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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ EUROJUST ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΒΗΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

 

 

Η Eurojust, εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας 
συνεργασίας από τον Bostjan Skrlec, αντιπρόεδρο της Eurojust 
 
και 
 
η Ιβηροαμερικανική Ένωση Εισαγγελέων [στο εξής: AIAMP], εκπροσωπούμενη για 
τον σκοπό της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας από τον Francisco Roberto Barbosa 
Delgado, Fiscal Nacional de la Nación de Colombia και πρόεδρο της AIAMP, παρόντος 
και του Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional de Chile και πρώην προέδρου της 
AIAMP. 
 
(Στο εξής αναφερόμενοι συλλήβδην ως τα «Μέρη» ή, ατομικώς, ως το «Μέρος»), 
 
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 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 (στο 
εξής: «κανονισμός για τη Eurojust»), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 1 και 
παράγραφος 3, καθώς και το άρθρο 52 παράγραφος 1 και παράγραφος 2, 
 
Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ιβηροαμερικανικής Ένωσης Εισαγγελέων του 2017, 
 
Έχοντας υπόψη ότι ζητήθηκε η γνώμη του εκτελεστικού συμβουλίου της Eurojust 
σχετικά με την πρόθεση της Eurojust να συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την AIAMP 
στις 27 Ιουνίου 2022 και ότι το εκτελεστικό συμβούλιο διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, 
καθώς και ότι το συλλογικό όργανο ενέκρινε τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας 
στις 5 Ιουλίου 2022, 
 
Έχοντας υπόψη την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της AIAMP για τη σύναψη της 
συμφωνίας συνεργασίας, 
 
Έχοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της AIAMP και της Eurojust σχετικά με την 
ανάπτυξη στενής και δυναμικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
και των μελλοντικών προκλήσεων που τίθενται από το σοβαρό έγκλημα, ιδίως το 
οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, 
 
Με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αντικατοπτρίζονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 
 

1. Ο σκοπός της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας είναι η ενθάρρυνση και η 
ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των μερών για την καταπολέμηση 
του σοβαρού εγκλήματος, ιδίως του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, του 
εμπορίου ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων, του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο και της τρομοκρατίας, καθώς και στον τομέα της προστασίας των 
θυμάτων. Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, θα ανταλλάσσονται μόνο 
διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι στοιχεία επικοινωνίας των 
σημείων επαφής στην AIAMP και στα μόνιμα εξειδικευμένα δίκτυά της, καθώς και 
στις εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών της AIAMP. Από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας αποκλείεται κάθε ανταλλαγή 
επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Η συνεργασία μεταξύ των μερών δεν πρόκειται να επεκταθεί πέραν της οικείας 
εντολής τους. Ειδικότερα, μπορεί να περιλαμβάνει: 

α) Την ανταλλαγή πληροφοριών νομικής, στρατηγικής και τεχνικής φύσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων στρατηγικής ανάλυσης που 
αφορούν την ουσιαστική και τη δικονομική ποινική νομοθεσία και τις 
πρακτικές, τις πρακτικές δυσκολίες, τις βέλτιστες πρακτικές και τα 
διδάγματα που αντλούνται από τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις. 

β) Τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων 
συνεισφορών στην ανάπτυξη προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, 
ενημερωτικών επισκέψεων, προγραμμάτων ανταλλαγών, κ.λπ. 

γ) Την ανταλλαγή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και 
ανάπτυξης γνώσεων επί θεμάτων σχετικών με την οικεία εντολή εκάστου 
μέρους. 

δ) Τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης 
μέσω της διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της AIAMP. 

ε) Τη διασφάλιση της αμοιβαίας κατανόησης και της εξοικείωσης με τις 
απαιτήσεις της συνεργασίας σε σχέση με το σοβαρό έγκλημα, ειδικότερα το 
διεθνές οργανωμένο έγκλημα, το εμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία 
ανθρώπων, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, καθώς και σε σχέση με το πεδίο 
της προστασίας των θυμάτων. 

στ) Την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση των 
πλέον σοβαρών μορφών εγκλημάτων. 

 
 

Άρθρο 2 
Σχέση με άλλες διεθνείς πράξεις 

 
Η παρούσα συμφωνία συνεργασίας δεν θίγει καμία άλλη υποχρέωση η οποία 
προκύπτει από τους όρους οιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της 
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AIAMP και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οιουδήποτε κράτους μέλους της και η οποία 
περιέχει διατάξεις που διέπουν τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Άρθρο 3 

Σημεία επαφής 
 

1. Τα μέρη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, των οποίων το καθήκον είναι 
να συντονίζουν τη συνεργασία των μερών και να διασφαλίζουν την άμεση 
ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών με τις αρμόδιες εθνικές αρχές/ υπηρεσίες 
κάθε μέρους. 
 

2. Τα καθορισμένα σημεία επαφής γνωστοποιούνται προσηκόντως στο άλλο μέρος με 
γραπτή κοινοποίηση. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται αμελλητί για κάθε αλλαγή 
που αφορά τα καθορισμένα σημεία επαφής. 
 

3. Τα σημεία επαφής διαβουλεύονται μεταξύ τους επί στρατηγικών θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος με σκοπό την υλοποίηση των στόχων τους και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους. Συγκεκριμένα, εντός των ορίων που θέτουν τα οικεία νομικά 
πλαίσια, τα μέρη παρέχουν τακτική αμοιβαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες 
και τις πρωτοβουλίες που μπορεί να είναι συναφείς για το άλλο μέρος. 

4. Τα μέρη εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των σημείων επαφής να ανταλλάσσουν 
αμελλητί πληροφορίες, η δε AIAMP διασφαλίζει ότι το κάθε σημείο επαφής της έχει 
τη δυνατότητα να ανταλλάσσει αμελλητί πληροφορίες με τις εθνικές αρμόδιες 
δικαστικές αρχές. Η παρούσα συμφωνία δεν επιτρέπει την επίσημη γνωστοποίηση 
επιχειρησιακών πληροφοριών ή μέσων διεθνούς νομικής συνεργασίας, η οποία 
πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων επίσημων διαύλων κοινολόγησης που 
προβλέπονται στις εφαρμοστέες συμφωνίες διεθνούς νομικής συνεργασίας. 

 
Άρθρο 4 

Συνεργασία με τα μόνιμα εξειδικευμένα δίκτυα της AIAMP 
 

1. Τα μόνιμα εξειδικευμένα δίκτυα που ίδρυσε η AIAMP, όπως αυτά που αναφέρονται 
κατωτέρω, θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της AIAMP μέσω της Eurojust 
με σκοπό την καθιέρωση στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους: 

 
Δίκτυο ποινικής συνεργασίας της AIAMP (REDCOOP) 
Δίκτυο κατά της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών (REDTRAM) 
Δίκτυο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο 
Δίκτυο εισαγγελέων δίωξης ναρκωτικών (RFAI) 
Δίκτυο Ιβηροαμερικανών εισαγγελέων για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς 
Εξειδικευμένο δίκτυο για θέματα φύλου (REG) 
Δίκτυο περιβαλλοντικής προστασίας 
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2. Κάθε εξειδικευμένο δίκτυο, υπό τον συντονισμό της AIAMP, ορίζει ένα ή 
περισσότερα σημεία επαφής, των οποίων το καθήκον είναι να συντονίζουν τη 
συνεργασία μεταξύ του εξειδικευμένου δικτύου και της Eurojust και να 
διασφαλίζουν την άμεση ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές/ υπηρεσίες κάθε μέρους. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Άρθρο 5 
Σκοπός και χρήση 

 
1. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών πραγματοποιείται αποκλειστικά για 

τον σκοπό των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας και σύμφωνα με 
τις εν λόγω διατάξεις, ενώ αποκλείεται η διαβίβαση επιχειρησιακών δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 
2. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται, κατά τη χρονική στιγμή της διαβίβασης των 

πληροφοριών ή και πριν από αυτήν, σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο παρέχονται 
τα δεδομένα και αν τυχόν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση, τη διαγραφή ή την 
καταστροφή τους ή περιορισμοί στην πρόσβαση σε αυτά, γενικής ή ειδικής φύσεως. 
Όταν η ανάγκη επιβολής τέτοιων περιορισμών καθίσταται πρόδηλη μετά την 
παροχή των πληροφοριών, τα μέρη αλληλοενημέρωνονται σχετικά με τους εν λόγω 
περιορισμούς το συντομότερο δυνατόν. 
 

3. Η χρήση των πληροφοριών για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο 
διαβιβάστηκαν υπόκειται σε προέγκριση του μέρους που πραγματοποιεί τη 
διαβίβαση. 

 
 

Άρθρο 6 
Περαιτέρω διαβίβαση 

 
Κάθε πληροφορία που λαμβάνεται από οιοδήποτε μέρος βάσει της παρούσας 
συμφωνίας συνεργασίας μπορεί να διαβιβαστεί περαιτέρω σε τρίτο μέρος κατόπιν 
προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης του μέρους που πραγματοποιεί τη διαβίβαση. 

 
 

Άρθρο 7 
Υποχρέωση εμπιστευτικότητας 

 
Τα μέρη δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας σχετικά με τις πληροφορίες 
που λαμβάνουν κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Πρέπει να τηρείται κάθε 
περιορισμός που επιβάλλεται από τα μέρη, τα μέλη της AIAMP ή τις εθνικές αρχές της 
ΕΕ σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που διαβιβάζονται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV — ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 8 
Τροποποιήσεις 

 
Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιείται εγγράφως οποτεδήποτε, εφόσον 
συναινούν σε αυτό αμφότερα τα μέρη. 

 

 
Άρθρο 9 
Δαπάνες 

 
Κάθε μέρος βαρύνεται με τις δικές του δαπάνες που ενδέχεται να προκύπτουν κατά 
την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας, εκτός εάν άλλως συμφωνείται 
κατά περίπτωση. 

 
Άρθρο 10 

Διευθέτηση των διαφορών 
 

1. Όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την ερμηνεία ή την 
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας διευθετούνται μέσω 
διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των μερών με 
στόχο την εξεύρεση δίκαιης λύσης. 

2. Σε περίπτωση σοβαρής αδυναμίας οποιουδήποτε μέρους να συμμορφωθεί προς τις 
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας ή εάν κάποιο μέρος φρονεί ότι 
τοιαύτη αδυναμία ενδέχεται να εμφανιστεί στο άμεσο μέλλον, κάθε μέρος μπορεί 
να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 

 
Άρθρο 11 

Αξιολόγηση της συνεργασίας 
 

Τουλάχιστον μία φορά ανά διετία, κάθε μέρος υποβάλλει έκθεση στο άλλο σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας και προτείνουν μεθόδους 
βελτίωσής της. 

 
Άρθρο 12 

Καταγγελία 
 

1. Η παρούσα συμφωνία συνεργασίας μπορεί να καταγγέλλεται εγγράφως από 
οποιοδήποτε μέρος κατόπιν προειδοποίησης τριών μηνών. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας, τα μέρη συνάπτουν συμφωνία σχετικά με τους όρους 
που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά τη συνέχιση 
της χρήσης και της διατήρησης των πληροφοριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. 
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, κάθε μέρος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή 
των πληροφοριών που διαβιβάζονται. 
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Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος 

 
Η παρούσα συμφωνία συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την επομένη της ημερομηνίας 
υπογραφής της. 

 
 

Υπογράφηκε στην Cartagena de Indias (Κολομβία) στις 29 Ιουλίου 2022 σε δύο 
αντίγραφα στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης, 
υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. 

 
Για την Ιβηροαμερικανική Ένωση 
Εισαγγελέων 

 Για την Eurojust 

   
   
   
Francisco Roberto Barbosa Delgado  Bostjan Skrlec 
Ο πρόεδρος της Eurojust  Ο αντιπρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 

Για την Ιβηροαμερικανική Ένωση 
Εισαγγελέων 
 
 
 
Jorge Abbot Charme 
Πρώην πρόεδρος 
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Πλαίσιο και υπεύθυνος 
 
Η θέσπιση στενών επαφών μεταξύ της Eurojust και των δικαστικών δικτύων και ενώσεων σε άλλες 
περιοχές του κόσμου αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών. 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (στο εξής: κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725). 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της AIAMP 
και των σημείων επαφής των εξειδικευμένων δικτύων της AIAMP είναι ο προϊστάμενος του 
γραφείου θεσμικών υποθέσεων (institutional.affairs@eurojust.europa.eu). 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
μελών των εισαγγελιών των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της AIAMP είναι το συλλογικό 
όργανο της Eurojust (collegedpn@eurojust.europa.eu). 

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, για ποιο σκοπό, με ποια νομική βάση και 
με ποια τεχνικά μέσα; 

Είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Σε επεξεργασία υποβάλλονται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, 
θέση απασχόλησης, διεύθυνση εργασίας, αριθμός εταιρικού τηλεφώνου, αριθμός εταιρικού 
τηλεομοιότυπου και εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Σκοπός της επεξεργασίας 
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διατήρηση και η 
επικαιροποίηση καταλόγου των σημείων επαφής που ορίζονται από την AIAMP και τα 
εξειδικευμένα δίκτυα της AIAMP, καθώς και η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
αρμόδιων μελών των εισαγγελιών των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της AIAMP με στόχο 
την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών της ΕΕ και των μελών της AIAMP. 
 
Νομική βάση 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των 
δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που καθορίζονται στα άρθρα 1, 3 και 4 
της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της AIAMP. 
 
Τεχνικά μέσα 
Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και σε έντυπη 
μορφή. Αποθηκεύουμε τα ηλεκτρονικά έντυπα στο ασφαλές περιβάλλον ΤΠ της Eurojust στο οποίο 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση μέλη του προσωπικού της Eurojust με βάση την «ανάγκη γνώσης». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
mailto:institutional.affairs@eurojust.europa.eu
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Αποθηκεύουμε τα έγχαρτα έντυπα σε κλειδωμένο ερμάριο στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο 
προϊστάμενος του γραφείου θεσμικών υποθέσεων. 
 

3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε ποιους 
κοινοποιούνται; 
 

Τα μέλη των εθνικών θυρίδων στη Eurojust, ο εκπρόσωπος της Δανίας στη Eurojust, τα δεόντως 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Eurojust από το Γραφείο Θεσμικών Υποθέσεων και από 
το Τμήμα Επιχειρήσεων, καθώς και οι εθνικές εισαγγελικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και της 
AIAMP θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για τον προαναφερθέντα σκοπό. 
 
Διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες / διεθνείς οργανισμούς 
Τα δεδομένα που σχετίζονται με τα αρμόδια μέλη των εισαγγελικών αρχών των κρατών μελών της 
ΕΕ θα διαβιβάζονται στις εισαγγελικές αρχές των χωρών της AIAMP. 
 

4. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας; 
 
Οι πληροφορίες της AIAMP και των σημείων επαφής των εξειδικευμένων δικτύων της AIAMP 
αρχειοθετούνται ηλεκτρονικώς στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων της Eurojust, σε ασφαλές 
δίκτυο. Όλα τα εργαλεία της Eurojust αναπτύσσονται σύμφωνα με την τυποποιημένη δέσμη 
απαιτήσεων ασφάλειας και υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές κατά περίπτωση, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αρτιότητα και η αξιοπιστία τους. Τα έγχαρτα έντυπα αποθηκεύονται σε 
κλειδωμένα ερμάρια και καταστρέφονται σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας. 
 
Τα στοιχεία των μελών των εισαγγελικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ δεν αποθηκεύονται στη 
Eurojust. 
 

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
 
Τα δεδομένα που περιέχονται στον κατάλογο σημείων επαφής αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα (άπαξ ετησίως). Μόλις η Eurojust ενημερωθεί σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν τη 
θέση του εκάστοτε προσώπου, τα δεδομένα του στον κατάλογο επικαιροποιούνται ή –εφόσον 
θεωρηθεί ότι δεν είναι πλέον αναγκαία– διαγράφονται. 
 
Τα δεδομένα που αφορούν τα μέλη των εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ ή των χωρών της 
AIAMP θα διαγράφονται από τα μέλη των εθνικών θυρίδων της Eurojust που τα διαβιβάζουν, 
αμέσως μετά τη διαβίβαση στην αιτούσα αρχή. Αυτό γίνεται με τη διαγραφή του σχετικού 
ηλεκτρονικού μηνύματος από την ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα. 
 

6. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες που σας 
αφορούν; 

 
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των 
δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή, κατά περίπτωση, δικαίωμα εναντίωσης στην 
επεξεργασία ή δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. 
Κάθε σχετικό αίτημα πρέπει να απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, 
χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
institutional.affairs@eurojust.europa.eu ή στη διεύθυνση: collegedpn@eurojust.europa.eu. 
 

7. Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα: 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Eurojust μέσω της 
ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@eurojust.europa.eu. 

mailto:institutional.affairs@eurojust.europa.eu
mailto:collegedpn@eurojust.europa.eu
mailto:dpo@eurojust.europa.eu
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8. Προσφυγή 

Έχετε δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: edps@edps.europa.eu ή 
χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-
supervisor/complaints_en. 

 

https://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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