρέσχε τις πληροφορίες στην Eurojust. 

2. Οι αναζητήσεις πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό να καθορίζεται 
το κατά πόσον οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπόλ 
συμπίπτουν με πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται η Eurojust. 

3. Η Eurojust επιτρέπει την πραγματοποίηση αναζήτησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 μόνο αφού λάβει πληροφορίες από την Ευρωπόλ 
σχετικά με το ποιοι υπάλληλοι της Ευρωπόλ έχουν εξουσιοδοτηθεί να 
πραγματοποιούν τέτοιου είδους αναζήτηση. 

4. Εάν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας της 
Eurojust στο πλαίσιο κάποιας μεμονωμένης έρευνας, η Eurojust ή 
κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσουν την ανάγκη συντονισμού, συνεργα 
σίας ή συνδρομής, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, η 
Eurojust ενημερώνει σχετικά την Ευρωπόλ και κινεί διαδικασία για τη 
διάδοση των πληροφοριών, ανάλογα με την απόφαση του κράτους 
μέλους που παρέσχε τις πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η Euro
just ζητά τη γνώμη την Ευρωπόλ. 

5. Η Eurojust θεσπίζει και διατηρεί στενή συνεργασία με την Ευρω 
πόλ, στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων των δύο οργανισμών και για την επίτευξη των στόχων 
τους, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι ανάγκη να αποφεύγεται η αλλη 
λεπικάλυψη των προσπαθειών. 

Για τον σκοπό αυτόν, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπόλ και ο 
πρόεδρος της Eurojust συνεδριάζουν τακτικά για να εξετάσουν ζητή 
ματα κοινού ενδιαφέροντος. 

6. Η Ευρωπόλ τηρεί κάθε γενικό ή ειδικό περιορισμό στην πρό 
σβαση ή στη χρήση, που της έχουν θέσει τα κράτη μέλη, θεσμικά 
και λοιπά όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης, τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμοί σχετικά με τις πληροφορίες που έδωσε. 

▼B
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Άρθρο 50 

Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

1. Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και εντολών τους και στην ανάπτυξη 
των μεταξύ τους επιχειρησιακών και διοικητικών δεσμών, όπως ορίζο 
νται στο παρόν άρθρο. Προς τούτο, ο πρόεδρος της Eurojust και ο 
Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας συνεδριάζουν σε τακτική βάση για 
να συζητήσουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Συνεδριάζουν μετά 
από αίτημα του προέδρου της Eurojust ή του Ευρωπαίου Γενικού 
Εισαγγελέα. 

2. Η Eurojust χειρίζεται αιτήσεις προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τις διεκπεραιώνει, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ως εάν είχαν προέλθει από εθνική αρχή 
αρμόδια για τη δικαστική συνεργασία. 

3. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο προκειμένου να υποστηρίξει τη 
συνεργασία που συνάπτεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρό 
ντος άρθρου, η Eurojust χρησιμοποιεί τα εθνικά συστήματα συντονι 
σμού της Eurojust, τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20, 
καθώς και τις σχέσεις που έχει συνάψει με τρίτες χώρες, περιλαμβανο 
μένων των δικαστικών συνδέσμων της. 

4. Σε επιχειρησιακά θέματα σχετικά με αρμοδιότητες της Ευρωπαϊ 
κής Εισαγγελίας, η Εurojust ενημερώνει και, όπου αρμόζει, συνεργάζε 
ται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
που αφορούν διασυνοριακές υποθέσεις, μεταξύ άλλων με τους εξής 
τρόπους: 

α) ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της, συμπε 
ριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού· 

β) ζητώντας την παροχή υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 

5. Η Εurojust έχει έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες στο σύστημα 
διαχείρισης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βάσει συστήματος 
αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας (hit/no hit). Κάθε φορά που εντοπίζεται 
σύμπτωση πληροφοριών μεταξύ των δεδομένων που εισάγονται στο 
σύστημα διαχείρισης υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 
των δεδομένων που τηρούνται από την Eurojust, η σύμπτωση αυτή 
γνωστοποιείται τόσο στην Eurojust όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγε 
λία, όπως και στα κράτη μέλη που έχουν παράσχει τα δεδομένα στην 
Eurojust. Η Εurojust λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες στο σύστημά 
της διαχείρισής υποθέσεων βάσει συστήματος αντιστοιχίας/μη αντιστοι 
χίας (hit/no hit). 

6. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να βασίζεται στη στήριξη και 
τους πόρους των διοικητικών υπηρεσιών της Eurojust. Για τον σκοπό 
αυτό, η Eurojust μπορεί να παρέχει υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος 
στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι λεπτομέρειες ορίζονται με συμφωνία. 

Άρθρο 51 

Σχέσεις με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της 
Ένωσης 

1. Η Eurojust συνάπτει και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με το 
ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτισης δικαστικών. 

▼B
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2. Η OLAF συμβάλλει στο έργο συντονισμού της Eurojust όσον 
αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρα 
τόμ) αριθ. 883/2013. 

3. H Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή συμβάλλει στο 
έργο της Eurojust μεταξύ άλλων μέσω της διαβίβασης πληροφοριών 
που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντα που έχει δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοι 
χείο ιγ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ( 1 ). Η επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Συνοριο 
φυλακή και Ακτοφυλακή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. 

4. Για τις ανάγκες της παραλαβής και της διαβίβασης των πληροφο 
ριών μεταξύ της Eurojust και της OLAF και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μεριμνούν προκει 
μένου τα εθνικά μέλη της Eurojust να θεωρούνται αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνον για τις ανάγκες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της OLAF και των 
εθνικών μελών δεν θίγει τις υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών σε 
άλλες αρμόδιες αρχές δυνάμει των κανονισμών αυτών. 

ΤΜΗΜΑ III 

Διεθνησ συνεργασια 

Άρθρο 52 

Σχέσεις με τις αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς 

1. Η Eurojust δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με τις 
αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς. 

Για τον σκοπό αυτόν, η Eurojust καταρτίζει στρατηγική συνεργασίας 
ανά τετραετία σε συνεννόηση με την Επιτροπή, που προσδιορίζει τις 
τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους υπάρχει 
επιχειρησιακή ανάγκη συνεργασίας. 

2. Η Eurojust δύναται να συνάπτει ρυθμίσεις εργασίας με τους οργα 
νισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1. 

3. Η Eurojust δύναται να ορίζει σημεία επαφής σε τρίτες χώρες με τη 
σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων αρμόδιων αρχών, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες 
της Eurojust. 

Άρθρο 53 

Δικαστικοί σύνδεσμοι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες 

1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας με τρίτες 
χώρες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Eurojust παρέχει συνδρομή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
τοποθετεί δικαστικούς συνδέσμους σε τρίτη χώρα, με την επιφύλαξη 
ρύθμισης εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 47 παράγραφος 3, με 
τις αρμόδιες αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και 
της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
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2. Τα καθήκοντα των δικαστικών συνδέσμων περιλαμβάνουν κάθε 
δραστηριότητα προορισμένη να ενθαρρύνει και να επισπεύδει κάθε 
μορφή δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως με την 
εγκαθίδρυση άμεσων σχέσεων με τις αρμόδιες αρχές στην ενδιαφερό 
μενη τρίτη χώρα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι δικαστι 
κοί σύνδεσμοι δύνανται να ανταλλάσσουν επιχειρησιακά δεδομένα προ 
σωπικού χαρακτήρα με τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης 
χώρας σύμφωνα με το άρθρο 56. 

3. Ο δικαστικός σύνδεσμος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δια 
θέτει εμπειρία εργασίας με την Eurojust και επαρκή γνώση της δικα 
στικής συνδρομής και του τρόπου λειτουργίας της Eurojust. Για την 
τοποθέτηση προσώπου ως δικαστικού συνδέσμου εξ ονόματος της 
Eurojust, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του δικαστή και του 
κράτους μέλους του. 

4. Εάν ο δικαστικός σύνδεσμος που έχει τοποθετηθεί από την Euro
just επιλέγεται μεταξύ εθνικών μελών, αναπληρωτών ή βοηθών: 

α) το οικείο κράτος μέλος τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του ως 
εθνικό μέλος, αναπληρωτής ή βοηθός· 

β) παύει να έχει το δικαίωμα άσκησης των εξουσιών που του παρέχο 
νται δυνάμει του άρθρου 8. 

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, το συλλογικό όργανο θεσπίζει τους όρους και τις προϋπο 
θέσεις για την τοποθέτηση δικαστικών συνδέσμων, μεταξύ άλλων για το 
επίπεδο των αποδοχών τους. Το συλλογικό όργανο θεσπίζει τις ανα 
γκαίες σχετικές ρυθμίσεις σε διαβούλευση με την Επιτροπή. 

6. Οι δραστηριότητες των δικαστικών συνδέσμων που τοποθετούνται 
από την Eurojust υπόκεινται στην εποπτεία του ΕΕΠΔ. Οι δικαστικοί 
σύνδεσμοι υποβάλλουν έκθεση στο συλλογικό όργανο, το οποίο ενημε 
ρώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης. Οι δικαστικοί 
σύνδεσμοι ενημερώνουν τα εθνικά μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
για όλες τις υποθέσεις που αφορούν το κράτος μέλος τους. 

7. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι δικαστικοί σύνδεσμοι 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να έρχονται σε άμεση 
επαφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δικαστικός σύνδεσμος ενημερώνει 
το οικείο εθνικό μέλος για τις επαφές αυτές. 

8. Οι δικαστικοί σύνδεσμοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

Άρθρο 54 

Αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας από και προς τρίτες χώρες 

1. Η Eurojust δύναται, με τη συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών, να συντονίζει την εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας 
που εκδίδονται από τρίτη χώρα όταν οι αιτήσεις αυτές απαιτούν την 
εκτέλεση τους σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη ως μέρος της ίδιας 
έρευνας. Οι εν λόγω αιτήσεις μπορούν επίσης να διαβιβάζονται στην 
Eurojust από αρμόδια εθνική αρχή. 

▼B
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2. Σε επείγουσες περιπτώσεις και σύμφωνα με το άρθρο 19, το 
σύστημα επιφυλακής συντονισμού μπορεί να παραλαμβάνει και να δια 
βιβάζει τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, εάν έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα η οποία έχει συνάψει συμ 
φωνία συνεργασίας ή ρύθμιση εργασίας με την Eurojust. 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 5, όταν υποβάλλο 
νται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αιτήσεις δικαστικής συνεργα 
σίας που αφορούν την ίδια έρευνα και απαιτούν εκτέλεση σε τρίτη 
χώρα, η Eurojust διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία με την εν 
λόγω τρίτη χώρα. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Διαβιβασεισ δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα 

Άρθρο 55 

Διαβίβαση επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης 

1. Με την επιφύλαξη περαιτέρω περιορισμών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως του άρθρου 21 παράγραφος 8, του άρθρου 47 παρά 
γραφος 5 και του άρθρου 76, η Eurojust διαβιβάζει μόνο επιχειρησιακά 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή 
οργανισμό της Ένωσης εφόσον τα δεδομένα είναι αναγκαία για τη 
νόμιμη εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
άλλου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης. 

2. Όταν τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβά 
ζονται κατόπιν αίτησης άλλου θεσμικού και λοιπού οργάνου ή οργανι 
σμού της Ένωσης, υπεύθυνοι τη νομιμότητα της διαβίβασης είναι τόσο 
ο υπεύθυνος της επεξεργασίας όσο και ο αποδέκτης. 

Η Eurojust υποχρεούται να ελέγχει την αρμοδιότητα του άλλου θεσμι 
κού και λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης και να αξιολογεί 
προσωρινά την αναγκαιότητα διαβίβασης των επιχειρησιακών δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ανακύπτουν αμφιβολίες ως προς την 
αναγκαιότητα της διαβίβασης αυτής, η Eurojust ζητεί περαιτέρω πλη 
ροφορίες από τον αποδέκτη. 

Το άλλο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης μεριμνά 
ώστε η αναγκαιότητα της διαβίβασης των επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα να μπορεί να επαληθεύεται μεταγενέστερα. 

3. Το άλλο θεσμικό και λοιπό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης 
επεξεργάζεται τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνον για τους σκοπούς που αιτιολογούν τη διαβίβασή τους. 

Άρθρο 56 

Γενικές αρχές που διέπουν τις διαβιβάσεις επιχειρησιακών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες και διεθνείς 

οργανισμούς 

1. Η Eurojust δύναται να διαβιβάζει επιχειρησιακά δεδομένα προσω 
πικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, με την επιφύλαξη 
τήρησης των ισχυόντων κανόνων προστασίας δεδομένων και των άλλων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και μόνον εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

▼B
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α) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων της 
Eurojust· 

β) η αρχή στην τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός στον οποίον δια 
βιβάζονται τα προσωπικά επιχειρησιακά δεδομένα έχει αρμοδιότητα 
στην επιβολή του νόμου και σε ποινικά θέματα· 

γ) εάν τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει 
να διαβιβαστούν βάσει του παρόντος άρθρου διαβιβάστηκαν ή δια 
τέθηκαν στην Eurojust από κράτος μέλος, η Eurojust λαμβάνει εκ 
των προτέρων έγκριση για τη διαβίβαση από την οικεία αρμόδια 
αρχή του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με το εθνικό του 
δίκαιο, εκτός εάν το κράτος μέλος έχει χορηγήσει έγκριση για τις 
εν λόγω διαβιβάσεις με γενικούς όρους ή την εξάρτησε από ειδικές 
προϋποθέσεις· 

δ) σε περίπτωση περαιτέρω διαβίβασης σε άλλη τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό από τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, η Eurojust ζητά από 
τη διαβιβάζουσα τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό να λάβει την 
προηγούμενη συγκατάθεση της Eurojust για αυτήν την περαιτέρω 
διαβίβαση. 

Η Eurojust παρέχει συγκατάθεση κατά το στοιχείο δ) μόνο με την 
προηγούμενη εξουσιοδότηση του κράτους μέλους από το οποίο προέρ 
χονται τα δεδομένα και αφού λάβει δεόντως υπόψη όλους τους σχετι 
κούς παράγοντες, μεταξύ άλλων τη βαρύτητα του ποινικού αδικήματος, 
τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν αρχικά τα επιχειρησιακά δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα και το επίπεδο προστασίας των δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό 
στον οποίο θα διαβιβαστούν περαιτέρω τα επιχειρησιακά δεδομένα προ 
σωπικού χαρακτήρα. 

2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, η Eurojust δύναται να διαβιβάζει επιχειρησιακά δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό 
μόνον όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

α) η Επιτροπή έχει αποφασίσει βάσει του άρθρου 57 ότι η εν λόγω 
τρίτη χώρα ή ο εν λόγω διεθνής οργανισμός διασφαλίζουν επαρκές 
επίπεδο προστασίας ή, αν δεν υπάρχει τέτοια απόφαση περί επάρ 
κειας, εφόσον έχουν παρασχεθεί ή υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις 
βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 1, ή, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν ούτε απόφαση περί επάρκειας ούτε τέτοιες κατάλληλες 
εγγυήσεις, ισχύουν παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις βάσει του 
άρθρου 59 παράγραφος 1, 

β) έχει συναφθεί, πριν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019, συμφωνία συνερ 
γασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Eurojust και της εν λόγω τρίτης 
χώρας ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 26α της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ· ή 

γ) έχει συναφθεί διεθνής συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της τρίτης 
χώρας ή του διεθνούς οργανισμού δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ η 
οποία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των προσώπων. 

3. Οι ρυθμίσεις εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 47 παράγρα 
φος 3 μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής των συμφωνιών ή αποφάσεων περί επάρκειας 
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

▼B
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4. Η Eurojust δύναται σε επείγουσες περιπτώσεις να διαβιβάσει επι 
χειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προηγούμενη 
συγκατάθεση κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
μόνον εφόσον η διαβίβαση των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι αναγκαία προς αποτροπή άμεσης και σοβαρής απειλής 
για τη δημόσια ασφάλεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή για τα 
ουσιώδη συμφέροντα κράτους μέλους, και η προηγούμενη συγκατάθεση 
δεν μπορεί να ληφθεί εγκαίρως. Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τη 
χορήγηση της προηγούμενης συγκατάθεσης ενημερώνεται αμελλητί. 

5. Κράτη μέλη και θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της 
Ένωσης δεν διαβιβάζουν επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρα 
κτήρα που έχουν λάβει από την Eurojust περαιτέρω προς τρίτη χώρα 
ή διεθνή οργανισμό. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να πραγματοποιήσουν 
τέτοια διαβίβαση σε περιπτώσεις που η Eurojust έχει δώσει τη συγκα 
τάθεσή της για αυτήν, αφού έλαβε δεόντως υπόψη όλους τους σχετι 
κούς παράγοντες, μεταξύ άλλων τη βαρύτητα του ποινικού αδικήματος, 
τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν αρχικά τα επιχειρησιακά δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα και το επίπεδο προστασίας των δεδομέ 
νων στην τρίτη χώρα ή τον διεθνή οργανισμό στον οποίο διαβιβάζονται 
περαιτέρω τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Τα άρθρα 57, 58 και 59 εφαρμόζονται με σκοπό να διασφαλίζεται 
ότι δεν υπονομεύεται το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων 
που εγγυώνται ο παρών κανονισμός και το δίκαιο της Ένωσης. 

Άρθρο 57 

Διαβιβάσεις βάσει απόφασης περί επάρκειας 

Η Eurojust δύναται να διαβιβάζει επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εφόσον η Επιτροπή 
αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 ότι 
εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την εν λόγω τρίτη 
χώρα, από εδαφική περιοχή ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμέ 
νους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργα 
νισμό. 

Άρθρο 58 

Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις 

1. Ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, η Eurojust δύναται να διαβι 
βάζει επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα 
ή διεθνή οργανισμό εφόσον: 

α) παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία επι 
χειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά δεσμευ 
τική πράξη· ή 

β) η Eurojust αξιολόγησε όλες τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη 
διαβίβαση επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις 
όσον αφορά την προστασία των επιχειρησιακών δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα. 

2. Η Eurojust ενημερώνει τον ΕΕΠΔ σχετικά με τις κατηγορίες δια 
βιβάσεων που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1. 

▼B
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3. Όταν η διαβίβαση βασίζεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, η 
εν λόγω διαβίβαση τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διά 
θεση του ΕΕΠΔ κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει αρχείο 
με την ημερομηνία και ώρα της διαβίβασης και πληροφορίες σχετικά με 
την αποδέκτρια αρμόδια αρχή, με την αιτιολόγηση της διαβίβασης και 
με τα διαβιβαζόμενα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 59 

Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις 

1. Ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, ή κατάλληλων εγγυήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 58, η Eurojust μπορεί να διαβιβάζει επιχειρη 
σιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή 
οργανισμό μόνον εφόσον η διαβίβαση είναι αναγκαία: 

α) για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου προσώπου· 

β) για την προστασία έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των 
δεδομένων· 

γ) για την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής για τη δημόσια ασφά 
λεια κράτους μέλους ή τρίτης χώρας· ή 

δ) σε μεμονωμένες περιπτώσεις για την άσκηση των καθηκόντων της 
Eurojust, εκτός εάν η Eurojust κρίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και οι ελευθερίες του σχετικού υποκειμένου των δεδομένων υπερι 
σχύουν του δημόσιου συμφέροντος για τη διαβίβαση. 

2. Όταν η διαβίβαση βασίζεται στην παράγραφο 1, η εν λόγω δια 
βίβαση τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση του ΕΕΠΔ 
κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει αρχείο με την ημερο 
μηνία και ώρα της διαβίβασης και πληροφορίες σχετικά με την αποδέ 
κτρια αρμόδια αρχή, με την αιτιολόγηση της διαβίβασης και με τα 
διαβιβαζόμενα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 60 

Προϋπολογισμός 

1. Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό 
έτος, καταρτίζονται προβλέψεις όλων των εσόδων και των δαπανών της 
Eurojust οι οποίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό της. 

2. Ο προϋπολογισμός της Eurojust είναι ισοσκελισμένος ως προς τα 
έσοδα και τις δαπάνες. 

3. Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Eurojust προέρχο 
νται από: 

α) συνεισφορά της Ένωσης, η οποία εγγράφεται στον γενικό προϋπο 
λογισμό της Ένωσης· 

▼B
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β) τυχόν οικειοθελή οικονομική συνεισφορά από τα κράτη μέλη· 

γ) χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχο 
νται από την Eurojust· 

δ) ad hoc επιχορηγήσεις. 

4. Οι δαπάνες της Eurojust περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσω 
πικού, διοικητικές δαπάνες και δαπάνες υποδομής και έξοδα λειτουρ 
γίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης των κοινών ομάδων 
έρευνας. 

Άρθρο 61 

Κατάρτιση του προϋπολογισμού 

1. Κάθε έτος, ο διοικητικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστα 
σης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών της Eurojust για το επόμενο 
οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και πίνακα προσωπικού, και το 
διαβιβάζει στο εκτελεστικό συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό 
Δίκτυο και άλλα δίκτυα της Ένωσης τα οποία συμμετέχουν στη δικα 
στική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις κατά το άρθρο 48 συμμετέ 
χουν, εγκαίρως προτού διαβιβαστεί η πρόβλεψη στην Επιτροπή, στα 
τμήματα που αφορούν τις δραστηριότητές τους. 

2. Βάσει του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων, το εκτελεστικό συμ 
βούλιο εξετάζει το προσωρινό σχέδιο των προβλεπομένων εσόδων και 
των δαπανών της Eurojust για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο 
διαβιβάζεται στο συλλογικό όργανο προς έγκριση. 

3. Το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών 
της Eurojust διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε 
έτους. Η Eurojust διαβιβάζει το τελικό σχέδιο προβλέψεων, το οποίο 
περιλαμβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, στην Επιτροπή μέχρι τις 
31 Μαρτίου του ίδιου έτους. 

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει την κατάσταση προβλέψεων στο Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή) μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. 

5. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο 
σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει 
αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της συνεισφοράς 
από τον γενικό προϋπολογισμό, και καταθέτει το σχέδιο αυτό στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 
314 ΣΛΕΕ. 

6. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για 
τη συνεισφορά της Ένωσης προς την Eurojust. 

7. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προ 
σωπικού της Eurojust. Ο προϋπολογισμός της Eurojust εγκρίνεται από 
το συλλογικό όργανο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση 
του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο 
προϋπολογισμός της Eurojust αναπροσαρμόζεται δεόντως από το συλ 
λογικό όργανο. 

▼B
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8. Για κάθε έργο ακινήτων που είναι πιθανό να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Eurojust ισχύει το άρθρο 88 του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτρο 
πής ( 1 ). 

Άρθρο 62 

Εκτέλεση του προϋπολογισμού 

Ο διοικητικός διευθυντής ενεργεί ως διατάκτης της Eurojust και εκτελεί 
τον προϋπολογισμό της Eurojust που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, 
εντός των ορίων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό. 

Άρθρο 63 

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή 

1. Ο υπόλογος της Eurojust διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαρια 
σμούς για το οικονομικό έτος (έτος Ν) στον υπόλογο της Επιτροπής και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονο 
μικού έτους (έτος Ν+1). 

2. Η Eurojust διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική 
και οικονομική διαχείριση για το έτος Ν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 Μαρτίου του 
έτους Ν+1. 

3. Ο υπόλογος της Επιτροπής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαρια 
σμούς της Eurojust για το έτος Ν, αφού τους έχει ενοποιήσει με τους 
λογαριασμούς της Επιτροπής, στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τις 31 
Μαρτίου του έτους Ν+1. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει τις παρατηρή 
σεις του επί των προσωρινών λογαριασμών της Eurojust έως την 1η 
Ιουνίου του έτους Ν+1. 

5. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνε 
δρίου σχετικά με τους προσωρινούς λογαριασμούς της Eurojust δυνάμει 
του άρθρου 246 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, ο διοικη 
τικός διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της Eurojust 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και τους διαβιβάζει προς γνωμο 
δότηση στο εκτελεστικό συμβούλιο. 

6. Το εκτελεστικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των οριστικών λογα 
ριασμών της Eurojust. 

7. Ο διοικητικός διευθυντής αποστέλλει, μέχρι την 1η Ιουλίου του 
έτους Ν+1, τους οριστικούς λογαριασμούς για το έτος Ν, στο Ευρω 
παϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, μαζί με τη γνωμοδότηση του εκτελεστικού συμβουλίου. 

8. Οι οριστικοί λογαριασμοί για το έτος Ν δημοσιεύονται στην Επί 
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 
έτους Ν+1. 

▼B 

( 1 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 
30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού- 
πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονι 
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
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9. Ο διοικητικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου για το έτος 
Ν+1. Ο διοικητικός διευθυντής αποστέλλει επίσης την ίδια απάντηση 
στο εκτελεστικό συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

10. Κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο διοικητικός 
διευθυντής υποβάλλει σε αυτό κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για 
την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο 
οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 261 παράγραφος 3 του κανονι 
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. 

11. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σύσταση του 
Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει τον 
διοικητικό διευθυντή, πριν από τις 15 Μαΐου του έτους Ν+2, από την 
ευθύνη εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το έτος Ν. 

12. Η απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust 
χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμ 
βουλίου ακολουθώντας διαδικασία συγκρίσιμη προς εκείνη που προβλέ 
πεται στο άρθρο 319 ΣΛΕΕ και στα άρθρα 260, 261 και 262 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, βασίζεται δε στην έκθεση λογι 
στικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνηθεί τη χορήγηση 
απαλλαγής έως τις 15 Μαΐου του έτους Ν+2, ο διοικητικός διευθυντής 
καλείται να εξηγήσει τη θέση του στο συλλογικό όργανο, το οποίο 
λαμβάνει την τελική του απόφαση επί της θέσης του διοικητικού διευ 
θυντή σε συνάρτηση με τις περιστάσεις. 

Άρθρο 64 

Δημοσιονομικοί κανόνες 

1. Το εκτελεστικό συμβούλιο θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανό 
νες που διέπουν την Eurojust, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 αφού έχει ζητήσει τη γνώμη της Επι 
τροπής. Οι εν λόγω δημοσιονομικοί κανόνες δεν παρεκκλίνουν από τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον εάν η παρέκ 
κλιση αυτή επιβάλλεται λόγω των ειδικών αναγκών λειτουργίας της 
Eurojust και έχει προηγουμένως συμφωνήσει η Επιτροπή. 

Όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη σε δραστηριότητες κοινών ομά 
δων έρευνας, η Eurojust και η Ευρωπόλ καθορίζουν από κοινού τους 
κανόνες και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εξετάζονται οι αιτήσεις 
στήριξης. 

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να χορηγεί επιχορηγήσεις για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1. Επιχο 
ρηγήσεις προβλεπόμενες για καθήκοντα βάσει του άρθρου 4 παράγρα 
φος 1 στοιχείο στ) μπορούν να χορηγούνται στα κράτη μέλη χωρίς 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 65 

Γενικές διατάξεις 

1. Στο προσωπικό της Eurojust εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρε 
σιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού, καθώς και οι κανόνες που εκδίδονται κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ των οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού. 

▼B
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2. Το προσωπικό της Eurojust προσλαμβάνεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για τους υπαλλήλους και 
το λοιπό προσωπικό της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης, περιλαμβανομένης της γεωγραφικής κατανομής τους. 

Άρθρο 66 

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό 

1. Πέραν του δικού της προσωπικού, η Eurojust δύναται να αξιοποιεί 
αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή λοιπό προσωπικό του 
οποίου η Eurojust δεν είναι εργοδότης. 

2. Το συλλογικό όργανο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Eurojust και 
σχετικά με τη χρήση λοιπού προσωπικού, ιδίως με σκοπό την αποφυγή 
τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων. 

3. Η Eurojust λαμβάνει τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, μεταξύ 
άλλων μέσω στρατηγικών κατάρτισης και πρόληψης, για την αποφυγή 
φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
συγκρούσεων συμφερόντων που σχετίζονται με ζητήματα μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 67 

Συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των εθνικών 
κοινοβουλίων 

1. Η Eurojust διαβιβάζει την ετήσια έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, που μπορούν 
να διατυπώνουν παρατηρήσεις και συμπεράσματα. 

2. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Eurojust μετά την εκλογή του προ 
βαίνει σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ή των αρμόδιων 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντά σε ερωτήσεις 
των βουλευτών του. Στις εν λόγω συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή 
έμμεσες αναφορές σε συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν ειδικές επι 
χειρησιακές υποθέσεις. 

3. Ο πρόεδρος της Eurojust προσέρχεται μία φορά το έτος για την 
από κοινού αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο μιας 
διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης επιτροπών, προκειμένου να συζητή 
σει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Eurojust και να παρουσιάσει την 
ετήσια έκθεσή της ή άλλα βασικά έγγραφα της Eurojust. 

Στις εν λόγω συζητήσεις δεν γίνονται άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε 
συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνονται σε σχέση με ειδικές επι 
χειρησιακές υποθέσεις. 

4. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης 
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η Eurojust γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια, στις αντί 
στοιχες επίσημες γλώσσες τους: 

α) τα αποτελέσματα των μελετών και των στρατηγικών έργων που 
έχουν εκπονηθεί και παραγγελθεί από την Eurojust· 

▼B
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β) τα έγγραφα προγραμματισμού κατά το άρθρο 15· 

γ) τις συμφωνίες συνεργασίας που έχουν συναφθεί με τρίτα μέρη. 

Άρθρο 68 

Γνώμες σχετικά με προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη που ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει 
του άρθρου 76 στοιχείο β) ΣΛΕΕ δύνανται να ζητήσουν τη γνώμη της 
Eurojust σχετικά με όλες τις προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 76 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 69 

Αξιολόγηση και επανεξέταση 

1. Έως τις 13 Δεκεμβρίου 2024, και ανά πενταετία εφεξής, η Επι 
τροπή αναθέτει αξιολόγηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της Eurojust και των εργασιακών πρακτικών της. Το 
συλλογικό όργανο συμμετέχει στην αξιολόγηση. Ειδικότερα, η αξιολό 
γηση δύναται να εξετάζει την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης των 
στόχων της Eurojust και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας 
τροποποίησης. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης μαζί με τα συμπε 
ράσματά της επί της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα εθνικά 
κοινοβούλια, στο Συμβούλιο και στο συλλογικό όργανο. Τα πορίσματα 
της αξιολόγησης δημοσιοποιούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 70 

Προνόμια και ασυλίες 

Το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρω 
παϊκής Ένωσης, που προσαρτάται στην ΣΕΕ και την ΣΛΕΕ εφαρμόζε 
ται στην Eurojust και στο προσωπικό της. 

Άρθρο 71 

Γλωσσικό καθεστώς 

1. Η Eurojust υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 του 
Συμβουλίου ( 1 ). 

2. Το συλλογικό όργανο αποφασίζει για το εσωτερικό γλωσσικό 
καθεστώς της Eurojust με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του. 

3. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία 
τής Eurojust παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου ( 2 ), εκτός αν η μη διαθεσιμότητα του 
Μεταφραστικού Κέντρου απαιτεί την εξεύρεση άλλων λύσεων. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός αριθ. 1 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρω 
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385· ελληνική 
ειδική έκδοση: κεφάλαιο 01 τόμος 001 σ. 14). 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1994 
για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1).
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Άρθρο 72 

Εμπιστευτικότητα 

1. Τα εθνικά μέλη και οι αναπληρωτές και οι βοηθοί τους που ανα 
φέρονται στο άρθρο 7, το προσωπικό της Eurojust, οι εθνικοί ανταπο 
κριτές, οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, οι δικαστικοί σύνδε 
σμοι, ο υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων και τα μέλη και το 
προσωπικό του ΕΕΠΔ έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον 
αφορά τυχόν πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους. 

2. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει για όλα τα πρόσωπα και 
τους οργανισμούς που καλούνται να συνεργασθούν με την Eurojust. 

3. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας παραμένει και μετά τη λήξη των 
καθηκόντων τους ή της σύμβασης εργασίας τους και μετά τη λήξη των 
δραστηριοτήτων των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 2. 

4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει για όλες τις πληροφορίες 
που λαμβάνονται από την Eurojust ή ανταλλάσσονται με αυτήν, εκτός 
εάν αυτές έχουν ήδη νομίμως δημοσιοποιηθεί ή είναι διαθέσιμες στο 
κοινό. 

Άρθρο 73 

Όροι εμπιστευτικότητας των εθνικών διαδικασιών 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 3, όταν οι πληρο 
φορίες λαμβάνονται ή ανταλλάσσονται μέσω της Eurojust, η αρχή του 
κράτους μέλους που παρέσχε τις πληροφορίες δύναται να ορίζει τις 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, για τη χρήση των 
εν λόγω πληροφοριών στις εθνικές διαδικασίες από την αρχή που τις 
παραλαμβάνει. 

2. Η αρχή του κράτους μέλους που λαμβάνει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεσμεύεται από τους όρους αυτούς. 

Άρθρο 74 

Διαφάνεια 

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου 
λίου και του Συμβουλίου ( 1 ) εφαρμόζεται στα έγγραφα που έχει στην 
κατοχή της η Eurojust. 

2. Το εκτελεστικό συμβούλιο καταρτίζει, το αργότερο εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασής του, τους λεπτο 
μερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 προς 
έγκριση από το συλλογικό όργανο. 

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Eurojust δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δύνανται να αποτελέ 
σουν αντικείμενο καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή προ 
σφυγής στο Δικαστήριο, υπό τους όρους που προβλέπονται στα 
άρθρα 228 και 263 ΣΛΕΕ, αντίστοιχα. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
(ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
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4. Η Eurojust δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της κατάλογο των μελών 
του εκτελεστικού της συμβουλίου και τις περιλήψεις των αποτελεσμά 
των των συνεδριάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου. Η δημοσίευση 
των εν λόγω περιλήψεων παραλείπεται ή περιορίζεται προσωρινά ή 
μόνιμα, εάν μια τέτοια δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση 
των καθηκόντων της Eurojust, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 
εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και του επιχειρησιακού χαρακτήρα 
της Eurojust. 

Άρθρο 75 

OLAF και Ελεγκτικό Συνέδριο 

1. Για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθο 
ράς και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η Eurojust εντός έξι μηνών από την ημερο 
μηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, προσχωρεί στη διορ 
γανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) ( 1 ). Η Eurojust θεσπίζει κατάλληλες διατάξεις που 
εφαρμόζονται για όλα τα εθνικά μέλη, τους αναπληρωτές και βοηθούς 
τους, τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και όλο το προ 
σωπικό της Eurojust, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνε 
ται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας. 

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αρμοδιότητα ελέγχου βάσει παραστα 
τικών και επιτόπιου ελέγχου, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιού 
χους, αντισυμβαλλόμενους και υπεργολάβους που έλαβαν κονδύλια της 
Ένωσης από την Eurojust. 

3. Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων επιτό 
πιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου ( 2 ), προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν διαπραχθεί 
παρατυπίες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Eurojust. 

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες 
συνεργασίας με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, 
οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης της Euro
just περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την OLAF να διεξάγει λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. 

5. Το προσωπικό της Eurojust, ο διοικητικός διευθυντής και τα μέλη 
του συλλογικού οργάνου και του εκτελεστικού συμβουλίου κοινοποιούν 
στην OLAF και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αμελλητί και χωρίς να 
μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευθύνη τους ως αποτέλεσμα 
αυτής της αποκάλυψης, οποιαδήποτε υποψία για παράτυπη ή παράνομη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, που έχει 
υποπέσει στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

▼B 

( 1 ) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15. 
( 2 ) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμ 

βρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτο 
πίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 
της 15.11.1996, σ. 2).
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Άρθρο 76 

Κανόνες για την προστασία των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων 
πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών 

1. Η Eurojust θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τη διαχεί 
ριση και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και την προστασία 
ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης 
της δημιουργίας και της επεξεργασίας τέτοιων πληροφοριών μέσα 
στην Eurojust. 

2. Η Eurojust θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό προστασίας των διαβαθ 
μισμένων πληροφοριών της Ένωσης, ο οποίος είναι σύμφωνος με την 
απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου ( 1 ) προκειμένου να εξασφαλίζε 
ται το αντίστοιχο επίπεδο προστασίας για τις εν λόγω πληροφορίες. 

Άρθρο 77 

Διοικητικές έρευνες 

Οι διοικητικές δραστηριότητες της Eurojust υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 78 

Ευθύνη εκτός της ευθύνης για μη επιτρεπόμενη ή εσφαλμένη 
επεξεργασία δεδομένων 

1. Η συμβατική ευθύνη της Eurojust διέπεται από το δίκαιο το οποίο 
εφαρμόζεται στην εκάστοτε σύμβαση. 

2. Το Δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων δυνάμει 
οποιασδήποτε ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που 
συνάπτει η Eurojust. 

3. Σε περίπτωση εξωσυμβατικής ευθύνης, η Eurojust υποχρεούται να 
αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στις νομο 
θεσίες των κρατών μελών και ασχέτως τυχόν ευθύνης δυνάμει του 
άρθρου 46, τις ζημίες που προξενούν η Eurojust ή το προσωπικό της 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

4. Η παράγραφος 3 ισχύει επίσης για ζημία προκληθείσα λόγω υπαι 
τιότητας εθνικού μέλους, αναπληρωτή ή βοηθού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Ωστόσο, εάν ενεργεί βάσει των εξουσιών που του 
έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, το κράτος μέλος του επι 
στρέφει στην Eurojust τα ποσά που η τελευταία έχει καταβάλει για την 
επανόρθωση της ζημίας. 

5. Αρμόδιο για την εκδίκαση των διαφορών αποζημίωσης που ανα 
φέρονται στην παράγραφο 3 είναι το Δικαστήριο. 

6. Τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών που είναι αρμόδια επί 
διαφορών οι οποίες αφορούν την ευθύνη της Eurojust όπως αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο καθορίζονται με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου ( 2 ). 

▼B 

( 1 ) Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχε 
τικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1). 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέ 
σεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
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7. Η προσωπική ευθύνη του προσωπικού της Eurojust έναντι της 
Eurojust διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζονται στον κανο 
νισμού υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται 
επί του λοιπού προσωπικού. 

Άρθρο 79 

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι λειτουργίας 

1. Η έδρα της Eurojust είναι η Χάγη στις Κάτω Χώρες. 

2. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση της Eurojust στις 
Κάτω Χώρες και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να θέσουν στη διάθεσή 
της οι Κάτω Χώρες, καθώς και οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν στις 
Κάτω Χώρες για τον διοικητικό διευθυντή, τα μέλη του συλλογικού 
οργάνου, το προσωπικό της Eurojust και τα μέλη των οικογενειών 
τους, ορίζονται στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την έδρα η οποία 
συνάπτεται μεταξύ της Eurojust και των Κάτω Χωρών, μόλις ληφθεί η 
έγκριση του συλλογικού οργάνου. 

Άρθρο 80 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 

1. Η Eurojust όπως ιδρύεται με τον παρόντα κανονισμό είναι ο 
γενικός νόμιμος διάδοχος όλων των συμβάσεων, υποχρεώσεων και 
περιουσιακών στοιχείων της Eurojust, όπως αυτή συστάθηκε με την 
απόφαση 2002/187/ΔΕΥ. 

2. Τα εθνικά μέλη της Eurojust όπως ιδρύθηκαν με την απόφαση 
2002/187/ΔΕΥ που έχουν τοποθετηθεί από κάθε κράτος μέλος δυνάμει 
της ανωτέρω απόφασης αναλαμβάνουν τον ρόλο των εθνικών μελών 
της Eurojust δυνάμει του κεφαλαίου II τμήμα II του παρόντος κανονι 
σμού. Η θητεία τους μπορεί να παραταθεί μία φορά δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού και ανεξάρτητα από προηγούμενη παράταση. 

3. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Eurojust όπως ιδρύθηκαν με 
την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού αναλαμβάνουν τον ρόλο του προέδρου και των 
αντιπροέδρων της Eurojust δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος κανο 
νισμού, μέχρι τη λήξη της θητείας τους σύμφωνα με την ανωτέρω 
απόφαση. Μπορούν να επανεκλεγούν για μία φορά μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από προηγούμενη επανεκλογή 
τους. 

4. Ο διοικητικός διευθυντής που διορίστηκε τελευταίος δυνάμει του 
άρθρου 29 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ αναλαμβάνει τον ρόλο του 
διοικητικού διευθυντή δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος κανονι 
σμού μέχρι τη λήξη της θητείας του όπως έχει καθοριστεί δυνάμει 
της ανωτέρω απόφασης. Η θητεία του εν λόγω διοικητικού διευθυντή 
μπορεί να παραταθεί μία φορά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 

5. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την ισχύ συμφωνιών που 
έχουν συναφθεί από την Eurojust, όπως αυτή συστάθηκε με την από 
φαση 2002/187/ΔΕΥ. Ειδικότερα, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Eurojust πριν από 
τις 12 Δεκεμβρίου 2019. 

▼B
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6. Η διαδικασία απαλλαγής ως προς τους προϋπολογισμούς που 
εγκρίνονται βάσει του άρθρου 35 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ διεξά 
γεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 36 αυτής. 

7. Ο κανονισμός δεν θίγει συμβάσεις εργασίας που έχουν συναφθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 31 της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων που διορίστηκε τελευταία δυνάμει του άρθρου 17 της ανω 
τέρω απόφασης αναλαμβάνει τον ρόλο του υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού. 

▼M1 
8. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 6, η Eurojust 
δύναται να δημιουργήσει χωριστή μονάδα αυτοματοποιημένης διαχείρι 
σης και αποθήκευσης δεδομένων εκτός του συστήματος διαχείρισης 
υποθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 23 για τους σκοπούς της επε 
ξεργασίας επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την 
εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι) («μονάδα αυτοματοποιημένης δια 
χείρισης και αποθήκευσης δεδομένων»). 

Η μονάδα αυτοματοποιημένης διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων 
συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα κυβερνοασφάλειας. 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η 
Eurojust ζητά τη γνώμη του ΕΕΠΔ πριν από τη λειτουργία της μονάδας 
αυτοματοποιημένης διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ 
γνωμοδοτεί εντός δύο μηνών από την παραλαβή κοινοποίησης από τον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

Η κοινοποίηση από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που αναφέ 
ρεται στο τρίτο εδάφιο περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) γενική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας· 

β) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
υποκειμένων των δεδομένων· 

γ) τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
αναφέρονται στο στοιχείο β)· 

δ) τις εγγυήσεις, τα μέτρα και τους μηχανισμούς ασφάλειας για τη 
διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και την απόδειξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, 
λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερό 
ντων των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων οικείων προσώ 
πων. 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία δεδομένων εφαρμόζονται 
στην επεξεργασία δεδομένων στη μονάδα αυτοματοποιημένης διαχείρι 
σηςς και αποθήκευσης δεδομένων στον βαθμό που δεν αφορούν άμεσα 
την τεχνική διάρθρωση του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Τα 
δικαιώματα πρόσβασης και οι προθεσμίες για τα δεδομένα που αποθη 
κεύονται στη μονάδα αυτοματοποιημένης διαχείρισης και αποθήκευσης 
δεδομένων συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση στα 
προσωρινά αρχεία εργασίας, προς υποστήριξη των οποίων αποθηκεύο 
νται τα δεδομένα, και με τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 29 
του παρόντος κανονισμού. 

▼B
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Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται 
εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται τα προσωρινά αρχεία εργασίας και 
το ευρετήριο του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. 

▼B 

Άρθρο 81 

Αντικατάσταση και κατάργηση 

1. Η απόφαση 2002/187/ΔΕΥ αντικαθίσταται διά του παρόντος για 
τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό, με έναρξη 
ισχύος από τις 12 Δεκεμβρίου 2019. 

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2002/187/ΔΕΥ καταργείται με ισχύ από τις 
12 Δεκεμβρίου 2019 

2. Για τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό, 
οι αναφορές στην απόφαση της παραγράφου 1 νοούνται ως αναφορές 
στον παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 82 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2019. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

▼M1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κατάλογος μορφών σοβαρών αδικημάτων των οποίων είναι αρμόδια να επιλαμ 
βάνεται η Eurojust σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1: 

— τρομοκρατία, 

— οργανωμένο έγκλημα, 

— εμπορία ναρκωτικών, 

— δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

— εγκληματικές πράξεις συνδεόμενες με πυρηνικές και ραδιενεργές ουσίες, 

— παράνομη διακίνηση μεταναστών, 

— εμπορία ανθρώπων, 

— εγκλήματα σχετικά με μηχανοκίνητα οχήματα, 

— ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και βαριά σωματική βλάβη, 

— παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών, 

— απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία, 

— ρατσισμός και ξενοφοβία, 

— ληστεία και διακεκριμένη κλοπή, 

— παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαι 
οτήτων και των έργων τέχνης, 

— υπεξαίρεση και απάτη, 

— αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

— κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς, 

— «προστασία» έναντι χρημάτων και εκβίαση, 

— παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, 

— πλαστογραφία και διακίνηση διοικητικών εγγράφων, 

— πλαστογραφία χρημάτων και μέσων πληρωμής, 

— εγκλήματα στον τομέα της πληροφορικής, 

— διαφθορά, 

— παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, 

— παράνομο εμπόριο απειλούμενων ζωικών ειδών, 

— παράνομο εμπόριο απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, 

— εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ρύπανσης από τα 
πλοία, 

— παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων, 

— σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένης 
της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκο 
πούς, 

— γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 

1. α) επώνυμο, πατρικό επώνυμο γυναίκας, ονόματα και, ενδεχομένως, ψευδώ 
νυμα ή υποκοριστικά· 

β) ημερομηνία και τόπος γέννησης· 

γ) ιθαγένεια· 

δ) φύλο· 

ε) τόπος διαμονής, επάγγελμα και τόπος όπου ενδέχεται να βρίσκεται ο 
ενδιαφερόμενος· 

στ) αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλοι επίσημοι αριθμοί που χρησιμο 
ποιούνται στα κράτη μέλη για την αναγνώριση της ταυτότητας των προ 
σώπων, στοιχεία αδειών οδήγησης, εγγράφων ταυτότητας και διαβατη 
ρίου, αριθμοί τελωνειακής και φορολογικής ταυτοποίησης· 

ζ) πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα, εφόσον περιλαμβάνουν πλη 
ροφορίες για άτομα των οποίων η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει 
γνωστή, για τα οποία διεξάγεται έρευνα ή κατά των οποίων έχει ασκηθεί 
δικαστική δίωξη· 

η) στοιχεία λογαριασμών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 

θ) περιγραφή και φύση των πράξεων που τους καταλογίζονται, ημερομηνία 
τέλεσης αυτών, ποινικός χαρακτηρισμός τους και πορεία των ερευνών· 

ι) γεγονότα που υποδηλώνουν τις διεθνείς επεκτάσεις της υπόθεσης· 

ια) πληροφορίες που σχετίζονται με εικαζόμενη συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση· 

ιβ) αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα 
κίνησης και δεδομένα θέσης, καθώς και τυχόν συναφή δεδομένα που 
απαιτούνται για την αναγνώριση του συνδρομητή ή χρήστη· 

ιγ) δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων· 

▼M1 
ιδ) προφίλ DNA που έχουν καταρτιστεί από μη κωδικοποιητικό τμήμα DNA, 

φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα και, όσον αφορά τα εγκλήματα 
και τις συναφείς αξιόποινες πράξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοι 
χείο ι), βίντεο και ηχογραφήσεις. 

▼B 
2. α) επώνυμο, πατρικό επώνυμο γυναίκας, ονόματα και, ενδεχομένως, ψευδώ 

νυμα ή υποκοριστικά· 

β) ημερομηνία και τόπος γέννησης· 

γ) ιθαγένεια· 

δ) φύλο· 

ε) τόπος διαμονής, επάγγελμα και τόπος όπου ενδέχεται να βρίσκεται ο 
ενδιαφερόμενος· 

▼M1 
στ) περιγραφή και φύση των αξιόποινων πράξεων στις οποίες εμπλέκεται το 

οικείο πρόσωπο, η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης των αξιόποινων 
πράξεων, ο ποινικός χαρακτηρισμός τους, η πορεία των ερευνών και, 
όσον αφορά τα εγκλήματα και τις συναφείς αξιόποινες πράξεις που ανα 
φέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι), στοιχεία σχετικά με την 
αξιόποινη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων ηχογραφήσεων, βίντεο, 
δορυφορικών εικόνων και φωτογραφιών· 

▼B
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ζ) αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή άλλοι επίσημοι αριθμοί που χρησιμο 
ποιούνται στα κράτη μέλη για την αναγνώριση της ταυτότητας των προ 
σώπων, άδειες οδήγησης, έγγραφα ταυτότητας και στοιχεία διαβατηρίου, 
αριθμοί τελωνειακής και φορολογικής ταυτοποίησης· 

η) στοιχεία λογαριασμών σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 

θ) αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα 
κίνησης και δεδομένα θέσης, καθώς και τυχόν συναφή δεδομένα που 
χρειάζονται για την αναγνώριση του συνδρομητή ή χρήστη· 

ι) δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων. 

▼B
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