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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 003/2020, 
ΤΗΣ 12ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 085/2021, 
ΤΗΣ 11ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 026/2022, 

ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ1 

Το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 

σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας (στο εξής: κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), και ιδίως το άρθρο 21, 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση την οποία κατάρτισε η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας· 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η 

οργάνωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διέπεται από τον κανονισμό 

διαδικασίας της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 

«αμέσως μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο (η) Ευρωπαίος(-α) γενικός(-ή) 

                                                 

1 Το παρόν ενοποιημένο κείμενο του κανονισμού διαδικασίας καταρτίστηκε αποκλειστικά για ενημερωτικούς 
σκοπούς, προκειμένου να διευκολύνει την ερμηνεία του κανονισμού διαδικασίας. Οι αιτιολογικές σκέψεις της 
απόφασης 085/2021, της 11ης Αυγούστου 2021, του συλλογικού οργάνου παρατίθενται στο παράρτημα της 
παρούσας ενοποιημένης έκδοσης. Τίθεται σε ισχύ δύο μήνες μετά την έγκριση της απόφασης 026/2022, 
της 29ης Ιουνίου 2022, του συλλογικού οργάνου. 
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εισαγγελέας καταρτίζει αμελλητί πρόταση κανονισμού διαδικασίας της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας προς έγκριση από το συλλογικό όργανο με πλειοψηφία δύο τρίτων». 

Η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας υπέβαλε στο συλλογικό όργανο πρόταση κανονισμού 

διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

Το συλλογικό όργανο εξέτασε την πρόταση την οποία κατάρτισε η Ευρωπαία γενική 

εισαγγελέας κατά τις συνεδριάσεις του στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, 

στις 5 Οκτωβρίου 2020 και στις 12 Οκτωβρίου 2020. 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

 

Τίτλος I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού2, ο παρών κανονισμός 

διαδικασίας διέπει την οργάνωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

2. Ο παρών κανονισμός διαδικασίας συμπληρώνει τις διατάξεις του κανονισμού. Είναι 

δεσμευτικός για την Κεντρική Εισαγγελία, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και 

τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διασφαλίζει 

ότι, κατά περίπτωση, το προσωπικό που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά 

εργάζεται υπό τη διεύθυνσή της, το οποίο παρέχεται από τα κράτη μέλη προκειμένου η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά της στο πλαίσιο του 

κανονισμού, τηρεί τον παρόντα κανονισμό διαδικασίας. 

 

                                                 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης 
συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1–71) (στο εξής: 
κανονισμός). 
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Άρθρο 2: Γλωσσικό καθεστώς 

1. Η γλώσσα εργασίας για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες 

χρησιμοποιείται στο σύνολο των εσωτερικών πράξεων, αποφάσεων και εγγράφων που 

καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε κάθε επίσημη επικοινωνία εντός της Κεντρικής 

Εισαγγελίας, μεταξύ της Κεντρικής Εισαγγελίας και των Ευρωπαίων εντεταλμένων 

εισαγγελέων, καθώς και μεταξύ των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων που βρίσκονται 

σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

2. Κάθε επικοινωνία, πράξη ή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που απευθύνεται 

στα θεσμικά και λοιπά όργανα ή στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντάσσεται 

στη γλώσσα εργασίας για τις επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες. Η γαλλική 

γλώσσα χρησιμοποιείται μαζί με την αγγλική στις σχέσεις με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

3. Η επικοινωνία με πρόσωπα που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες, όπως υπόπτους 

ή κατηγορουμένους, θύματα και μάρτυρες, ή με άλλα τρίτα μέρη, πραγματοποιείται στη 

γλώσσα που απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες του ποινικού 

δικονομικού δικαίου και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές ενωσιακές ή διεθνείς 

νομικές πράξεις για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Όταν κρίνεται 

απαραίτητο, η επικοινωνία συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοεί ο 

παραλήπτης. 

4. Οι Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς μεριμνούν ώστε οι πράξεις των 

ποινικών ερευνών των οποίων επιλαμβάνονται και οι οποίες είναι ουσιώδεις για να μπορεί η 

Κεντρική Εισαγγελία να εκτελεί τα καθήκοντά της δυνάμει του κανονισμού, να καθίστανται 

διαθέσιμες στη γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά περίπτωση υπό μορφή 

περίληψης, και να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση προόδου που αναφέρεται στο άρθρο 44. 

 

Άρθρο 3: Μεταφραστικές ρυθμίσεις 

1. Για τις μεταφράσεις που σχετίζονται με υποθέσεις και τις επείγουσες διοικητικές 

μεταφράσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με το 
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άρθρο 2, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναζητεί κατάλληλες λύσεις με στόχο να διασφαλίσει την 

ταχεία παροχή μεταφράσεων υψηλής ποιότητας εντός ασφαλούς περιβάλλοντος. 

2. Για τις μη επείγουσες διοικητικές μεταφράσεις, χρησιμοποιείται το Μεταφραστικό 

Κέντρο των Οργάνων της ΕΕ. 

3. Οι μεταφραστικές ρυθμίσεις συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας 

δεδομένων και την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διασφαλίζει τις απαιτήσεις 

αυτές. 

 

Τίτλος II: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Κεφάλαιο 1: Το συλλογικό όργανο 

Άρθρο 4: Προεδρία 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας προεδρεύει στις συνεδριάσεις του 

συλλογικού οργάνου. 

2. Κατά περίπτωση, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ορίζει έναν/μία από 

τους/τις αναπληρωτές/-τριες Ευρωπαίους/-ες γενικούς/-ές εισαγγελείς για να προεδρεύσει 

στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου σε περίπτωση απουσίας του/της. 

3. Σε περίπτωση απουσίας του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως και των 

δύο αναπληρωτών/-τριών, στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου προεδρεύει ο/η 

αρχαιότερος/-η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας. 

Άρθρο 5: Άσκηση γενικής εποπτείας 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού, το συλλογικό όργανο 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιπλέον των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με 

τον κανονισμό. 
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2. Πληροφορίες σχετικά με γενικά ζητήματα που προκύπτουν από μεμονωμένες 

υποθέσεις παρέχονται στο συλλογικό όργανο σε ανωνυμοποιημένη μορφή και μόνο στον 

βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού. 

 

Άρθρο 6: Αποφάσεις σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής 

Το συλλογικό όργανο καθορίζει τις προτεραιότητες και την πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας για την έρευνα και τη δίωξη κατόπιν πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-

ής εισαγγελέα/-έως. 

 

Άρθρο 7: Συνεδριάσεις 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού, το συλλογικό όργανο 

πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, εκτός εάν το 

συλλογικό όργανο αποφασίσει διαφορετικά. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση. 

2. Κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον επτά μελών του συλλογικού οργάνου, ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση, το αργότερο 10 ημέρες 

μετά το αίτημά τους. 

3. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας συγκαλεί τις συνεδριάσεις του συλλογικού 

οργάνου και καθορίζει την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων. 

4. Οι συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου πραγματοποιούνται στην έδρα της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας μπορεί να συγκαλεί συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου με βιντεοδιάσκεψη. 

Εάν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία ενός ή περισσότερων μελών του συλλογικού 

οργάνου σε συνεδριάσεις που συγκαλούνται στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

ο/η πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την εξ αποστάσεως παρουσία τους. 
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5. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας καταρτίζει την προσωρινή ημερήσια 

διάταξη κάθε συνεδρίασης. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου και ο/η διοικητικός/-ή 

διευθυντής/-ντρια μπορούν να προτείνουν στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα 

σημεία προς συμπερίληψη στην προσωρινή ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη 

περιλαμβάνει τα σημεία τα οποία έχουν ζητηθεί από τουλάχιστον 7 μέλη του συλλογικού 

οργάνου και τα θέματα που έχουν προταθεί από μόνιμο τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 21. Η 

προσωρινή ημερήσια διάταξη διαβιβάζεται από τον/τη γραμματέα του συλλογικού οργάνου, 

μαζί με τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, σε όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου, τουλάχιστον 

μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα παρέχονται 

επίσης σε μη μέλη του συλλογικού οργάνου που προσκαλούνται να παραστούν για 

συγκεκριμένα σημεία. Όταν συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση, η προσωρινή ημερήσια 

διάταξη και τα δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να αποσταλούν σε συντομότερη προθεσμία. 

6. Κατά την έναρξη της κάθε συνεδρίασης, το συλλογικό όργανο εγκρίνει την ημερήσια 

διάταξη. Επείγοντα θέματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην προσωρινή ημερήσια 

διάταξη, μπορούν να προταθούν προς συζήτηση και ψηφοφορία από τον/την πρόεδρο της 

συνεδρίασης ή από οποιοδήποτε μέλος του συλλογικού οργάνου και μπορούν να 

συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, εφόσον το συλλογικό όργανο δεν διατυπώσει 

αντιρρήσεις. 

7. Όσον αφορά τη συμμετοχή μη μελών του συλλογικού οργάνου: 

a) ο/η διοικητικός/-ή διευθυντής/-ντρια παρίσταται στις συνεδριάσεις του συλλογικού 

οργάνου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό, το προσωπικό 

και άλλα διοικητικά θέματα και μπορεί να προσκαλείται από τον/την Ευρωπαίο/-α 

γενικό/-ή εισαγγελέα να παραστεί σε συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου στις 

οποίες συζητούνται θέματα στρατηγικής και πολιτικής. 

b) τα λοιπά μέλη του προσωπικού και κάθε άλλο πρόσωπο του οποίου η γνώμη μπορεί 

να παρουσιάζει ενδιαφέρον μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις κατόπιν 

πρόσκλησης του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως ή κατόπιν 

πρωτοβουλίας οποιουδήποτε μέλους του συλλογικού οργάνου. 
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Άρθρο 8: Απαρτία και ψηφοφορία 

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 5 του κανονισμού, το συλλογικό όργανο 

μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με απαρτία των δύο τρίτων των μελών του. Ελλείψει απαρτίας, 

ο/η πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει τη συνέχιση της συνεδρίασης χωρίς τη λήψη επίσημης 

απόφασης. Τα σχετικά θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να εξεταστούν κατά την 

επόμενη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου ή μέσω γραπτής ή σιωπηρής διαδικασίας. 

2. Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή, ένας/μια 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας που δεν μπορεί να παραστεί σε συνεδρίαση του συλλογικού 

οργάνου, μπορεί να δώσει πληρεξούσιο ψήφου σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα 

προκειμένου να ψηφίσει εξ ονόματός του. Οι ψήφοι μέσω πληρεξουσίου δεν μπορούν να 

ληφθούν υπόψη για τη διαπίστωση της απαρτίας σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας που χρησιμοποιεί πληρεξούσιο ψήφου γνωστοποιεί 

γραπτώς στον/στη γραμματέα του συλλογικού οργάνου την ταυτότητα του/της κατόχου του 

πληρεξουσίου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία ισχύει το πληρεξούσιο και 

τους ενδεχόμενους περιορισμούς στην ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου. Η ψηφοφορία μέσω 

πληρεξουσίου ισχύει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία έχει δοθεί το 

πληρεξούσιο. 

4. Ο/Η πρόεδρος ζητεί τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί ενός σημείου της ημερήσιας 

διάταξης, εάν κρίνει ότι το θέμα έχει εξεταστεί επαρκώς. 

5. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση χειρός, ηλεκτρονικά ή με μαγνητοσκοπημένη 

ψηφοφορία, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ψηφοφορίας με ανάταση χειρός. Στις 

αποφάσεις που εγκρίνονται από το συλλογικό όργανο δεν καταγράφεται η κατανομή των 

ψήφων. 

6. Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία σύμφωνα με τον κανονισμό 

θεωρούνται εγκριθείσες όταν ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων για οποιοδήποτε ζήτημα ή θέμα 

υπερβαίνει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό. 
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Άρθρο 9: Γραπτή διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων του συλλογικού 

οργάνου 

1. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν μια απόφαση δεν μπορεί να αναβληθεί και είναι 

απαραίτητη πριν από τη σύγκληση του συλλογικού οργάνου, o/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει γραπτή διαδικασία. 

2. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας παρέχει στα μέλη του συλλογικού οργάνου 

για τις απαντήσεις τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής αποστολής του σχεδίου απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει τη μείωση της διάρκειας της 

διαδικασίας, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μία πλήρη εργάσιμη ημέρα. 

3. Πρόταση απόφασης που πρόκειται να ληφθεί με γραπτή διαδικασία δεν υπόκειται σε 

τροποποιήσεις και εγκρίνεται ή απορρίπτεται στο σύνολό της. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί 

απάντηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το αντίστοιχο μέλος του συλλογικού οργάνου 

θεωρείται ότι απέσχε της ψηφοφορίας. 

4. Απόφαση εγκρίνεται όταν απαντήσουν γραπτώς τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών 

του συλλογικού οργάνου και υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία. 

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη απαρτία ή 

πλειοψηφία, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να κινήσει εκ νέου τη γραπτή 

διαδικασία ή να παραπέμψει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. 

6. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας αποφαίνεται για την ολοκλήρωση της 

γραπτής διαδικασίας. Σχετική κοινοποίηση αποστέλλεται στα μέλη του συλλογικού οργάνου, 

με την οποία επισημοποιείται το αποτέλεσμα της απόφασης. 
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Άρθρο 10: Σιωπηρή διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων του συλλογικού 

οργάνου 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει σιωπηρή διαδικασία για 

αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία σύμφωνα με τον κανονισμό και 

θεωρούνται λιγότερο ουσιώδεις. 

2. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας παρέχει στα μέλη του συλλογικού οργάνου 

για τις απαντήσεις τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής αποστολής του σχεδίου απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει τη μείωση της διάρκειας της 

διαδικασίας, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μία πλήρη εργάσιμη ημέρα. 

3. Πρόταση απόφασης που πρόκειται να ληφθεί με σιωπηρή διαδικασία δεν υπόκειται σε 

τροποποιήσεις και εγκρίνεται ή απορρίπτεται στο σύνολό της. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί 

απάντηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το αντίστοιχο μέλος του συλλογικού οργάνου 

θεωρείται ότι ψήφισε υπέρ. 

4. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας αποφαίνεται για την ολοκλήρωση της 

σιωπηρής διαδικασίας. Σχετική κοινοποίηση αποστέλλεται στα μέλη του συλλογικού 

οργάνου, με την οποία επισημοποιείται το αποτέλεσμα της απόφασης. 

5. Εάν ένα ή περισσότερα μέλη του συλλογικού οργάνου διατυπώσουν αντιρρήσεις 

σχετικά με τη σιωπηρή διαδικασία, το υπό εξέταση θέμα θεωρείται ότι δεν εγκρίθηκε. 

 

Άρθρο 11: Διαδικασία έγκρισης κατευθυντήριων γραμμών 

1. Για τους σκοπούς της έγκρισης, από το συλλογικό όργανο, των κατευθυντήριων 

γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 7, στο άρθρο 24 παράγραφος 10, στο 

άρθρο 27 παράγραφος 8, στο άρθρο 34 παράγραφος 3 και στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του 

κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες. 

2. Προτάσεις για την έγκριση ή την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών 

μπορούν να υποβάλλονται στο συλλογικό όργανο από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 
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εισαγγελέα ή από ομάδα τουλάχιστον 7 Ευρωπαίων εισαγγελέων και να κοινοποιούνται σε 

όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του 

συλλογικού οργάνου στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει συμπεριληφθεί το σχετικό 

σημείο. 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, η απαρτία του συλλογικού οργάνου 

για τη λήψη αποφάσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι τα τέσσερα πέμπτα των μελών 

του συλλογικού οργάνου. 

4. Τα άρθρα 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου. 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δημοσιεύονται στον 

δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 12: Συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών και εμπιστευτικότητα 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 4, οι συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου 

διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές. 

 

Άρθρο 13: Γραμματέας του συλλογικού οργάνου 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ορίζει ένα πρόσωπο μεταξύ των μελών του 

προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να υπηρετεί ως γραμματέας του συλλογικού 

οργάνου. 

2. Ο/Η γραμματέας του συλλογικού οργάνου εργάζεται υπό την εποπτεία του/της 

Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως και τον/την επικουρεί κατά την προετοιμασία 

των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου. 
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Άρθρο 14: Πρακτικά της συνεδρίασης 

1. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από κάθε συνεδρίαση και μετά την έγκριση του/της 

προέδρου, ο/η γραμματέας του συλλογικού οργάνου διανέμει τον κατάλογο των αποφάσεων 

που εγκρίθηκαν από το συλλογικό όργανο. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο/η γραμματέας του συλλογικού οργάνου 

συντάσσει τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου. 

3. 3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου περιέχουν, τουλάχιστον, 

τα ονόματα των συμμετεχόντων, περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που 

εγκρίθηκαν, χωρίς καταγραφή της κατανομής των ψήφων. 

4. 4. Το σχέδιο πρακτικών διαβιβάζεται από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα 

προς έγκριση στα μέλη του συλλογικού οργάνου σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του 

συλλογικού οργάνου. Μόλις εγκριθούν, τα πρακτικά υπογράφονται από τον/την Ευρωπαίο/-α 

γενικό/-ή εισαγγελέα και τον/τη γραμματέα του συλλογικού οργάνου και καταχωρίζονται σε 

αρχείο. 

 

Κεφάλαιο 2: Τα μόνιμα τμήματα 

Άρθρο 15: Απόφαση για τα μόνιμα τμήματα 

1. Ο αριθμός των μόνιμων τμημάτων, καθώς και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

των μόνιμων τμημάτων και η ανάθεση των υποθέσεων, καθορίζονται με απόφαση για τη 

δημιουργία των μόνιμων τμημάτων και την ανάθεση των υποθέσεων (στο εξής: απόφαση για 

τα μόνιμα τμήματα), η οποία εγκρίνεται από το συλλογικό όργανο κατόπιν πρότασης του/της 

Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως. 

2. Η πρόταση του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως συνοδεύεται από 

επεξηγηματικό σημείωμα. 

3. Η απόφαση για τα μόνιμα τμήματα καθορίζει τις διαδικαστικές ρυθμίσεις των 

συνεδριάσεων των μόνιμων τμημάτων. 
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4. Η απόφαση για τα μόνιμα τμήματα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και στον 

δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 16: Σύνθεση 

1. Η σύνθεση κάθε μόνιμου τμήματος καθορίζεται με απόφαση του συλλογικού οργάνου 

(στο εξής: απόφαση για τη σύνθεση των μόνιμων τμημάτων), κατόπιν πρότασης του/της 

Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως. 

2. Κάθε Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας είναι μόνιμο μέλος τουλάχιστον ενός μόνιμου 

τμήματος. 

3. Ο διορισμός Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα ως μόνιμου μέλους σε περισσότερα του ενός 

μόνιμα τμήματα αιτιολογείται δεόντως λαμβανομένου υπόψη του φόρτου εργασίας του/της 

εν λόγω Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα. 

4. Στην απόφαση για τη σύνθεση των μόνιμων τμημάτων λαμβάνονται υπόψη ο τρέχων 

και ο αναμενόμενος φόρτος εργασίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων και η ανάγκη διασφάλισης 

της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 17: Ορισμός των προέδρων 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ή ο/η αναπληρωτής/-τρια Ευρωπαίος/-α 

γενικός/-ή εισαγγελέας προεδρεύει των μόνιμων τμημάτων των οποίων είναι μόνιμο μέλος. 

2. Εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο/η πρόεδρος ορίζεται με 

την απόφαση για τη σύνθεση των μόνιμων τμημάτων. 

 

Άρθρο 18: Προσωρινή αντικατάσταση προέδρου 

1. Εάν καταστεί αναγκαία η αντικατάσταση του/της προέδρου μόνιμου τμήματος λόγω 

προσωρινής αδυναμίας του/της να ασκήσει τα καθήκοντά του/της, ο/η Ευρωπαίος/-α 
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γενικός/-ή εισαγγελέας καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με τους/τις αναπληρωτές/-τριες 

Ευρωπαίους/-ες γενικούς/-ές εισαγγελείς, κατάλληλες ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση της 

απόφασης για τη σύνθεση των μόνιμων τμημάτων. Στις εν λόγω ρυθμίσεις λαμβάνεται υπόψη 

η ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας των δραστηριοτήτων των μόνιμων τμημάτων. 

2. Η διάρκεια αυτών των προσωρινών ρυθμίσεων καθορίζεται από τον/την Ευρωπαίο/-α 

γενικό/-ή εισαγγελέα. 

3. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται στο συλλογικό όργανο και τίθενται αμέσως σε ισχύ. 

 

Άρθρο 19: Ανάθεση υποθέσεων 

1. Η απόφαση για τα μόνιμα τμήματα θεσπίζει σύστημα ανάθεσης υποθέσεων στα 

μόνιμα τμήματα. Το σύστημα βασίζεται σε τυχαία και αυτόματη ανάθεση υποθέσεων στα 

μόνιμα τμήματα, μεταξύ των μελών των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται ο/η εποπτεύων/-

ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας, σύμφωνα με τη σειρά καταχώρισης κάθε νέας υπόθεσης και 

εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ των μόνιμων τμημάτων. 

Η υπόθεση ανατίθεται τυχαία αμέσως μετά την καταχώρισή της σε μόνιμο τμήμα. Για τον 

σκοπό της ανάληψης της υπόθεσης, η υπόθεση ανατίθεται τυχαία σε μόνιμο τμήμα το οποίο 

έχει προγραμματισμένη συνεδρίαση μεταξύ της τρίτης και της πέμπτης ημέρας από την 

καταχώριση της υπόθεσης. 

2. Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα ανάθεσης υπόθεσης σε μόνιμο τμήμα στο οποίο είναι 

μόνιμο μέλος ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας. 

3. Η απόφαση για τα μόνιμα τμήματα μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω κανόνες για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ίσης 

κατανομής του φόρτου εργασίας μεταξύ των μόνιμων τμημάτων, ώστε να παρέχεται 

στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα η δυνατότητα να λαμβάνει κατ’ εξαίρεση μέτρα 

εάν ο φόρτος εργασίας ενός μόνιμου τμήματος υπερβαίνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας 

των άλλων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προσωρινή 

αναστολή της ανάθεσης νέων υποθέσεων σε ένα μόνιμο τμήμα για καθορισμένο χρονικό 
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διάστημα. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ενημερώνει το συλλογικό όργανο για τη 

λήψη κάθε τέτοιου μέτρου. 

4. Κατά παρέκκλιση από την αρχή της τυχαίας και αυτόματης ανάθεσης και για τους 

σκοπούς της διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η 

απόφαση για τα μόνιμα τμήματα μπορεί να προβλέπει ότι ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, 

με βάση ιδίως το είδος της υπό διερεύνηση αξιόποινης πράξης ή τις περιστάσεις της 

αξιόποινης πράξης, ανατίθενται σε συγκεκριμένο μόνιμο τμήμα. 

 

Άρθρο 20: Αρμοδιότητα για συγκεκριμένη υπόθεση και εκ νέου ανάθεση 

1. Μετά την ανάθεση υπόθεσης σε μόνιμο τμήμα, αυτό παραμένει αρμόδιο να 

παρακολουθεί και να διευθύνει τις έρευνες και την άσκηση διώξεων που σχετίζονται με την εν 

λόγω υπόθεση, μέχρι την οριστική επίλυση της υπόθεσης. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της 

εφαρμογής των κανόνων για την εκ νέου ανάθεση υποθέσεων μεταξύ των μόνιμων τμημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 51. 

2. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 

αιτήματος κάποιου μόνιμου τμήματος, κατόπιν διαβούλευσης με το μόνιμο τμήμα στο οποίο 

έχει ανατεθεί μια υπόθεση, να αναθέσει εκ νέου την υπόθεση σε διαφορετικό μόνιμο τμήμα 

όταν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ μεμονωμένων υποθέσεων που ανατίθενται σε διαφορετικά 

μόνιμα τμήματα ή όταν το αντικείμενο είναι επαναλαμβανόμενο. 

3. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί επίσης να αναθέσει εκ νέου μια 

υπόθεση σε μόνιμο τμήμα που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος κάποιου μόνιμου τμήματος, κατόπιν διαβούλευσης με το 

μόνιμο τμήμα στο οποίο είχε αρχικά ανατεθεί, εάν η υπόθεση αυτή θα έπρεπε να είχε 

ανατεθεί εξαρχής στο ειδικευμένο μόνιμο τμήμα κατ’ εφαρμογή της απόφασης για τα μόνιμα 

τμήματα ή εάν προκύψει ανάγκη εκ νέου ανάθεσης κατά τη διάρκεια της ποινικής 

διαδικασίας. 

4. Κατ’ εξαίρεση, όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, ο/η Ευρωπαίος/-α 

γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί προσωρινά να αναθέσει εκ νέου μια υπόθεση σε άλλο μόνιμο 



 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 003/2020 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

 EPPO | 11 AVENUE JOHN F. KENNEDY, 1855 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  15 

τμήμα, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, να παρατείνει την προσωρινή εκ νέου 

ανάθεση της υπόθεσης για την ίδια χρονική περίοδο. Μετά την παρέλευση αυτής της 

χρονικής περιόδου, η προσωρινή εκ νέου ανάθεση τερματίζεται και η υπόθεση αναπέμπεται 

στην αρμοδιότητα του μόνιμου τμήματος στο οποίο είχε προηγουμένως ανατεθεί. 

5. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ενημερώνει το συλλογικό όργανο για κάθε 

μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, παραθέτοντας τους λόγους της εκ 

νέου ανάθεσης. 

 

Άρθρο 21: Ενημέρωση του συλλογικού οργάνου 

1. Ο/Η πρόεδρος κάθε μόνιμου τμήματος ενημερώνει γραπτώς το συλλογικό όργανο, για 

τους σκοπούς του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στο εν λόγω 

άρθρο, σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από τις εργασίες του τμήματος και τα οποία 

ενδέχεται να είναι σημαντικά για το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνολικά ή σε σχέση με 

τη συνοχή, την αποδοτικότητα και τη συνέπεια της διωκτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 

2. Κάθε μόνιμο τμήμα, ενεργώντας μέσω του/της προέδρου του, μπορεί να υποβάλει στο 

συλλογικό όργανο γραπτή πρόταση για συζήτηση συγκεκριμένων ζητημάτων που άπτονται 

της εφαρμογής της διωκτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή άλλων σχετικών 

κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν ειδικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά τις 

εργασίες του μόνιμου τμήματος. 

 

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 

1. Κάθε έτος ο/η πρόεδρος κάθε μόνιμου τμήματος, ύστερα από διαβούλευση με τα 

μόνιμα μέλη, υποβάλλει γραπτή έκθεση στο συλλογικό όργανο σχετικά με τις δραστηριότητες 

του μόνιμου τμήματος. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας καταρτίζει υπόδειγμα της 

εν λόγω έκθεσης και καθορίζει την προθεσμία υποβολής της. 
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2. Η έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες 

τουλάχιστον σχετικά με τα ακόλουθα: 

a) τον φόρτο εργασίας του μόνιμου τμήματος, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των 

εισερχόμενων υποθέσεων, του αριθμού και του είδους των αποφάσεων που 

ελήφθησαν· 

b) τους λόγους αρχειοθέτησης υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 

στοιχεία α)-ζ) του κανονισμού· 

c) τις αποφάσεις που ελήφθησαν για την εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας δίωξης 

σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού· 

d) τις αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 8 και με το 

άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού· 

e) την εφαρμογή της γραπτής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 24· 

f) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του μόνιμου τμήματος, το οποίο 

θεωρείται ότι έχει οριζόντιο αντίκτυπο στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 23: Διοργάνωση των συνεδριάσεων 

1. Οι συνεδριάσεις των μόνιμων τμημάτων διεξάγονται βάσει ημερήσιας διάταξης, στην 

οποία αναφέρονται συγκεκριμένα οι προς εξέταση υποθέσεις, η απόφαση που πρόκειται να 

ληφθεί και τα προς συζήτηση θέματα που σχετίζονται με κάθε υπόθεση. 

2. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από τον/την πρόεδρο του μόνιμου τμήματος. 

Πρόσθετα θέματα προστίθενται στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος μόνιμου μέλους. 

Ο/Η πρόεδρος διανέμει την ημερήσια διάταξη στα μέλη του μόνιμου τμήματος και στον/στην 

εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα που είναι αρμόδιος/-α για κάθε υπόθεση που 

συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 

3. Ο/Η πρόεδρος του μόνιμου τμήματος μπορεί να καλέσει τα πρόσωπα που ορίζονται 

στο άρθρο 10 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ή κάθε σχετικό μέλος του 
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προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους 

εντός καθορισμένης προθεσμίας. 

4. Ένα μόνιμο τμήμα μπορεί να συζητήσει σχετικά με θέμα της ημερήσιας διάταξης 

μόνον εάν τα μόνιμα μέλη και ο/η αρμόδιος/-α εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας 

παρίστανται στη συνεδρίαση είτε αυτοπροσώπως είτε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που 

ορίζονται στην παράγραφο 6. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, εάν ένα μόνιμο μέλος δεν μπορεί να 

παραστεί στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 6, μπορεί να ληφθεί απόφαση σχετικά με θέμα της ημερήσιας διάταξης από 

τους/τις παρόντες/-ούσες. 

6. Οι συνεδριάσεις του μόνιμου τμήματος πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις, ο/η πρόεδρος μπορεί να 

συγκαλεί συνεδριάσεις του μόνιμου τμήματος με βιντεοδιάσκεψη. Εάν δεν είναι δυνατή η 

φυσική παρουσία ενός ή περισσότερων μελών του μόνιμου τμήματος ή οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου που έχει προσκληθεί να παραστεί σε συνεδρίαση, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως 

παρουσία τους. 

7. Ο/Η πρόεδρος μπορεί να ορίσει ένα μέλος του μόνιμου τμήματος ή τον/την 

εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα για να υποβάλει έκθεση σχετικά με θέμα της 

ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. 

8. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης των μόνιμων τμημάτων συντάσσονται υπό την ευθύνη 

του/της προέδρου του μόνιμου τμήματος και καταχωρίζονται στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. 

 

Άρθρο 24: Γραπτή διαδικασία 

1. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να ενεργεί μέσω γραπτής διαδικασίας: 
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a) όταν καλείται να λάβει απόφαση για την αρχειοθέτηση υπόθεσης σύμφωνα με το 

άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) του κανονισμού ή για την παραπομπή της 

στις εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού· 

b) όταν η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί είναι περιορισμένης πολυπλοκότητας, 

μεταξύ άλλων λόγω του περιεχομένου της ή του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα της 

ή λόγω σύνδεσης με προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί για την ίδια 

υπόθεση. 

2. Όταν το μόνιμο τμήμα ενεργεί σύμφωνα με τη γραπτή διαδικασία, το σχέδιο 

απόφασης κοινοποιείται μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων σε όλα τα μόνιμα 

μέλη του μόνιμου τμήματος και στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα. 

3. Εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από μόνιμο μέλος του μόνιμου τμήματος ή από 

τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από 

τον/την πρόεδρο η οποία δεν είναι μικρότερη των τριών ημερών, η απόφαση θεωρείται ότι 

έχει εγκριθεί. 

 

Κεφάλαιο 3: Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας και 

αναπληρωτές/-τριες Ευρωπαίοι/-ες γενικοί/-ές εισαγγελείς 

Άρθρο 25: Καθήκοντα και αρμοδιότητες του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής 

εισαγγελέα/-έως 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας έχει τις εξουσίες που του/της 

παραχωρούνται από τον κανονισμό και ασκεί τα καθήκοντά του/της σύμφωνα με τον 

κανονισμό καθώς και τον παρόντα κανονισμό διαδικασίας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-

ή εισαγγελέας εκδίδει αποφάσεις. Όταν η απόφαση εκδίδεται προφορικά, ο παραλήπτης 

μπορεί να ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση. 
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-

ή εισαγγελέας υπογράφει πράξεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ρυθμίσεις 

και συμφωνίες συνεργασίας. 

 

Άρθρο 26: Επιλογή και διορισμός αναπληρωτών/-τριών Ευρωπαίων γενικών 

εισαγγελέων 

1. Όταν η θέση αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως είναι 

κενή ή πρόκειται να μείνει κενή εντός των επόμενων τριών μηνών, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-

ή εισαγγελέας ενημερώνει αμελλητί το συλλογικό όργανο για την κενή θέση και καλεί κάθε 

ενδιαφερόμενο/-η Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα να υποβάλει την αίτησή του/της, συνοδευόμενη 

από δήλωση ενδιαφέροντος. Ο διορισμός αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής 

εισαγγελέα/-έως πραγματοποιείται το αργότερο 3 μήνες μετά την ανακοίνωση της κενής 

θέσης στο συλλογικό όργανο. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 2 εβδομάδες πριν από την 

προβλεπόμενη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου για τον διορισμό. 

2. Το αργότερο μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου για τον 

διορισμό του/της αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας προτείνει στο συλλογικό όργανο έναν/μια υποψήφιο/-α 

για διορισμό ως αναπληρωτή/-τρια Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα από το σύνολο των 

αιτήσεων που ελήφθησαν. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διαβιβάζει την αίτηση, 

συνοδευόμενη από τη δήλωση ενδιαφέροντος που υπέβαλε ο/η προτεινόμενος/-η 

υποψήφιος/-α στο συλλογικό όργανο μαζί με την ημερήσια διάταξη. 

3. Μετά τις παρουσιάσεις του υποψηφίου, όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου 

ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία. 

4. Εάν χρειάζεται να διοριστούν ταυτόχρονα δύο αναπληρωτές/-τριες Ευρωπαίοι/-ες 

γενικοί/-ές εισαγγελείς, εφαρμόζεται αντιστοίχως η διαδικασία που περιγράφεται στις 

παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου. 
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Άρθρο 27: Καθήκοντα των αναπληρωτών/-τριών Ευρωπαίων γενικών 

εισαγγελέων 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να αναθέσει και/ή να μεταβιβάσει σε 

κάθε αναπληρωτή/-τρια Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα συγκεκριμένα καθήκοντα ή 

θεματικές ή οργανωτικές αρμοδιότητες σε βάση ad hoc ή σε γενική βάση. Το συλλογικό 

όργανο ενημερώνεται σχετικά. 

2. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή τη συνέχεια 

της υπηρεσίας. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας αποφασίζει σχετικά με τη σειρά 

αντικατάστασης σε περίπτωση απουσίας του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως 

και/ή κωλύματος εκτέλεσης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον/στην Ευρωπαίο/-α 

γενικό/-ή εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 28: Άσκηση των καθηκόντων 

Η άσκηση καθηκόντων υπό την ιδιότητα του/της αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας 

γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του/της Ευρωπαίου/-ας 

γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, ο/η δε αναπληρωτής/-τρια Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας σε σχέση με τα εν λόγω καθήκοντα υπάγεται απευθείας στον/στην Ευρωπαίο/-α 

γενικό/-ή εισαγγελέα. 

  

Άρθρο 29: Παραίτηση και παύση αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-

ής εισαγγελέα/-έως 

1. Εάν ένας/μια αναπληρωτής/-τρια Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας επιθυμεί να 

παραιτηθεί από τα καθήκοντα του/της αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής 

εισαγγελέα/-έως, ενημερώνει εγγράφως τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα 

τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία παραίτησής του/της, εκτός 

εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διαβιβάζει αμελλητί 

την παραίτηση στο συλλογικό όργανο. 
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2. Σε περιπτώσεις σοβαρής κατάχρησης εμπιστοσύνης, το συλλογικό όργανο μπορεί, 

κατόπιν αιτήματος του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, να αποφασίσει με 

πλειοψηφία των μελών του να παύσει τον/την αναπληρωτή/-τρια Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 

εισαγγελέα από τα καθήκοντα του/της αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής 

εισαγγελέα/-έως. Ο/Η εν λόγω αναπληρωτής/-τρια Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας 

αποκλείεται από την ψηφοφορία. Το συλλογικό όργανο προβαίνει σε ακρόαση του εν λόγω 

αναπληρωτή/-τριας Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως πριν λάβει την απόφασή 

του. 

 

Κεφάλαιο 4: Ευρωπαίοι/-ες εισαγγελείς 

Άρθρο 30: Αντικατάσταση μεταξύ των Ευρωπαίων εισαγγελέων 

1. Σε περίπτωση απουσίας Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα/-έως ή αδυναμίας εκπλήρωσης των 

καθηκόντων του/της για σύντομο χρονικό διάστημα, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας διορίζει Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα ο/η οποίος/-α ενεργεί ως αντικαταστάτης/-τρια. 

2. Ο/Η αντικατασταθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας μπορεί να προτείνει εγγράφως 

στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα έναν/μια Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα ο/η οποίος/-α 

έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του/της να ενεργήσει ως αντικαταστάτης/-τρια. Ο/Η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διορίζει είτε τον/την προτεινόμενο/-η είτε άλλον/-η 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα. 

3. Εάν ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας που διορίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου είναι μόνιμο μέλος του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου 

τμήματος, θεωρείται ότι παρίσταται στη συνεδρίαση μόνο υπό την ιδιότητά του/της ως 

εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας. Στις περιπτώσεις αυτές, το αρμόδιο για την 

παρακολούθηση μόνιμο τμήμα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 

παράγραφος 5. 

4. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διασφαλίζει ότι ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας 

στον/στην οποίο/-α ανατίθεται να ενεργεί ως αντικαταστάτης/-τρια μπορεί να ασκήσει 

επαρκώς τα καθήκοντά του/της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον βαθμό της γνώσης του 

νομικού συστήματος και της γλώσσας που απαιτείται βάσει των ειδικών περιστάσεων της 
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αντικατάστασης. Οι δύο Ευρωπαίοι/-ες εισαγγελείς και το συλλογικό όργανο ενημερώνονται 

σχετικά. 

5. Η αντικατάσταση δυνάμει του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό διαδικασίας ή προβλέπεται σχετική εξαίρεση 

στον κανονισμό. 

6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας του/της Ευρωπαίου/-ας 

εισαγγελέα/-έως, με εξαίρεση την απουσία που αναφέρεται στο άρθρο 31. 

 

Άρθρο 31: Αντικατάσταση Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα/-έως από Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα 

1. Κάθε Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας, κατά τον διορισμό ή όποτε απαιτείται 

αντικαταστάτης/-τρια, προτείνει στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα 

έναν/μία Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα από το κράτος μέλος του/της, 

οριζόμενο/-η από το συλλογικό όργανο, ο/η οποίος/-α θα είναι σε θέση να ενεργεί ως 

προσωρινός/-ή Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 7 

του κανονισμού. 

2. Όταν Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας παραιτείται, παύεται ή εγκαταλείπει τη θέση του/της 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού ή αδυνατεί για άλλο 

λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του/της, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας 

ζητεί αμελλητί απόφαση του συλλογικού οργάνου, ώστε να παράσχει τη δυνατότητα 

στο πρόσωπο που έχει αντίστοιχα οριστεί να ενεργεί ως προσωρινός/-ή Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραίτησης, της παύσης ή της 

αναχώρησης και για περίοδο έως τριών μηνών. 

3. Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών, το 

συλλογικό όργανο μπορεί να παρατείνει την περίοδο αντικατάστασης για όσο 

διάστημα κρίνει αναγκαίο. 

4. Ο/Η προσωρινός/-ή Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά του/της, 

όταν ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας από το κράτος μέλος του/της είναι σε θέση να 
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αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του/της ή μετά τον διορισμό νέου/-ας Ευρωπαίου/-ας 

εισαγγελέα/-έως. 

 

Άρθρο 32: Ανάθεση υποθέσεων σε άλλους/-ες Ευρωπαίους/-ες εισαγγελείς 

1. Τα αιτήματα που υποβάλλονται από Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα βάσει του άρθρου 12 

παράγραφος 2 του κανονισμού μπορούν να περιέχουν πρόταση σχετικά με 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα ο/η οποίος/-α έχει ήδη παράσχει τη συγκατάθεσή του/της να 

αναλάβει την υπόθεση. 

2. Όταν υποβάλλεται αίτημα σχετικά με τον φόρτο εργασίας, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-

ή εισαγγελέας αξιολογεί τον φόρτο εργασίας του/της αιτούντος/-ούσας Ευρωπαίου/-

ας εισαγγελέα/-έως, τη διαθεσιμότητα κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται κατάλληλο για 

την αντιμετώπιση του ζητήματος και τον αντίκτυπο της πρότασης στην 

αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

3. Όταν υποβάλλεται αίτημα λόγω ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας κάνει δεκτό το αίτημα, εάν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι τα προσωπικά συμφέροντα του/της αιτούντος/-ούσας Ευρωπαίου/-ας 

εισαγγελέα/-έως υπονομεύουν πραγματικά ή δυνητικά την ανεξαρτησία του/της κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του/της ως Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα/-έως σύμφωνα 

με το άρθρο 12 του κανονισμού ή μπορούν να εκληφθούν ως τέτοια. Η παράγραφος 1 

εφαρμόζεται στο μέτρο του δυνατού. 

4. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας αποφαίνεται επί των αιτημάτων που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

διασφαλίζοντας τη συνέχιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να 

αναθέσει εκ νέου την υπόθεση στον/στην προτεινόμενο/-η ή σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α 

εισαγγελέα ή να απορρίψει το αίτημα. 

5. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας προβαίνει σε εκ νέου ανάθεση 

υπόθεσης βάσει του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας 
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στον/στην οποίον/-α ανατίθεται η υπόθεση δεν είναι μόνιμο μέλος του αρμόδιου για 

την παρακολούθηση μόνιμου τμήματος και μπορεί να ασκήσει δεόντως τα καθήκοντά 

του/της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον βαθμό της γνώσης του νομικού 

συστήματος και της γλώσσας που απαιτείται βάσει των ειδικών περιστάσεων. Ο/Η 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας που αναλαμβάνει την υπόθεση ασκεί τα καθήκοντά του/της 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού. 

6. Η εκ νέου ανάθεση κοινοποιείται στους/στις ενδιαφερόμενους/-ες Ευρωπαίους/-ες 

εισαγγελείς και στα μόνιμα τμήματα μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Το 

συλλογικό όργανο ενημερώνεται τακτικά από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 

εισαγγελέα σχετικά με την εκ νέου ανάθεση υποθέσεων. 

 

Κεφάλαιο 5: Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς 

Άρθρο 33: Διορισμός Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων 

 Το συλλογικό όργανο διορίζει τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς βάσει 

πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως. Πριν από την πρόταση, ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι/-ες πληρούν τα κριτήρια 

του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που 

προβλέπονται στην απόφαση του συλλογικού οργάνου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 

τους όρους απασχόλησης των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. 

 

Άρθρο 34: Συντονισμός των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων 

 Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να αναθέτει στους/στις Ευρωπαίους/-ες 

εισαγγελείς τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων 

των αντίστοιχων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εργασίας τους, 

ώστε να διασφαλίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Άρθρο 35: Αντικατάσταση μεταξύ Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων 

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως, 

όπως σε περίπτωση ετήσιας άδειας, αναρρωτικής άδειας ή άλλης μη διαθεσιμότητας, ο/η 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας του ίδιου κράτους μέλους αναθέτει σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα από το εν λόγω κράτος μέλος να αντικαταστήσει τον/την απόντα/-

ούσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της απουσίας του/της. Δεν 

θίγονται οι διατάξεις της απόφασης του συλλογικού οργάνου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τους όρους απασχόλησης των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. 

 

Κεφάλαιο 6: Διοικητικός/-ή διευθυντής/-ντρια 

Άρθρο 36: Επιλογή και διορισμός του/της διοικητικού/-ής διευθυντή/-ντριας 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας προτείνει προς έγκριση στο συλλογικό 

όργανο την προκήρυξη κενής θέσης για την επιλογή του/της διοικητικού/-ής 

διευθυντή/-ντριας. 

2. Η προκήρυξη κενής θέσης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

3. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας αξιολογεί τους/τις υποψηφίους/-ες με βάση 

τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη κενής θέσης και 

πραγματοποιεί συνεντεύξεις με επαρκή αριθμό υποψηφίων μεταξύ εκείνων που 

κρίνονται καταλληλότεροι/-ες. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ορίζει επίσης 

επιτροπή για να τον/την επικουρεί. 

4. Μετά τις συνεντεύξεις, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας καταρτίζει κατάλογο 

επικρατέστερων υποψηφίων, στον οποίο περιλαμβάνονται έως τρεις υποψήφιοι/-ες με 

κατάταξη κατά σειρά προτίμησης, και τον διαβιβάζει στο συλλογικό όργανο, μαζί με 

αξιολόγηση για καθέναν/καθεμία από τους προκριθέντες/-είσες υποψηφίους/-ες. 

5. Το συλλογικό όργανο διορίζει διοικητικό/-ή διευθυντή/-ντρια έναν/μία από τους/τις 

υποψηφίους/-ες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων. 
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Άρθρο 37: Αξιολόγηση των επιδόσεων και παράταση της θητείας του/της 

διοικητικού/-ής διευθυντή/-ντριας 

1. Το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του/της διοικητικού/-ής 

διευθυντή/-ντριας, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας υποβάλλει προς έγκριση 

στο συλλογικό όργανο αξιολόγηση των επιδόσεων του/της διοικητικού/-ής 

διευθυντή/-ντριας και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τυχόν παρατηρήσεις. 

2. Πριν από την έγκριση της αξιολόγησης, ο/η διοικητικός/-ή διευθυντής/-ντρια μπορεί 

να κληθεί σε ακρόαση από το συλλογικό όργανο εάν κριθεί αναγκαίο ή εάν ο/η ίδιος/-

α το ζητήσει. Ο/Η διοικητικός/-ή διευθυντής/-ντρια δεν παρίσταται στη συνεδρίαση 

κατά την οποία το συλλογικό όργανο εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης. Το συλλογικό 

όργανο εκδίδει απόφαση το αργότερο τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας 

του/της διοικητικού/-ής διευθυντή/-ντριας. 

3. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας 

γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορεί να παρατείνει άπαξ τη θητεία του/της 

διοικητικού/-ής διευθυντή/-ντριας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. 

 

ΤΙΤΛΟΣ III: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Κεφάλαιο 1: Καταχώριση και επαλήθευση πληροφοριών 

Άρθρο 38: Καταχώριση πληροφοριών 

1. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το άρθρο 24 

του κανονισμού, καθώς και οι πληροφορίες που αποκτά αυτεπαγγέλτως η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία και οι οποίες αναφέρονται σε οποιαδήποτε αξιόποινη συμπεριφορά ως 

προς την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της, 

καταχωρίζονται στο μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 44 

παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (στο εξής: μητρώο). 
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2. Η καταχώριση περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο παραλαβής των 

πληροφοριών, καθώς και το πρόσωπο που ανοίγει τον φάκελο καταχώρισης. 

Περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία: 

a) την πηγή των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας και των στοιχείων 

επικοινωνίας του οργανισμού ή του προσώπου που τις προσκόμισε, εκτός εάν 

εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών 

και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και προβλέπουν διαφορετική διαδικασία· 

b) τη μορφή των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης παραπομπής σε οποιοδήποτε 

έγγραφο ή άλλο στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί στην πρωτότυπη 

μορφή του στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων· 

c) αν ο φάκελος έχει ανοιχθεί με σκοπό την κίνηση ή την ανάληψη έρευνας. 

3. Η καταχώριση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, στον βαθμό 

που είναι διαθέσιμα: 

a) τον πιθανό νομικό χαρακτηρισμό της καταγγελλόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς, 

συμπεριλαμβανομένου του αν διαπράχθηκε από οργανωμένη ομάδα· 

b) σύντομη περιγραφή της καταγγελλόμενης εγκληματικής συμπεριφοράς, 

συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας κατά την οποία διαπράχθηκε· 

c) το ποσό και τη φύση της εκτιμώμενης ζημίας· 

d) τα κράτη μέλη στα οποία επικεντρώνεται η εγκληματική δραστηριότητα, όπου 

διαπράχθηκαν, αντίστοιχα, οι περισσότερες αξιόποινες πράξεις, εάν έχουν διαπραχθεί 

περισσότερες από μία· 

e) άλλα κράτη μέλη που ενδέχεται να εμπλέκονται· 

f) τα ονόματα των δυνητικών υπόπτων και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου 

σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του κανονισμού, την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησής τους, τους αριθμούς ταυτότητας, τον συνήθη τόπο διαμονής και/ή την 

ιθαγένειά τους, το επάγγελμά τους, την υποψία συμμετοχής τους σε εγκληματική 

οργάνωση· 

g) αν εφαρμόζονται ενδεχομένως προνόμια ή ασυλίες· 

h) τα δυνητικά θύματα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)· 

i) τον τόπο στον οποίο προκλήθηκε η κύρια οικονομική ζημία· 
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j) άρρηκτα συνδεδεμένα αδικήματα· 

k) κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον 

καταχωρίζοντα. 

4. Στο μέτρο του δυνατού, το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία 

που επισυνάπτονται σε αυτό μετατρέπεται σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμο μορφότυπο 

εντός του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. 

5. Με βάση το περιεχόμενο της παραγράφου 3 στοιχείο δ) ανωτέρω, το σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων ενημερώνει τους/τις αρμόδιους/-ες Ευρωπαίους/-ες 

εισαγγελείς. Επιπλέον, όταν η αξιολόγηση της παραγράφου 3 στοιχείο ζ) είναι θετική, 

το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ενημερώνει τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 

εισαγγελέα. 

6. Όταν οι πληροφορίες περιέχουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 55 του κανονισμού, αυτές μπορούν να 

υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 55 του κανονισμού. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται ως τέτοιες στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων και σημειώνονται οι λόγοι της αποθήκευσής τους. Το σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων ενημερώνει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για κάθε τέτοια 

καταχώριση. 

7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι πληροφορίες που υποβάλλονται από 

ιδιώτες οι οποίες προδήλως δεν αναφέρονται σε αξιόποινη συμπεριφορά ως προς την 

οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της, 

παραπέμπονται από εντεταλμένο/-η Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα ή από Ευρωπαίο/-α 

εισαγγελέα στις αρμόδιες εθνικές αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα 

με το άρθρο 24 παράγραφος 8 του κανονισμού ή επιστρέφονται στον/στην 

καταγγέλλοντα/-ουσα και/ή διαγράφονται. Τηρείται κατάλληλο αρχείο καταγραφής. 

Σε περίπτωση παραπομπής, οι ιδιώτες ενημερώνονται συναφώς από Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα ή από Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 
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Άρθρο 39: Ανάθεση για επαλήθευση 

1. Όλες οι πληροφορίες που καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 

του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε επαλήθευση από Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα ή από τον/την Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα προκειμένου να εκτιμηθεί αν συντρέχουν 

λόγοι για την άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

2. Μετά την κοινοποίηση από το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 38 παράγραφος 5, ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας αναθέτει την επαλήθευση σε 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας δύναται να αναλάβει 

προσωπικώς την επαλήθευση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 

παράγραφος 4 του κανονισμού. Η διαδικασία ανάθεσης της επαλήθευσης καθορίζεται από 

τον/την Ευρωπαίος/-α εισαγγελέα και μπορεί να περιλαμβάνει ανάθεση βάσει κανόνα, μεταξύ 

άλλων και για περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες ελήφθησαν αυτεπαγγέλτως από 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

3. Όταν η κοινοποίηση απευθύνεται σε περισσότερους από έναν Ευρωπαίους εισαγγελείς 

ή όταν ο/η εντεταλμένος/-η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας που έλαβε την κοινοποίηση θεωρεί ότι 

άλλος/-η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας είναι καταλληλότερος/-η για να προβεί στην ανάθεση, 

διαβουλεύονται και αποφασίζουν από κοινού. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, 

την απόφαση λαμβάνει ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας. 

4. Εάν οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με το 

άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού, ανατίθενται για επαλήθευση εντός 24 ωρών από 

την καταχώριση. Όλες οι άλλες πληροφορίες ανατίθενται για επαλήθευση εντός 3 ημερών 

από την καταχώριση. 

5. Εάν ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας δεν αναθέσει την υπόθεση εντός της καθορισμένης 

προθεσμίας ή εάν ενημερώσει ότι αδυνατεί να το πράξει εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας, η ανάθεση πραγματοποιείται από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα ή 

από αναπληρωτή/-τρια Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. 
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Άρθρο 40: Επαλήθευση πληροφοριών 

1. Κατά την επαλήθευση με σκοπό την έναρξη έρευνας εκτιμάται κατά πόσον: 

a) η καταγγελλόμενη συμπεριφορά συνιστά ποινικό αδίκημα που εμπίπτει στην καθ’ 

ύλην, εδαφική, προσωπική και χρονική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· 

b) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, βάσει των οποίων 

εικάζεται ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη· 

c) υπάρχουν προφανείς νομικοί λόγοι που απαγορεύουν την άσκηση δίωξης· 

d) κατά περίπτωση, πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 25 

παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού. 

2. Κατά την επαλήθευση για τους σκοπούς ανάληψης της υπόθεσης αξιολογούνται 

επιπλέον: 

a) η ωριμότητα της έρευνας· 

b) η συνάφεια της έρευνας ως προς τη διασφάλιση της συνοχής της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την έρευνα και τη δίωξη· 

c) οι διασυνοριακές πτυχές της έρευνας· 

d) η ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου ειδικού λόγου που υποδηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία είναι καταλληλότερη για να συνεχίσει την έρευνα. 

3. Η επαλήθευση διενεργείται με χρήση όλων των πηγών πληροφοριών που έχει στη 

διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και οποιωνδήποτε πηγών έχει στη διάθεσή 

του/της ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή ο/η ενδιαφερόμενος/-η Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει κατά τα λοιπά στη διάθεσή του/της εάν ενεργεί υπό 

εθνική ιδιότητα. Ο/Η Ευρωπαίος εισαγγελέας ή ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

για τον σκοπό της επαλήθευσης. Κατά περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να 

διαβουλεύεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς 

της Ένωσης, καθώς και με εθνικές αρχές, με την επιφύλαξη της προστασίας της ακεραιότητας 

ενδεχόμενης μελλοντικής ποινικής έρευνας. 
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Κατά περίπτωση και πριν από την οριστικοποίησή τους, οι επαληθεύσεις δύνανται να 

συγχωνευθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 51 και 51α. 

4. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ή, κατά περίπτωση, ο/η Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας, ολοκληρώνει την επαλήθευση σχετικά με την ανάληψη έρευνας τουλάχιστον 

δύο ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 

του κανονισμού. Η επαλήθευση που αφορά την έναρξη έρευνας ολοκληρώνεται το αργότερο 

60 ημέρες μετά την ανάθεση. 

5. Οσάκις το καθήκον της επαλήθευσης ανατίθεται σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα, εάν ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας δεν ολοκληρώσει την 

επαλήθευση σχετικά με το αν θα κινήσει έρευνα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή 

ενημερώσει ότι αδυνατεί να το πράξει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο/η 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ενημερώνεται και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρατείνει τη 

διαθέσιμη προθεσμία ή εκδίδει κατάλληλη εντολή προς τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα. 

6. Όταν πρόκειται για απόφαση ανάληψης υπόθεσης, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας ή, κατά περίπτωση, ο/η πρόεδρος του μόνιμου τμήματος ή ο/η Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας, μπορεί να ζητήσει από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα να παρατείνει 

την προθεσμία που απαιτείται για την έκδοση απόφασης ανάληψης υπόθεσης κατά διάστημα 

έως πέντε ημερών. Σε περίπτωση που ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή ο/η Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας δεν εκδώσει απόφαση εντός της προθεσμίας, το γεγονός αυτό 

θεωρείται απόφαση μη ανάληψης της υπόθεσης και εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 42. 

7. Σε περίπτωση που η επαλήθευση διενεργείται από Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και αφού 

προηγηθεί προκαταρκτική εκτίμηση των πληροφοριών που εμπίπτουν στους σκοπούς των 

άρθρων 26, 27 και 28 παράγραφος 4 του κανονισμού, ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας κατά 

κανόνα αναθέτει την υπόθεση εντός 24 ωρών σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα για 

να ενεργήσει σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του κανονισμού διαδικασίας. 

8. Στις περιπτώσεις που ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας φρονεί ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού, ενεργεί 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφοι 1 και 2 του 
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κανονισμού διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας λάβει την 

έγκριση του αρμόδιου μόνιμου τμήματος για να διεξαγάγει ο/η ίδιος/-α την έρευνα, λαμβάνει 

αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με το εάν θα κινήσει έρευνα ή θα αναλάβει την υπόθεση 

προσωπικώς και ανοίγει τον φάκελο της δικογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 41 

παράγραφος 1 του κανονισμού διαδικασίας. Εάν δεν χορηγηθεί η σχετική έγκριση, ο/η 

εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας αναθέτει την υπόθεση σε Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 

Άρθρο 41: Απόφαση για την έναρξη έρευνας ή την ανάληψη υπόθεσης 

1. Εάν, μετά την επαλήθευση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφασίσει να ασκήσει την 

αρμοδιότητά της κινώντας έρευνα ή αναλαμβάνοντας μια υπόθεση, ανοίγεται ο φάκελος της 

δικογραφίας και του αποδίδεται αριθμός ταυτοποίησης στο ευρετήριο των δικογραφιών (στο 

εξής: ευρετήριο). Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων δημιουργεί αυτόματα μόνιμο σύνδεσμο 

προς τη σχετική καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 ανωτέρω. 

2. Στην αντίστοιχη αναφορά στο ευρετήριο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία, 

στον βαθμό που είναι διαθέσιμα: 

a) Όσον αφορά υπόπτους ή κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί κατόπιν ποινικής 

διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

i. επώνυμο, γένος, όνομα και, ενδεχομένως, ψευδώνυμο ή υποκοριστικό· 

ii.  ημερομηνία και τόπος γέννησης· 

iii. ιθαγένεια· 

iv. φύλο· 

v. τόπος κατοικίας, επάγγελμα και τόπος όπου ενδέχεται να βρίσκεται το 

συγκεκριμένο πρόσωπο· 

vi. αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμοί ταυτότητας, άδειες 

οδήγησης, έγγραφα ταυτοποίησης, στοιχεία διαβατηρίου, αριθμοί τελωνειακού 

και φορολογικού μητρώου· 
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vii. περιγραφή των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης 

της ημερομηνίας κατά την οποία διαπράχθηκαν· 

viii. κατηγορία αξιόποινων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης άρρηκτα 

συνδεδεμένων αξιόποινων πράξεων· 

ix. το ποσό των εκτιμώμενων ζημιών· 

x. υποψία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση· 

xi. στοιχεία λογαριασμών σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· 

xii. αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί καρτών SIM, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, διευθύνσεις IP και ονόματα χρηστών και λογαριασμών που 

χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες· 

xiii. δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων· 

xiv. αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο πρόσωπο ή 

χρησιμοποιούνται από αυτό, όπως κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και ακίνητα. 

xv. πληροφορίες σχετικά με το αν εφαρμόζονται ενδεχομένως προνόμια ή ασυλίες. 

b) όσον αφορά φυσικά πρόσωπα που κατήγγειλαν αδικήματα ή είναι θύματα 

αδικημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

i. επώνυμο, γένος, όνομα και, ενδεχομένως, ψευδώνυμο ή υποκοριστικό· 

ii. ημερομηνία και τόπος γέννησης· 

iii. ιθαγένεια· 

iv. φύλο· 

v. τόπος κατοικίας, επάγγελμα και τόπος όπου ενδέχεται να βρίσκεται το 

συγκεκριμένο πρόσωπο· 

vi. αριθμοί ταυτότητας, έγγραφα ταυτοποίησης και στοιχεία διαβατηρίου· 

vii. περιγραφή και φύση των αδικημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο πρόσωπο 

ή που καταγγέλθηκαν από αυτό, ημερομηνία τέλεσης των αδικημάτων και 

ποινικός χαρακτηρισμός των αδικημάτων. 

c) όσον αφορά τα πρόσωπα επικοινωνίας ή συνεργούς ενός από τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στο στοιχείο α) ανωτέρω, 

i. επώνυμο, γένος, όνομα και, ενδεχομένως, ψευδώνυμο ή υποκοριστικό· 

ii. ημερομηνία και τόπος γέννησης· 

iii. ιθαγένεια· 
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iv. φύλο· 

v. τόπος κατοικίας, επάγγελμα και τόπος όπου ενδέχεται να βρίσκεται το 

συγκεκριμένο πρόσωπο· 

vi. αριθμοί ταυτότητας, έγγραφα ταυτοποίησης και στοιχεία διαβατηρίου. 

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται ανωτέρω στο στοιχείο 

α) σημεία x) έως xv) καταχωρίζονται στο ευρετήριο μόνο στο μέτρο του εφικτού, 

λαμβανομένων υπόψη του λειτουργικού συμφέροντος και των διαθέσιμων πόρων. Η 

αναφορά στο ευρετήριο επικαιροποιείται κατά τη διερεύνηση της δικογραφίας. Το σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα τον/την Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα 

και τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα εάν ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών 

δεν έχουν καταχωριστεί στο ευρετήριο. 

3. Το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ενημερώνει τον/την εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, το μόνιμο τμήμα και τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. 

4. Εάν ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, ή ο/η 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας που διεξάγει την έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 

του κανονισμού, κρίνει ότι, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της έρευνας, είναι 

αναγκαίο να αναβληθεί προσωρινά η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 και στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 και 7 του 

κανονισμού, ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα. Το 

τελευταίο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις για την εν λόγω απόφαση και να δώσει εντολή 

στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα ή, κατά περίπτωση, στον/στην 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα που ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του 

κανονισμού, να προβεί αμέσως στη σχετική κοινοποίηση. 

 

Άρθρο 42: Απόφαση για τη μη έναρξη έρευνας ή τη μη ανάληψη υπόθεσης 

1. Εάν, μετά την επαλήθευση, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας 

αποφασίσει να μην κινήσει έρευνα ή να μην αναλάβει μια υπόθεση, καταγράφει τους λόγους 
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στο μητρώο. Η απόφαση κοινοποιείται στον/στην αναθέτοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα 

και η επανεξέτασή της ανατίθεται στο αρμόδιο μόνιμο τμήμα. 

2. Εάν το συλλογικό όργανο έχει εκδώσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές που 

επιτρέπουν στους/στις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς να αποφασίζουν, 

ανεξάρτητα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τη μη ανάληψη υποθέσεων που 

αφορούν συγκεκριμένα είδη αδικημάτων, η επανεξέταση της απόφασης του/της Ευρωπαίου/-

ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που 

προβλέπονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. 

3. Το μόνιμο τμήμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του 

προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την περαιτέρω τεκμηρίωση της απόφασής του. 

4. Η επανεξέταση από το μόνιμο τμήμα της απόφασης μη ανάληψης της υπόθεσης 

διενεργείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 

του κανονισμού. Η επανεξέταση της απόφασης μη κίνησης έρευνας διενεργείται το αργότερο 

εντός 20 ημερών μετά την ανάθεση στο μόνιμο τμήμα. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να ζητήσει 

από τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα να παρατείνει τον διαθέσιμο χρόνο για την 

επανεξέταση. 

5. Εάν το μόνιμο τμήμα δώσει εντολή στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα για την έναρξη έρευνας ή την ανάληψη υπόθεσης, ο/η Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 41. 

6. Εάν το μόνιμο τμήμα δεν δώσει εντολή στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα πριν από τη λήξη της προθεσμίας επανεξέτασης, η απόφαση του/της Ευρωπαίου/-

ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως θεωρείται ότι έγινε δεκτή. Εφόσον είναι δυνατόν, η 

απόφαση κοινοποιείται στην αρχή ή στο πρόσωπο που κατήγγειλε την αξιόποινη 

συμπεριφορά. 

7. Εάν η απόφαση μη κίνησης έρευνας βασίζεται στο γεγονός ότι η καταγγελλόμενη 

αξιόποινη συμπεριφορά δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 

αρχικά ληφθείσες πληροφορίες, καθώς και —εφόσον επιτρέπεται— τυχόν πληροφορίες που 
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ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 

παραπέμπονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

 

Άρθρο 42α Πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 

παράγραφος 3 του κανονισμού 

1. Όταν, κατόπιν της επαλήθευσης των πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού, η οποία οριστικοποείται εντός 10 ημερών, η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να ασκήσει την αρμοδιότητά της, ο/η Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ενημερώνει την αρμόδια εθνική αρχή ότι προτίθεται να 

αναλάβει την υπόθεση και, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3, ζητεί από την αρμόδια 

εθνική αρχή να υποβάλει τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντός 10 ημερών, 

σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2. 

2. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή δεν υποβάλει τις πληροφορίες που έχει ζητήσει η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντός 10 ημερών από την παραλαβή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα 

με το άρθρο 24 παράγραφος 2, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας θέτει θέμα 

σύγκρουσης μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 6. Σε κράτη 

μέλη όπου η εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να θέτει ζήτημα 

σύγκρουσης μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 6 χωρίς 

προηγούμενη απόφαση επί της αρμοδιότητάς της, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας ασκεί το δικαίωμα ανάληψης της υπόθεσης. 

3.  Εάν, κατόπιν της επαλήθευσης των πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 24 παράγραφος 3, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας συμφωνήσει ότι η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα πρέπει να ασκήσει την αρμοδιότητά της, υποβάλλει συναφώς 

αιτιολογημένη έκθεση. 

4. Το μόνιμο τμήμα εξετάζει την έκθεση εντός 10 ημερών. Εάν το μόνιμο τμήμα φρονεί 

ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να ασκήσει την αρμοδιότητά της, δίδει εντολή στον/στην 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα να ενημερώσει την αρμόδια εθνική αρχή σχετικά με 

την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει την αρμοδιότητά της και, σύμφωνα με 
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το άρθρο 27 παράγραφος 3, να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία τις πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 2. 

5. Εάν το μόνιμο τμήμα δεν εκδώσει εντολές εντός 10 ημερών από την παραλαβή της 

έκθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η έκθεση του/της 

Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή και η διαδικασία 

καταχώρισης της υπόθεσης παύει. 

 

Κεφάλαιο 2: Έρευνες 

Άρθρο 43: Κανόνες για τη διεξαγωγή έρευνας 

1. Παρά τη δυνατότητα της εκ νέου ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 49 και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας που αποφάσισε την κίνηση ή την ανάληψη της έρευνας επιλαμβάνεται επίσης της 

διεξαγωγής της. 

2. Όταν το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας μπορεί να αναθέτει 

σε έναν/μία ή περισσότερους/-ες Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς από το ίδιο 

κράτος μέλος τη διεξαγωγή της έρευνας σε συνεργασία με τον/την επιληφθέντα/-είσα 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. Ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας 

μπορεί, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, να αποσύρει από την υπόθεση τον/την 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα ή τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες 

εισαγγελείς στον/στην οποίο/-α ή στους/στις οποίους/-ες ανέθεσε τη διεξαγωγή της έρευνας 

από κοινού με τον/την επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. Ο/Η 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας μπορεί να διεξαγάγει την έρευνα ο/η ίδιος/-α εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται στην 

υπόθεση, η οργάνωση και η διαχείριση των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαδικασίας προκειμένου να 
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διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ενιαίας υπηρεσίας. 

Αντίγραφα όλων των στοιχείων που προστίθενται στη δικογραφία αποθηκεύονται, όποτε 

είναι δυνατόν, σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 44 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού. 

4. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση του/της εποπτεύοντος/-ουσας Ευρωπαίου/-

ας εισαγγελέα/-έως και του αρμόδιου μόνιμου τμήματος στις πληροφορίες και στα 

αποδεικτικά στοιχεία των δικογραφιών που δεν μπορούν να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά στο 

σύστημα διαχείρισης υποθέσεων πραγματοποιούνται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σε 

συνεργασία με τον/την επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

5. Βάσει πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, το συλλογικό 

όργανο μπορεί να εγκρίνει περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη διαχείριση και το αρχείο των 

δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 44: Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις έρευνες 

1. Ενόσω η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας συντάσσει και διατηρεί έκθεση προόδου. Η έκθεση 

περιλαμβάνει ενδεικτικό ερευνητικό πρόγραμμα εργασίας, καθώς και τυχόν σημαντικές 

εξελίξεις της έρευνας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 

a) τα ερευνητικά μέτρα που σχεδιάζονται και εκτελούνται και τα αποτελέσματά τους· 

b) τυχόν αλλαγές στο πεδίο της έρευνας σχετικά με τους υπόπτους, τις υπό διερεύνηση 

αξιόποινες πράξεις, την προκληθείσα ζημία και τα θύματα· 

c) τη συγκέντρωση σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων· 

d) αιτήσεις επανεξέτασης οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης του/της επιληφθέντος/-

είσας Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως, κατά περίπτωση· 

e) σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας, πράξης ή απόφασης που 

απευθύνεται σε κράτος μέλος ή σε πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία κράτους 

μέλους. 
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2. Η εν λόγω έκθεση διατηρείται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Ο/Η εποπτεύων/-

ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας και τα μέλη του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου 

τμήματος λαμβάνουν κοινοποίηση μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων κάθε φορά 

που τροποποιείται η έκθεση. 

3. Οι Ευρωπαίοι/-ες εισαγγελείς μπορούν να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές για 

τους/τις Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς στα κράτη μέλη τους, στις οποίες 

καθορίζεται η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. 

 

Άρθρο 45: Παρακολούθηση των ερευνών 

1. Μετά την κίνηση μιας υπόθεσης, το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων αναθέτει τυχαία 

την παρακολούθησή της σε μόνιμο τμήμα του οποίου τα μόνιμα μέλη δεν περιλαμβάνουν 

τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 19. 

2. Το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα, συμπεριλαμβανομένου 

οποιουδήποτε από τα μόνιμα μέλη του και του/της εποπτεύοντα/-ουσας Ευρωπαίου/-ας 

εισαγγελέα/-έως, έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις πληροφορίες της δικογραφίας που 

είναι αποθηκευμένες στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Όταν είναι απαραίτητο για τη 

λήψη απόφασης, το μόνιμο τμήμα μπορεί να ζητήσει από τον/την εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα να διασφαλίσει τη διαβίβαση στην Κεντρική Εισαγγελία των 

πρωτότυπων στοιχείων των οποίων τα αντίγραφα δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί —ή δεν είναι 

δυνατόν να αποθηκευτούν— στην πρωτότυπη μορφή τους στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων και δεν φυλάσσονται στην Κεντρική Εισαγγελία. Τα στοιχεία επιστρέφονται χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόλις επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκαν από το 

μόνιμο τμήμα. 

3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 44, το 

μόνιμο τμήμα ή ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ζητήσει από εντεταλμένο/-η Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα να παράσχει πληροφορίες σχετικά με εν 

εξελίξει έρευνα ή δίωξη. 
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4. Το μόνιμο τμήμα επανεξετάζει την έρευνα ανά τακτά διαστήματα σύμφωνα με 

χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται από τον/την πρόεδρο ή ανά πάσα στιγμή κατόπιν 

αιτήματος ενός από τα μόνιμα μέλη του, του/της εποπτεύοντος/-ουσας Ευρωπαίου/-ας 

εισαγγελέα/-έως ή του/της επιληφθέντος/-είσας Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης 

εισαγγελέα/-έως. 

5. Σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή μέλους του προσωπικού της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Άρθρο 46: Διεύθυνση των ερευνών 

1. Οι εντολές προς τους/τις επιληφθέντες/-είσες Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες 

εισαγγελείς σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 του 

κανονισμού μπορούν να αφορούν τη λήψη ή τη μη λήψη ειδικών μέτρων. 

2. Οι εντολές μπορούν να προβλέπουν την υποχρέωση του/της επιληφθέντος/-είσας 

Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 

αντίστοιχη συνέχεια που δίδεται. 

3. Εάν προβλέπεται η έκδοση εντολών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του 

κανονισμού, ο/η πρόεδρος του μόνιμου τμήματος διανέμει σχέδιο των εντολών ή αναθέτει σε 

μέλος του μόνιμου τμήματος ή στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα να το 

πράξει. 

4. Οι εντολές εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο ειδοποιεί 

αυτομάτως τον/την ενδιαφερόμενο/-η Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

5. Ο/Η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας διασφαλίζει ότι ο/η Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας συμμορφώνεται με τις εντολές. Εάν ο/η εποπτεύων/-ουσα 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας φρονεί ότι ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας δεν ακολούθησε τις εντολές, ζητεί διευκρινίσεις και ενημερώνει το μόνιμο τμήμα, 
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υποβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 

στοιχείο β) του κανονισμού. 

 

Άρθρο 47: Επανεξέταση των εντολών των μόνιμων τμημάτων 

1. Εάν Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας κρίνει ότι η εφαρμογή εντολής την 

οποία έλαβε από το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα θα αντέβαινε στο 

ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού, ή στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, 

ενημερώνει αμέσως το μόνιμο τμήμα, προτείνοντας την τροποποίηση ή την ανάκληση των 

εντολών που έλαβε. Το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα αποφασίζει χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με το αίτημα αυτό, κατόπιν διαβούλευσης με τον/την 

εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέα. 

2. Εάν το μόνιμο τμήμα απορρίψει το εν λόγω αίτημα, ο/η εντεταλμένος/-η Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 

εισαγγελέα. Ο/Η πρόεδρος του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου τμήματος μπορεί 

να υποβάλει παρατηρήσεις στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. Ο/Η Ευρωπαίος/-α 

γενικός/-ή εισαγγελέας αναθέτει το αίτημα σε διαφορετικό μόνιμο τμήμα, το οποίο λαμβάνει 

τελική απόφαση σχετικά με την εντολή με τη συμμετοχή του/της εποπτεύοντος/-ουσας 

Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα/-έως. 

 

Άρθρο 48: Εσωτερική επανεξέταση των πράξεων των Ευρωπαίων εντεταλμένων 

εισαγγελέων 

1. Όταν το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους προβλέπει την εσωτερική επανεξέταση των 

πράξεων στο πλαίσιο της δομής της δικής του εισαγγελικής αρχής, όλα τα αιτήματα 

επανεξέτασης μιας πράξης του/της Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως 

εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο ενημερώνει τον/την εποπτεύοντα/-

ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα. 
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2. Ο/Η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας υποβάλλει γραπτές 

παρατηρήσεις στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα. 

3. Ο/Η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας εξετάζει το αίτημα επανεξέτασης 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η διαδικασία επανεξέτασης 

δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και δεν καθυστερεί την αποτελεσματική διεκπεραίωση των 

εν εξελίξει ερευνών ή διώξεων, εκτός εάν το εθνικό δίκαιο ορίζει διαφορετικά. 

4. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα επανεξέτασης, ο/η εποπτεύων/-

ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ενημερώνει το αρμόδιο μόνιμο τμήμα. Το μόνιμο τμήμα 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνεχίσει να ασκεί τις εξουσίες παρακολούθησης που 

προβλέπονται στον κανονισμό. 

5. Όταν, στο πλαίσιο εσωτερικής επανεξέτασης βάσει του εθνικού δικαίου, στο εθνικό 

δίκαιο γίνεται αναφορά στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα ή ανώτερο/-η εισαγγελέα, για τους 

σκοπούς του παρόντος άρθρου η αναφορά αυτή νοείται ότι αφορά τον/την εποπτεύοντα/-

ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα σε σχέση με τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 49: Εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 παράγραφος 2, ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας δύναται να προτείνει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα να 

αναθέσει εκ νέου μια υπόθεση σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα στο ίδιο 

κράτος μέλος. Η αιτιολογημένη πρόταση καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, 

το οποίο ενημερώνει το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα και τον/την 

επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. Ο/Η επιληφθείς/-είσα 

Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις εντός 

πέντε ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, εκτός εάν, λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της υπόθεσης, η προθεσμία αυτή έχει μειωθεί από τον/την Ευρωπαίο/-α 

εισαγγελέα. 
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Άρθρο 50: Εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα άλλου κράτους μέλους 

1. Ο/Η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, ο/η εποπτεύων/-

ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή οποιοδήποτε μόνιμο μέλος του αρμόδιου για την 

παρακολούθηση μόνιμου τμήματος μπορεί να προτείνει την εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 26 

παράγραφος 5 του κανονισμού. 

2. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να καλέσει τον/την Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα του κράτους 

μέλους στο οποίο προτείνεται να ανατεθεί εκ νέου η υπόθεση να παραστεί στη συνεδρίασή 

του και μπορεί να ζητήσει γραπτές παρατηρήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες 

Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς. 

Σε περίπτωση που η εκ νέου ανάθεση έχει ως αποτέλεσμα ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-

α εισαγγελέας να είναι επίσης μόνιμο μέλος του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου 

τμήματος, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19. 

3. Η απόφαση του μόνιμου τμήματος να αναθέσει εκ νέου μια υπόθεση σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2 καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο 

ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες Ευρωπαίους/-ες εισαγγελείς και Ευρωπαίους/-ες 

εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς. Η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με γραπτή διαδικασία. 

 

Άρθρο 51: Συγχώνευση και διαχωρισμός υποθέσεων που αφορούν τη 

δικαιοδοσία πλειόνων του ενός κρατών μελών 

1. Κάθε επιληφθείς/είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, εποπτεύων/-ουσα 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή μόνιμο μέλος του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου 

τμήματος μπορεί να προτείνει στο μόνιμο τμήμα τη συγχώνευση ή τον διαχωρισμό 

υποθέσεων που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 26 παράγραφος 5 στοιχείο β) και 

παράγραφος 6 του κανονισμού. 
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2. Όταν οι προς συγχώνευση υποθέσεις παρακολουθούνται από διαφορετικά μόνιμα 

τμήματα, αυτά διαβουλεύονται μεταξύ τους προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με τη 

συγχώνευση των υποθέσεων αυτών. Όταν όλα τα αρμόδια μόνιμα τμήματα λαμβάνουν 

απόφαση για τη συγχώνευση υποθέσεων, το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα 

της πρώτης καταχωρισμένης υπόθεσης στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων παρακολουθεί 

επίσης τη συγχωνευμένη υπόθεση, εκτός εάν τα αρμόδια μόνιμα τμήματα αποφασίσουν από 

κοινού να παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή. Όταν τουλάχιστον ένα μόνιμο τμήμα αρνείται τη 

συγχώνευση των υποθέσεων ή διαφωνεί με τον προσδιορισμό του αρμόδιου για την 

παρακολούθηση μόνιμου τμήματος, η απόφαση λαμβάνεται από τον/την Ευρωπαίο/-α 

γενικό/-ή εισαγγελέα. 

3. Όταν το αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα αποφασίσει τον διαχωρισμό 

μιας υπόθεσης, παραμένει αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις που προέκυψαν από τον 

διαχωρισμό. Εάν υπάρχει λόγος παρέκκλισης από τον κανόνα αυτόν, το αρμόδιο για την 

παρακολούθηση μόνιμο τμήμα ενημερώνει τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα, ο/η 

οποίος/-α αποφαίνεται σχετικά. Οι νέες υποθέσεις που προκύπτουν από τον διαχωρισμό 

λαμβάνουν νέο αριθμό υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 41. 

4. Η απόφαση συγχώνευσης ή διαχωρισμού υποθέσεων και η επιλογή ανάθεσης σε 

διαφορετικό μόνιμο τμήμα κατόπιν συγχώνευσης ή διαχωρισμού υποθέσεων καταχωρίζονται 

στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

5. Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης την επιλογή του μόνιμου τμήματος σχετικά με 

τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα που επιλαμβάνεται των συγχωνευμένων ή 

διαχωρισμένων υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού. Σε περίπτωση 

διαφωνίας μεταξύ των μόνιμων τμημάτων, αποφασίζει ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας. 
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Άρθρο 51α: Συγχώνευση και διαχωρισμός υποθέσεων που αφορούν τη 

δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους 

1. Όταν πρόκειται για τη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους, ο/η επιληφθείς/-είσα 

Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας δύναται να αποφασίσει τη συγχώνευση ή τον 

διαχωρισμό υποθέσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Το άρθρο 20 

παράγραφος 2 δεν έχει εφαρμογή. 

2. Εάν ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας αποφασίσει τη 

συγχώνευση ή τον διαχωρισμό υποθέσεων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, το/τα 

αρμόδιο/-α μόνιμο/-α τμήμα/-τα ενημερώνεται/-ονται για την απόφαση αυτή χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

3. Όταν η απόφαση για τη συγχώνευση υποθέσεων αναγνωρίζει πλείονα μόνιμα τμήματα 

ως αρμόδια, ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ορίζει στην 

απόφασή του/της ποιο μόνιμο τμήμα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της υπόθεσης 

που προκύπτει από τη συγχώνευση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Όταν το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του αρμόδιου για την 

παρακολούθηση μόνιμου τμήματος ή παρέχει διακριτική ευχέρεια για τον καθορισμό του, 

αρμόδιο για την παρακολούθηση μόνιμο τμήμα θα είναι εκείνο που παρακολουθούσε την 

υπόθεση στην οποία συγχωνεύθηκε/-αν η άλλη υπόθεση ή οι άλλες υποθέσεις. 

4. Όταν των υποθέσεων που πρόκειται να συγχωνευθούν έχουν επιληφθεί άνω του ενός 

Ευρωπαίοι/-ες εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς, η απόφαση για τη συγχώνευση και τον 

προσδιορισμό του/της Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως ο/η οποίος/-α θα 

επιληφθεί της υπόθεσης που θα προκύψει από τη συγχώνευση λαμβάνεται σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Εάν το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό 

του/της επιληφθέντος/-είσας Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως ή παρέχει 

διακριτική ευχέρεια για τον προσδιορισμό του/της, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από 

τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα. 

5. Όταν ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας αποφασίσει 

τον διαχωρισμό μιας υπόθεσης, το αρμόδιο μόνιμο τμήμα παραμένει αρμόδιο για όλες τις 
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υποθέσεις που προέκυψαν από τον διαχωρισμό. Εάν υπάρχει λόγος παρέκκλισης από τον 

κανόνα αυτόν, το αρμόδιο μόνιμο τμήμα ενημερώνει τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή 

εισαγγελέα, ο/η οποίος/-α αποφαίνεται σχετικά. Οι νέες υποθέσεις που προκύπτουν από τον 

διαχωρισμό λαμβάνουν νέο αριθμό υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 41. 

 

Άρθρο 52: Έρευνες που διεξάγονται από Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα 

1. Όταν, μετά την καταχώριση μιας πληροφορίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού, ο/η ενδιαφερόμενος/-η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας 

κρίνει ότι πρέπει να διεξαγάγει προσωπικά την έρευνα, ζητεί την έγκριση του μόνιμου 

τμήματος μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων πριν από τη λήψη αιτιολογημένης 

απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4, εδάφιο πρώτο, στοιχεία α), β) ή γ) του 

κανονισμού. 

2. Το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνει τους λόγους 

για τους οποίους η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί από τον/την εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, επιτρέποντας στο μόνιμο τμήμα να εκτιμήσει εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού. 

3. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τον/την ενδιαφερόμενο/-η 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και, εάν η υπόθεση έχει ανατεθεί σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα, από τον/την επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

4. Εάν χορηγηθεί η έγκριση από το μόνιμο τμήμα, ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας καταχωρίζει την απόφαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο 

ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες 

εισαγγελείς, αφού έχει προηγηθεί η ανάθεση. Η απόφαση κοινοποιείται επίσης στις εθνικές 

αρχές. 

5. Όταν ένας/μία Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με το 

άρθρο 28 παράγραφος 4 στοιχείο α) ή β) του κανονισμού πριν από την ανάθεση της 

υπόθεσης σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα 

του/της Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα. 
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6. Όταν ένας/μια Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας διεξάγει έρευνα προσωπικά, εφαρμόζεται 

κατ’ αναλογία το άρθρο 44. 

 

Άρθρο 53: Διαδικασία ανάθεσης διασυνοριακών μέτρων έρευνας σε βοηθό 

Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα 

1. Η ανάθεση μέτρου έρευνας από τον/την επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα σε βοηθό Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα άλλου κράτους 

μέλους καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο ειδοποιεί τους/τις 

ενδιαφερόμενους/-ες Ευρωπαίους/-ες εισαγγελείς. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας του 

κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο αναθέτει στον/στην κατάλληλο/-η 

εντεταλμένο/-η Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα να λάβει το μέτρο. Το σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων ειδοποιεί τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

Όταν έχει ήδη οριστεί βοηθός Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, ο/η επιληφθείς/-

είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση του 

μέτρου απευθείας στον/στην εν λόγω Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις, ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να 

αναθέσει την εκτέλεση του μέτρου σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα του αντίστοιχου κράτους μέλους. 

2. Στην απόφαση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να μπορέσει 

ο/η βοηθός Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας να λάβει το μέτρο και καθορίζεται 

προθεσμία για την εκτέλεση της ανάθεσης. 

3. Εάν ο/η βοηθός Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας δεν μπορεί να λάβει το 

μέτρο εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ενημερώνει τον/την εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και διαβουλεύεται με τον/την επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα για την επίλυση του ζητήματος σε διμερές επίπεδο. 

4. Εάν κριθεί αναγκαίο, για παράδειγμα σε πολύπλοκες διασυνοριακές έρευνες, μπορεί 

να διοργανωθεί συνεδρίαση συντονισμού στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας. 
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Άρθρο 54: Εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα έρευνας 

1. 1. Όταν εκτελείται ή θα μπορούσε να εκτελεστεί εξαιρετικά δαπανηρό μέτρο έρευνας 

για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στο σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων για μερική οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 6 του κανονισμού. 

2. 2. Το αιτιολογημένο αίτημα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον έκτακτο χαρακτήρα 

του κόστους του μέτρου. Στο αίτημα προσδιορίζεται επίσης το ποσό που ζητείται ως 

οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

3. 3. Το αίτημα κοινοποιείται αυτόματα μέσω του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων 

στα μόνιμα μέλη του αρμόδιου μόνιμου τμήματος, καθώς και στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα. 

4. 4. Το μόνιμο τμήμα εξετάζει ανά τακτά διαστήματα τα αιτήματα. Το μόνιμο τμήμα 

αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 

συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα έρευνας, χωρίς να 

αναφέρει το ποσό που πρέπει να χορηγηθεί. 

5. 5. Η απόφαση του μόνιμου τμήματος κοινοποιείται αυτόματα μέσω του συστήματος 

διαχείρισης υποθέσεων στον/στην ενδιαφερόμενο/-η Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα. 

6. 6. Εάν το αίτημα γίνει δεκτό από το μόνιμο τμήμα, ο/η διοικητικός/-ή διευθυντής/-

ντρια ενημερώνεται για την απόφαση αυτή και, κατά περίπτωση, για το ποσό που προτείνεται 

να χορηγηθεί. Ο/Η διοικητικός/-ή διευθυντής/-ντρια λαμβάνει ανά τακτά διαστήματα 

απόφαση σχετικά με το ποσό προς χορήγηση σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες 

και κατ’ εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας σε εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα έρευνας. Η απόφαση κοινοποιείται αμελλητί 

στον/στην ενδιαφερόμενο/-η Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, στον/στην 

εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, στον/στην Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα 

και στα μόνιμα μέλη του μόνιμου τμήματος. 
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Κεφάλαιο 3: Περάτωση των υποθέσεων 

Άρθρο 55: Ανάθεση εξουσίας για την περάτωση υποθέσεων 

1. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να αποφασίσει να μεταβιβάσει την εξουσία λήψης 

αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 του κανονισμού σε οποιοδήποτε στάδιο 

πριν από την περάτωση της έρευνας. Η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με γραπτή διαδικασία. 

Η απόφαση καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και κοινοποιείται στον/στην 

Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. Εάν ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας είναι μέλος 

του σχετικού μόνιμου τμήματος, η απόφαση κοινοποιείται στους/στις αναπληρωτές/-τριες 

Ευρωπαίους/-ες γενικούς/-ές εισαγγελείς. 

2. Το αίτημα επανεξέτασης της απόφασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 10 

παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού κοινοποιείται αμέσως από το σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και 

στον/στην επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, οι οποίοι/-ες απέχουν 

στη συνέχεια από κάθε πράξη που ενδέχεται να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα της 

επανεξέτασης. 

3. Επί του θέματος αποφασίζει το μόνιμο τμήμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο/Η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο/η αναπληρωτής/-τρια 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας, ο/η οποίος/-α υπέβαλε το αίτημα, μπορεί να παραστεί 

στη συνεδρίαση του μόνιμου τμήματος για το θέμα αυτό. Το αίτημα και το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας επανεξέτασης κοινοποιούνται στο συλλογικό όργανο. 

 

Άρθρο 56: Περάτωση της έρευνας 

1. Όταν ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας κρίνει ότι η έρευνα 

έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει έκθεση η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 
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a) σύνοψη των πραγματικών περιστατικών που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, 

όπως προκύπτει από τα υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία· 

b) τον νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών και την εφαρμογή τους στη 

συγκεκριμένη περίπτωση· 

c) αιτιολογημένη πρόταση για την άσκηση δίωξης, την εφαρμογή απλουστευμένης 

διαδικασίας δίωξης, την αρχειοθέτηση της υπόθεσης ή την παραπομπή της στις 

αρμόδιες εθνικές αρχές· 

d) κατά περίπτωση, πρόταση για τη συνεκδίκαση περισσότερων υποθέσεων και το 

δικαστήριο στο οποίο θα πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση· 

e) τυχόν προθεσμίες που ισχύουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να επισυνάπτεται στην έκθεση σχέδιο του 

κατηγορητηρίου ή της πρότασης ή της απόφασης για την εφαρμογή της απλουστευμένης 

διαδικασίας δίωξης. 

Η διάταξη αυτή ισχύει επίσης για τον/την Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα που διεξάγει την 

έρευνα προσωπικά σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4του κανονισμού. 

2. Η έκθεση και το σχέδιο απόφασης που υποβάλλει ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας στο μόνιμο τμήμα καταχωρίζονται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το 

οποίο ενημερώνει τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και όλα τα μέλη του 

αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου τμήματος. 

3. Η έκθεση και το σχέδιο απόφασης υποβάλλονται στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, ο/η οποίος/-α εντός 10 ημερών μεριμνά για τη διαβίβασή τους στο 

μόνιμο τμήμα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικών του/της παρατηρήσεων. Εκτός εάν το 

σχέδιο απόφασης του/της Ευρωπαίου/-ας εντεταλμένου/-ης εισαγγελέα/-έως προτείνει την 

παραπομπή υπόθεσης στη δικαιοσύνη, ο/η Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει από 

τον/την πρόεδρο του μόνιμου τμήματος παράταση της προθεσμίας των 10 ημερών. 

4. Ο/Η πρόεδρος του μόνιμου τμήματος αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα 

συζητηθούν η έκθεση και το σχέδιο απόφασης. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας υποβάλλει σχέδιο απόφασης με το οποίο προτείνει την παραπομπή υπόθεσης 
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στη δικαιοσύνη, συζητείται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού. 

5. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας υποβάλλει σχέδιο απόφασης με 

το οποίο προτείνει την παραπομπή υπόθεσης στη δικαιοσύνη ή την εφαρμογή 

απλουστευμένης διαδικασίας δίωξης, η απόφαση του μόνιμου τμήματος δεν μπορεί να 

εγκριθεί με γραπτή διαδικασία. 

6. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει την απόφαση που προτείνει 

ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, μπορεί να εκδώσει διαφορετική απόφαση ή 

να δώσει εντολή στον/στην Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα να συνεχίσει την έρευνα, 

υποδεικνύοντας τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν, σύμφωνα με 

το άρθρο 46. Εάν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί επίσης να διενεργήσει δική του/της επανεξέταση 

σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού. 

7. Εάν εκδοθεί απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-

η εισαγγελέας προβαίνει στην κοινοποίηση και στην ενημέρωση που απαιτούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 39 παράγραφος 4 του κανονισμού και καταχωρίζει σχετική σημείωση στο 

σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

8. Η έκθεση υποβάλλεται από τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα κατά 

τρόπο που διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις προθεσμίες που προβλέπονται 

στις παραγράφους 3 και 4, λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης τυχόν προθεσμιών που 

ισχύουν σύμφωνα με το εθνικό δικονομικό δίκαιο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, στην έκθεση 

επισημαίνεται η πτυχή αυτή και παρατίθενται οι σχετικοί λόγοι. Ο/Η εποπτεύων/-ουσα 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας και το μόνιμο τμήμα ενεργούν αναλόγως. 

9. Σε περίπτωση που το αντίστοιχο αρμόδιο μόνιμο τμήμα έχει μεταβιβάσει την εξουσία 

λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 55, η έκθεση βάσει της παραγράφου 1 

υποβάλλεται στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, ο/η οποίος/-α εκδίδει 

την απόφαση όπως προτείνεται ή μετά από τροποποίησή της, όπως κρίνεται σκόπιμο. Εάν η 

απόφαση του/της εποπτεύοντος/-ουσας Ευρωπαίου/-ας εισαγγελέα/-έως είναι να τεθεί η 

υπόθεση στο αρχείο, εφαρμόζεται το άρθρο 56 παράγραφος 7. 
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Άρθρο 57: Παραπομπή υποθέσεων στις εθνικές αρχές 

1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή 

οποιοδήποτε μέλος του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου τμήματος μπορεί να 

προτείνει την παραπομπή υπόθεσης στις εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 34 

παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού. 

2. Το σχέδιο απόφασης καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο 

ενημερώνει τα μόνιμα μέλη του μόνιμου τμήματος, τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α 

εισαγγελέα και τον/την επιληφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

3. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή αποφασίσει να αναλάβει την υπόθεση ή εάν η παραπομπή 

βασίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η 

εισαγγελέας διαβιβάζει τη δικογραφία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

4. Σε περιπτώσεις στις οποίες η παραπομπή βασίζεται στο άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 

του κανονισμού και η αρμόδια εθνική αρχή δεν αναλαμβάνει την υπόθεση ή δεν απαντά 

εντός 30 ημερών από την παραλαβή της απόφασης παραπομπής, ο/η Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας συνεχίζει την έρευνα ή προβαίνει στην εφαρμογή του 

άρθρου 56. 

 

Άρθρο 58: Διαβούλευση με τις εθνικές αρχές 

1. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας προτίθεται να προτείνει την 

αρχειοθέτηση υπόθεσης σε σχέση με αξιόποινη πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 22 

παράγραφος 3 του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού, 

ενημερώνει σχετικά τις εθνικές αρχές που προσδιορίζονται από το αντίστοιχο κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6 του κανονισμού. 

2. Με βάση τις παρατηρήσεις που έχει λάβει από την εθνική αρχή εντός 20 ημερών από 

την κοινοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, ο/η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-
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η εισαγγελέας καταχωρίζει την αντίστοιχη έκθεση και το σχέδιο απόφασης στο σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων. 

 

Άρθρο 59: Εκ νέου κίνηση έρευνας 

1. Εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λάβει πληροφορίες σχετικά με πραγματικά περιστατικά οι 

οποίες δεν ήταν γνωστές κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης αρχειοθέτησης μιας υπόθεσης 

και οι οποίες ενδέχεται να δικαιολογούν τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, εφαρμόζονται οι 

ακόλουθοι κανόνες. 

2. Η επαλήθευση ανατίθεται από τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα 

στον/στην ίδιο/-α Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα που διεξήγαγε την έρευνα ή, κατά 

περίπτωση, σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα από το ίδιο κράτος μέλος. 

3. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, μετά την αξιολόγηση των νέων 

πραγματικών περιστατικών, συντάσσει έκθεση σχετικά με την επιρροή τους στην απόφαση 

αρχειοθέτησης, προσδιορίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές διατάξεις του 

εθνικού δικαίου και αν κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε περαιτέρω ερευνητική 

δραστηριότητα. 

4. Η έκθεση και το αντίστοιχο σχέδιο απόφασης καταχωρίζονται στο σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων, το οποίο την αναθέτει στο ίδιο μόνιμο τμήμα που αποφάσισε την 

αρχειοθέτηση, εκτός εάν το εν λόγω μόνιμο τμήμα δεν λειτουργεί πλέον, οπότε στην 

περίπτωση αυτή το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων την αναθέτει με τυχαίο τρόπο σε μόνιμο 

τμήμα του οποίου τα μόνιμα μέλη δεν περιλαμβάνουν τον/την εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 19. 

5. Εάν το μόνιμο τμήμα δυνάμει της παραγράφου 4 ανωτέρω ή εθνικό δικαστήριο ή το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την επανεξέταση απόφασης αρχειοθέτησης 

αποφασίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να κινήσει εκ νέου την υπόθεση, ο/η 

εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας αναθέτει σε Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα τη συνέχιση της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 4: Δικαστικές διαδικασίες 

Άρθρο 60: Δικαστική εκπροσώπηση 

1. 1. Σε διαδικασίες ενώπιον εθνικών δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 36 του 

κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκπροσωπείται καταρχήν από Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα. 

2. Ο/Η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας συντάσσει έκθεση η οποία περιέχει 

τυχόν σημαντικές εξελίξεις της διαδικασίας και την επικαιροποιεί ανά τακτά διαστήματα. Η 

έκθεση καταχωρίζεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και όλες οι επικαιροποιήσεις 

κοινοποιούνται στα μέλη του μόνιμου τμήματος. 

3. Το μόνιμο τμήμα μπορεί να εκδίδει εντολές προς τον/την Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα ή τον/την Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του 

κανονισμού. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί 

επίσης να εκπροσωπείται από τον/την εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα σύμφωνα 

με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού. Εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2 

και 3 του παρόντος άρθρου. 

 

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 61: Κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων 

1. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας, οι αναπληρωτές/-τριες Ευρωπαίοι/-ες 

γενικοί/-ές εισαγγελείς, άλλοι/-ες Ευρωπαίοι/-ες εισαγγελείς και οι Ευρωπαίοι/-ες 

εντεταλμένοι/-ες εισαγγελείς έχουν πρόσβαση στο μητρώο και στο ευρετήριο μόνο στον 

βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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2. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ορίζει τα μέλη του προσωπικού της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των οποίων η πρόσβαση στο μητρώο και/ή στο ευρετήριο είναι 

απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στη σχετική απόφαση αναφέρονται επίσης 

το επίπεδο πρόσβασης και οι όροι άσκησής της. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν απαιτείται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, 

ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει ότι η πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες του μητρώου και/ή σε συγκεκριμένη δικογραφία στο ευρετήριο 

διατίθεται προσωρινά μόνο στα μόνιμα μέλη του μόνιμου τμήματος, στον/στην 

εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και στους/στις επιληφθέντες/-είσες 

Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς και σε άλλα μέλη του προσωπικού που 

ορίζονται ειδικά προς τούτο. 

4. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας και οι αναπληρωτές/-τριες Ευρωπαίοι/-ες 

γενικοί/-ές εισαγγελείς έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύονται 

ηλεκτρονικά στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ή στη δικογραφία στον βαθμό που 

απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

5. Ο/Η επιληφθείς/-σα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας παρέχει πρόσβαση 

στις πληροφορίες που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ή 

στη δικογραφία στον/στη βοηθό Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα ή σε άλλους/-ες 

Ευρωπαίους/-ες εντεταλμένους/-ες εισαγγελείς που έχουν υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα ή 

σε μέλη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μόνο στον βαθμό που απαιτείται για 

την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 

Εκτός εάν ο/η επιληφθείς/-σα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ορίσει άλλως, η 

πρόσβαση που παρέχεται στον/στη βοηθό Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα αφορά 

το σύνολο των πληροφοριών της υπόθεσης που του έχει ανατεθεί στο σύστημα διαχείρισης 

υποθέσεων. Η πρόσβαση αυτή επεκτείνεται επίσης στον/στην Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα που 

εποπτεύει και αναθέτει καθήκοντα στον/στην αρμόδιο/-α Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η 

εισαγγελέα στον/στην οποίο/-α έχει ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθεί η υπόθεση, 

προκειμένου να διευκολυνθεί στην κατάλληλη ανάθεση καθηκόντων και εποπτεία. 
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Όταν ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας, ο/η εποπτεύων/-ουσα 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή κάποιο μέλος του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου 

τμήματος δημιουργεί σύνδεσμο με άλλη υπόθεση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, 

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά παρέχεται στον/στην 

επιλεφθέντα/-είσα Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα, στον/στην εποπτεύοντα/-ουσα 

Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα και στα μέλη του αρμόδιου για την παρακολούθηση μόνιμου 

τμήματος αμφοτέρων των υποθέσεων, εκτός εάν ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α 

εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ή ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας ή κάποιο 

μέλος του μόνιμου τμήματος που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της υπόθεσης για 

την οποία δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος έχει αντίρρηση. Στην περίπτωση αυτή, όποιος έχει 

αντίρρηση υποβάλλει το σκεπτικό του στο αρμόδιο μόνιμο τμήμα. 

6. Κατά την εισαγωγή πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, ο/η 

επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας μπορεί να επικουρείται από το 

προσωπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή από άλλο διοικητικό προσωπικό που ενεργεί υπό 

τον έλεγχό του/της και τίθεται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από το αντίστοιχο 

συμμετέχον κράτος μέλος, μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να λειτουργεί ως ενιαία υπηρεσία και ότι το περιεχόμενο των 

πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων αντικατοπτρίζει ανά πάσα στιγμή τη 

δικογραφία. 

7. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη 

διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι 

αποθηκευμένα στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

 

Άρθρο 62: Διασταύρωση πληροφοριών 

1. Οι πληροφορίες που εισάγονται στο ευρετήριο διασταυρώνονται αυτόματα με το 

μητρώο, το ευρετήριο και όλες τις πληροφορίες από τις δικογραφίες που αποθηκεύονται 

ηλεκτρονικά στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 
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2. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ενημερώνονται για τις υποκείμενες υποθέσεις 

ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας και ο/η εποπτεύων/-ουσα 

Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας. 

3. Εάν η πρόσβαση σε μία από τις συνδεδεμένες υποθέσεις περιορίστηκε προσωρινά σε 

ορισμένους χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 3, ειδοποιούνται για την 

αντίστοιχη υπόθεση μόνον ο/η επιληφθείς/-είσα Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας 

και ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας. 

4. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 ανωτέρω επιτρέπεται επίσης για πληροφορίες 

που εισάγονται ή προστίθενται στο μητρώο και πληροφορίες από τις δικογραφίες που 

αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και όχι στο ευρετήριο. 

 

ΤΙΤΛΟΣ V: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 63: Γενικές αρχές 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με το αντίστοιχο ισχύον πλαίσιο 

προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στην εν λόγω επεξεργασία. Τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο 

σύμφωνα με τις αρχές του περιορισμού του σκοπού, της νομιμότητας και της 

αντικειμενικότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού της 

αποθήκευσης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας. 

2. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λαμβάνει πλήρως υπόψη τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από την εφαρμογή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 67 του κανονισμού, και διασφαλίζει την κατάλληλη εφαρμογή της, 

ιδίως όσον αφορά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και τις σχετικές εξελίξεις των συστημάτων. 

3. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεριμνά για τη δέουσα καταγραφή και ιχνηλασιμότητα κάθε 

παραλαβής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε διαβίβασής τους, 
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συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή άλλους 

κανόνες εφαρμογής, των λόγων διαβίβασής τους. 

4. 4. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει πρόσβαση στο αρχείο όλων των 

διαβιβάσεων και των παραλαβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 ανωτέρω, ώστε να είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

υπεύθυνου προστασίας δεδομένων δυνάμει ιδίως του άρθρου 79 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 

του κανονισμού. 

5. Κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, είτε διοικητικό είτε επιχειρησιακό, δεν 

διατηρείται για διάστημα πέραν του αναγκαίου για τον σκοπό για τον οποίο υποβλήθηκε σε 

επεξεργασία ή του απαιτούμενου λόγω άλλων νομικών υποχρεώσεων. 

6. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας 

γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, εγκρίνει περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα 

με το άρθρο 64 κατωτέρω. 

7. Το συλλογικό όργανο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας 

γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως, θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής για τον υπεύθυνο προστασίας 

δεδομένων. 

8. 8. Όπως προβλέπεται και σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 

κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει 

με ανεξάρτητο τρόπο τη συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις διατάξεις περί 

προστασίας δεδομένων του κανονισμού, καθώς και του κανονισμού 2018/1725 όσον αφορά 

τα διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και με τις σχετικές διατάξεις περί 

προστασίας δεδομένων του κανονισμού διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 
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Άρθρο 64: Κανόνες εφαρμογής σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

1. Το συλλογικό όργανο, κατόπιν πρότασης του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής 

εισαγγελέα/-έως, εγκρίνει περαιτέρω εκτελεστική απόφαση σχετικά με την επεξεργασία 

διοικητικών και επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή 

Εισαγγελία. 

2. Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν και καθορίζουν τουλάχιστον: 

a) τις πρακτικές λεπτομέρειες της άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των 

δεδομένων· 

b) τις προθεσμίες που αφορούν την αποθήκευση διοικητικών δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

c) τα κριτήρια και τη διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών· 

d) εφόσον απαιτείται, τη δημιουργία αυτοματοποιημένων αρχείων δεδομένων πλην 

των δικογραφιών για την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 65: Δημιουργία αυτοματοποιημένων αρχείων δεδομένων πλην των 

δικογραφιών για την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

1. Όταν απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

μπορεί να επεξεργάζεται επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν εκείνων 

που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 5 του 

κανονισμού. 

2. Όταν η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία, η διαδικασία για την ενημέρωση του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καθώς και η διαδικασία γι’ αυτή καθαυτή την 

επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι αντίστοιχες 
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εφαρμοστέες εγγυήσεις, εξετάζονται στους κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται δυνάμει του 

άρθρου 64 ανωτέρω. 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

Άρθρο 66: Γενικοί κανόνες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τις συμφωνίες 

συνεργασίας 

1. Όταν ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας εντοπίζει την ανάγκη σύναψης 

ρυθμίσεων συνεργασίας με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 1 του 

κανονισμού, ενημερώνει γραπτώς το συλλογικό όργανο, καθορίζοντας κατευθυντήριες 

γραμμές για τις διαπραγματεύσεις. 

2. Μετά την ενημέρωση του συλλογικού οργάνου, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις συνεργασίας και 

υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο συλλογικό όργανο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί 

να ζητήσει καθοδήγηση από το συλλογικό όργανο. 

3. Οι ρυθμίσεις συνεργασίας εγκρίνονται από το συλλογικό όργανο. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για τη σύναψη των 

συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού. 

 

Άρθρο 67: Σημεία επαφής σε τρίτες χώρες 

1. Το συλλογικό όργανο μπορεί να υποδείξει κατάλογο τρίτων χωρών με τις οποίες η 

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιδιώκει να δημιουργήσει σημεία επαφής, για τους σκοπούς του 

άρθρου 104 παράγραφος 2 του κανονισμού. 
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2. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ορίζει σημεία επαφής σε τρίτες χώρες με 

ανταλλαγή επίσημων επιστολών μεταξύ του/της Ευρωπαίου/-ας γενικού/-ής εισαγγελέα/-έως 

και των οικείων αρμόδιων αρχών. 

 

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ: ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Άρθρο 68: Σύναψη συμφωνίας για την έδρα 

Οι διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για τη σύναψη 

της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 του κανονισμού. 

 

Άρθρο 69: Σύγκρουση συμφερόντων 

1. Οι εντεταλμένοι/-ες Ευρωπαίοι/-ες εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι/-ες εισαγγελείς και ο/η 

Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας ενεργούν χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων. 

2. Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας ή Ευρωπαίος/-α 

εισαγγελέας, εάν προκύψει πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με 

έρευνα, η οποία μπορεί να υπονομεύσει πραγματικά ή δυνητικά την ανεξαρτησία του/της 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, ή μπορεί να εκληφθεί ως τέτοια, ενημερώνει 

αμέσως γραπτώς τον/την αρμόδιο/-α εποπτεύοντα/-ουσα Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα ή τον/την 

Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα, αντίστοιχα. Εάν η σύγκρουση συμφερόντων αφορά 

τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα, ενημερώνει αμέσως έναν/μία από τους/τις 

αναπληρωτές/-τριες Ευρωπαίους/-ες γενικούς/-ές εισαγγελείς. 

3. Εάν ο/η εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

ένας/μία Ευρωπαίος/-α εντεταλμένος/-η εισαγγελέας έχει πραγματική ή δυνητική σύγκρουση 

συμφερόντων, προτείνει την εκ νέου ανάθεση υπόθεσης σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α 

εντεταλμένο/-η εισαγγελέα στο ίδιο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 49, ή διορίζει 

αντικαταστάτη/-τρια Ευρωπαίο/-α εντεταλμένο/-η εισαγγελέα από το εν λόγω κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 35. 
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4. Εάν ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας/μια 

εποπτεύων/-ουσα Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας έχει πραγματική ή δυνητική σύγκρουση 

συμφερόντων, αναθέτει την υπόθεση σε άλλον/-η Ευρωπαίο/-α εισαγγελέα, σύμφωνα με το 

άρθρο 32. 

5. Εάν ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα 

μόνιμο μέλος μόνιμου τμήματος έχει πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, 

αναθέτει εκ νέου την υπόθεση σε άλλο μόνιμο τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 20. Όταν το 

μόνιμο μέλος του μόνιμου τμήματος είναι ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας, η 

απόφαση σχετικά με την εκ νέου ανάθεση σε άλλο μόνιμο τμήμα λαμβάνεται από 

αναπληρωτή/-τρια Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 70: Τροποποίηση του κανονισμού διαδικασίας 

1. Τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού διαδικασίας μπορούν να προταθούν από 

τον/την Ευρωπαίο/-α γενικό/-ή εισαγγελέα και οποιονδήποτε/οποιαδήποτε Ευρωπαίο/-α 

εισαγγελέα. Για τον σκοπό αυτόν, διαβιβάζεται στο συλλογικό όργανο αιτιολογημένη 

πρόταση τροποποίησης. Ο/Η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή εισαγγελέας μπορεί να διαβουλεύεται 

με τον/τη διοικητικό/-ή διευθυντή/-ντρια. 

2. Εντός ενός μηνός από την παραλαβή της πρότασης, ο/η Ευρωπαίος/-α γενικός/-ή 

εισαγγελέας, κάθε Ευρωπαίος/-α εισαγγελέας και ο/η διοικητικός/-ή διευθυντής/-ντρια, κατά 

περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις. 

3. Η ψηφοφορία επί της πρότασης τροποποίησης του παρόντος κανονισμού εγγράφεται 

στην ημερήσια διάταξη της πρώτης πιθανής συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου μετά τη 

λήξη της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

4. Τυχόν τροποποιήσεις εγκρίνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων, σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού. 
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Άρθρο 71: Διαδικασία σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συστήματος 

διαχείρισης υποθέσεων 

Σε περιπτώσεις στις οποίες στον παρόντα κανονισμό διαδικασίας γίνεται αναφορά σε 

ανάληψη ενεργειών από το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων ή μέσω αυτού και το σύστημα 

διαχείρισης υποθέσεων δεν λειτουργεί ορθά ή δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους, οι εν 

λόγω ενέργειες αναλαμβάνονται με κατάλληλο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μόνιμο και 

ελέγξιμο αρχείο. Μόλις το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων καταστεί εκ νέου διαθέσιμο, 

τυχόν αναληφθείσες ενέργειες επικαιροποιούνται αναλόγως εντός του συστήματος. 

 

Άρθρο 72: Δημοσίευση και έναρξη ισχύος 

1. Οι διατάξεις του κανονισμού διαδικασίας και κάθε τροποποίησή τους τίθενται σε ισχύ 

από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

2. Ο κανονισμός διαδικασίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και δημοσιοποιείται επίσης μέσω του δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

 

Λουξεμβούργο, 12 Οκτωβρίου 2020. 

Εξ ονόματος του συλλογικού οργάνου, 

 

Laura Codruța KÖVESI 

Ευρωπαία γενική εισαγγελέας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Συναφείς διατάξεις της απόφασης 085/2021 του συλλογικού 
οργάνου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στην ενοποιημένη 
έκδοση 
Αιτιολογικές σκέψεις: 

«Το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, 
σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας (στο εξής: κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), και ιδίως το άρθρο 21, 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση την οποία κατάρτισε η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας· 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

1. Στην έκτακτη συνεδρίασή του της 9ης Ιουνίου 2021, το συλλογικό όργανο έκρινε 
αναγκαία τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τις εξαιρετικές περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού. 
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2. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως, μια ομάδα εργασίας του 
συλλογικού οργάνου επεξεργάστηκε νέους κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 28 
παράγραφος 4 του κανονισμού και τους υπέβαλε στην Ευρωπαία γενική εισαγγελέα 
για την υποβολή πρότασης απόφασης του συλλογικού οργάνου σχετικά με την 
τροποποίηση και τη συμπλήρωση του κανονισμού διαδικασίας. 

3. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού διαδικασίας συνεπάγονται ήσσονες τροποποιήσεις 
της απόφασης 015/2020 του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 
της 25ης Νοεμβρίου 2020 για τα μόνιμα τμήματα. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού διαδικασίας, η Ευρωπαία γενική 
εισαγγελέας διαβίβασε στο συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
αιτιολογημένη πρόταση για την εν λόγω τροποποίηση στις 12 Ιουλίου 2021. 

5. Το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξέτασε την πρόταση της 
Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Αυγούστου 2021.» 

Άρθρο 3: 

Άρθρο 3: 
Έναρξη ισχύος των μεταβατικών κανόνων 

1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει τη δέκατη τρίτη ημέρα μετά την έγκρισή της 

από το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 

2. Έως την ημερομηνία κατά την οποία οι τροποποιήσεις που θεσπίζονται με την 

παρούσα απόφαση θα ενσωματωθούν πλήρως στα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, όχι όμως αργότερα από τρεις μήνες από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η τυχαία ανάθεση υποθέσεων στα μόνιμα 

τμήματα μπορεί να γίνεται με κλήρωση. 
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