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ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
 

Άρθρο 87 
(πρϊθν Άρκρο 30 τθσ ΣΕΕ) 

 

 Θ Ζνωςθ αναπτφςςει αςτυνομικι ςυνεργαςία ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλεσ οι 
αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αςτυνομικϊν 
και τελωνειακϊν αρχϊν και άλλων αρχϊν επιβολισ του νόμου ειδικευμζνων ςτο 
τομζα τθσ πρόλθψθσ ι τθσ εξακρίβωςθσ αξιόποινων πράξεων ι τθσ διεφρυνςθσ 
τουσ.  

 Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το 
Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία 
μποροφν να λαμβάνουν μζτρα που αφοροφν: 

α) τθ ςυλλογι, τθν αποκικευςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ και ανταλλαγι 
ςχετικϊν πλθροφοριϊν,  

β) τθν παροχι υποςτιριξθσ για τθν κατάρτιςθ προςωπικοφ, κακϊσ και τθ 
ςυνεργαςία όςον αφορά τισ ανταλλαγζσ προςωπικοφ, τον εξοπλιςμό και 
τθν εγκλθματολογικι   ζρευνα, 

γ) τισ κοινζσ τεχνικζσ ζρευνασ όςον αφορά τθν εξακρίβωςθ ςοβαρϊν 
μορφϊν οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

 Το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με ειδικι νομοκετικι διαδικαςία, 
μπορεί να κεςπίηει μζτρα για τθν επιχειρθςιακι ςυνεργαςία μεταξφ των αρχϊν 
του παρόντοσ άρκρου. Το Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα μετά από 
διαβοφλευςθ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. 

Εφόςον δεν επιτευχκεί ομοφωνία, ομάδα αποτελοφμενθ από εννζα 
τουλάχιςτον κράτθ μζλθ μπορεί να ηθτιςει να παραπεμφκεί το ςχζδιο μζτρων 
ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ διαδικαςία ςτο Συμβοφλιο 
αναςτζλλεται. Αφοφ ςυηθτιςει το ηιτθμα και εφόςον επιτευχκεί ςυναίνεςθ, το 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αναπζμπει εντόσ τετραμινου από τθν αναςτολι αυτι το 
ςχζδιο ςτο Συμβοφλιο προσ κζςπιςθ. 

Εντόσ τθσ αυτισ προκεςμίασ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ, και εφόςον 
τουλάχιςτον εννζα κράτθ μζλθ επικυμοφν να κακιερϊςουν ενιςχυμζνθ 
ςυνεργαςία βάςει του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου μζτρων, τα εν λόγω κράτθ μζλθ 
ενθμερϊνουν ςχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν 
Επιτροπι. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ζγκριςθ για τθν κακιζρωςθ ενιςχυμζνθσ 
ςυνεργαςίασ θ οποία προβλζπεται ςτο άρκρο 20, παρ. 2 τθσ Συνκικθσ για τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και ςτο άρκρο 329, παρ. 1 τθσ παροφςασ Συνκικθσ, 
κεωρείται ότι χορθγικθκε και εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί ενιςχυμζνθσ 
ςυνεργαςίασ.    
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Ιςτορική Αναδρομή 

 

 1976 - Συςτινεται θ ομάδα TREVI (Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et 

Violence Internationale) ςτοχεφοντασ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

μεςϊ του ςυντονιςμοφ των πολιτικϊν και των δράςεων των επιμζρουσ εκνικϊν 

αρχϊν.  

 1985 -  Υπογράφεται το ςφμφωνο Σζνγκεν με το οποίο κεςπίηεται:  

α) ζνα ςφςτθμα εγκατάςταςθσ αξιωματικϊν ςυνδζςμων ςτα 

ςυμβαλλόμενα κράτθ με ςτόχo τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε κζματα 

τρομοκρατίασ, ναρκωτικϊν, οργανωμζνου εγκλιματοσ και κυκλωμάτων 

λακρομετανάςτθσ,                              

β) το δικαίωμα παρακολοφκθςθσ υπόπτου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ενόσ 

κράτουσ  ςτθν επικράτεια ενόσ άλλου. 

 1992 – Υπογράφεται θ Συνκικθ του Μάαςτριχτ με τθν οποία: 

              α) θ αςτυνομικι ςυνεργαςία κεςμοκετείται ςτον τρίτο πυλϊνα τθσ ΕΚ, 

β) προβλζπεται θ ςφςταςθ μιασ Ευρωπαϊκισ Άςτυνομικισ Υπθρεςίασ 

(Europol). 

 1997 – Υπογράφεται θ Συνκικθ του Άμςτερνταμ με τθν οποία: 

α) προςδιορίηονται οι τομείσ ςτουσ οποίουσ απαιτείται  αςτυνομικι, 

τελωνειακι και δικαςτικι ςυνεργαςία, 

β) ενιςχφεται ο ρόλοσ τθσ Europol. 

 1999 – Αποφαςίηεται το Πρόγραμμα τθσ Χάγθσ από το Συμβοφλιο Κορυφισ του 

Τάμπερε. Σφμφωνα με το εν λόγω Πρόγραμμα, θ Europol κα ςυμμετζχει ενεργά 

ςτθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ τρομοκρατίασ ςε 

διαςυνοριακό επίπεδο. 

 2007 – Υπογράφεται θ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ, καταργείται το μοντζλο των 

πυλϊνων που είχε υιοκετθκεί με τθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ και ωσ άμεςθ 

ςυνζπεια αυτοφ, θ αςτυνομικι ςυνεργαςία ενςωματϊνεται  ςτθν «κοινοτικι 

μζκοδο». 
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Περιεχόμενο του άρθρου 87 

 

 Θ αςτυνομικι ςυνεργαςία μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν 

αποςκοπεί ςτθν αποτελεςματικότερθ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ με διαςυνοριακζσ διαςτάςεισ ςτα πλαίςια τθσ Ζνωςθσ και ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ αςφάλειασ για τον Ευρωπαίο πολίτθ. Από το 

άρκρο 87 ΣΛΕΕ προκφπτει: 

α) Θ ςυνεργαςία των τελωνειακϊν και αςτυνομικϊν αρχϊν των κρατϊν 

μελϊν, δίνοντασ ωςτόςο τθ δυνατότθτα ςτα τελευταία να κεςπίηουν 

ςυνεργαςία και μεταξφ άλλων αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν επιβολισ 

νόμου. 

β) Θ διατιρθςθ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ των κρατϊν μελϊν ςτο χειριςμό 

των εςωτερικϊν τουσ υποκζςεων κακϊσ, θ όποια ςυνεργαςία μεταξφ 

των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν ςυντελείται ςτθ βάςθ τθσ αρχισ τθ 

επικουρικότθτασ.  

γ) Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν ςτθ 

βάςθ τθσ αρχισ τθσ διακεςιμότθτασ. Θ τελευταία ορίηει ότι οι όποιεσ 

αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία των 

αρμόδιων αρχϊν, κα πρζπει να  διατίκενται από τα κράτθ μζλθ υπό 

οριςμζνεσ προχποκζςεισ. 

δ) Θ επιχειρθςιακι ςυνεργαςία μεταξφ των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν 

των κρατϊν μελϊν φςτερα από ομόφωνθ απόφαςθ του Συμβουλίου και 

διαβοφλευςθ με το   Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Στθν περίπτωςθ εκείνθ 

που δεν υπάρχει ομοφωνία, εννζα τουλάχιςτον κράτθ μζλθ μποροφν να 

κακιερϊςουν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία αφοφ πρϊτα ενθμερϊςουν 

ςχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι. 
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Βήματα προσ την ενίςχυςη τησ αςτυνομικήσ ςυνεργαςίασ 

 

 Σφςτθμα Πλθροφοριϊν Σζνγκεν (Schengen-SIS): Συνζβαλε ςτθν 

αποτελεςματικότερθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν, μζςω 

τθσ καταχϊρθςθσ και καταγραφισ προςϊπων υπόπτων για διάπραξθ κάποιασ 

αξιόποινθσ πράξθσ ι φποπτων προσ διάπραξθ κάποιασ αξιόποινθσ πράξθσ. 

 Απόφαςθ-Πλαίςιο 2006/960/ΔΕΥ: Θζςπιςε τουσ κανόνεσ ςυνεργαςίασ και 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν. 

 Απόφαςθ Prüm: Παρείχε το κεςμικό πλαίςιο για αμοιβαία δικαιϊματα 

πρόςβαςθσ των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν ςτα αυτοματοποιθμζνα αρχεία DNA. 

 Απόφαςθ-Πλαίςιο 2008/977/ΔΕΥ: Παρείχε το κεςμικό πλαίςιο προςταςίασ των 

προςωπικϊν δεδομζνων φυςικϊν προςϊπων. 

 Ευρωπαϊκι Αςτυνομικι Ακαδθμία (CEPOL): Αποτελεί ευρωπαϊκό δίκτυο εκνικϊν 

ιδρυμάτων, που ςυμβάλλει ςτθν κατάρτιςθ ανϊτερων αξιωματοφχων των 

αςτυνομικϊν υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν.  

 Επιτελικι Ομάδα των Αρχθγϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Αςτυνομίασ: Συμβάλλει ςτο 

ςυντονιςμό των δράςεων ςτα πλαίςια τθσ επιχειρθςιακισ αςτυνομικισ 

ςυνεργαςίασ. 

 Απόφαςθ-Πλαίςιο 2001/427/ΔΕΥ: Κδρυςε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόλθψθσ τθσ 

Εγκλθματικότθτασ (ECPN). 

 Κανονιςμόσ (ΕΟΚ) 302/93: Κδρυςε το Ευρωπαϊκό Κζντρο Παρακολοφκθςθσ 

Ναρκωτικϊν και Τοξικομανίασ (EMCDDA) 

 Απόφαςθ-Πλαίςιο 2002/465/ΔΕΥ: Προζβλεπε τθν ίδρυςθ Κοινϊν Ομάδων 

Ζρευνασ (ΚΟΕ). 

 Πρόγραμμα Στοκχόλμθσ (2010-2014): Το Συμβοφλιο παρότρυνε τθν Επιτροπι να 

εξετάςει τα μζςα αναβάκμιςθσ τθσ επιχειρθςιακισ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ. 

 

Βήματα προσ την ενίςχυςη τησ τελωνειακήσ ςυνεργαςίασ. 

 

 Σφμβαςθ Νάπολθ II: Θεςπίηει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των τελωνειακϊν αρχϊν 

των κρατϊν μελϊν. 
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 Προγράμματα που ςυνζβαλαν ςτον αποτελεςματικότερο ςυντονιςμό των 

τελωνειακϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν: α) “Τελωνεία 2000” (1996-2000), 

β) “Τελωνεία 2002” (2001-2002), 

      γ) “Τελωνεία 2007” (2003-2007). 

 Απόφαςθ-Πλαίςιο 2003/231/ΕΚ: Θ ΕΕ προςχωρεί ςτθ ςφμβαςθ του Κιότο για τθν 

απλοφςτευςθ και τθν εναρμόνιςθ των τελωνειακϊν κακεςτϊτων. 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1889/2005: «ςυμπλθρϊνει τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/308/ΕΟΚ ωσ προσ τισ ςυναλλαγζσ μζςω των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

και οριςμζνων επαγγελμάτων κεςπίηοντασ εναρμονιςμζνουσ κανόνεσ για τον 

ζλεγχο, από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, των ρευςτϊν διακζςιμων που ειςζρχονται ι 

εξζρχονται από τθν Κοινότθτα». 

 Διμερείσ τελωνειακζσ ςυμφωνίεσ τθσ Ζνωςθσ με τρίτεσ χϊρεσ:  

α) Κίνα (Απόφαςθ 2004/889/ΕΚ), 

β) Ιαπωνία (Απόφαςθ 2008/202/ΕΚ), 

γ) Καναδάσ (Απόφαςθ 98/18/ΕΚ).  

     
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

1. Αποςπάςματα τησ Απόφαςησ-Πλαίςιου 2006/960/ΔΕΤ του υμβουλίου για την 
απλοφςτευςη τησ ανταλλαγήσ πληροφοριών και ςτοιχείων μεταξφ των αρχών 
επιβολήσ του νόμου των κρατών μελών τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ. 
 
Θ Απόφαςθ-Πλαίςιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2006, 
κζςπιςε τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν  ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των 
αρμόδιων αρχϊν επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ, με ςτόχο τθν 
αποτελεςματικότερθ καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ ςτα πλαίςια αυτισ. Θ εν λόγω 
Απόφαςθ-Πλαίςιο χωρίηεται ςε τρία μζρθ: α) «Τίτλοσ I: Πεδίο Εφαρμογισ και 
Οριςμοί» (Άρκρ. 1-2), β) «Τίτλοσ II: Ανταλλαγι Πλθροφοριϊν και Στοιχείων» (Άρκρ. 
3-10), γ) «Τίτλοσ III: Τελικζσ διατάξεισ» (Άρκρ. 11-13). Παρακάτω κα παρατεκοφν 
οριςμζνα αποςπάςματα από το ςφνολο τθσ Απόφαςθσ, για τθν καλφτερθ και 
λεπτομερζςτερθ κατανόθςθ τθσ ανάλυςθσ που προθγικθκε. 
 Το Άρκρο 1 αναφζρεται ςτο ςκοπό και το πεδίο εφαρμογισ τθσ Απόφαςθσ. Ζτςι, 

«Σκοπόσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ-πλαιςίου είναι να κεςπίςει τουσ κανόνεσ 
ςφμφωνα με τουσ οποίουσ οι αρχζσ επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν κα 
μποροφν να ανταλλάςςουν αποτελεςματικά και γριγορα υφιςτάμενεσ 
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ εγκλιματοσ ι τθ διεξαγωγι 
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επιχειριςεων ςυλλογισ ςτοιχείων ςχετικά με ζγκλθμα *…+ Η παροφςα απόφαςθ-
πλαίςιο δεν υποχρεϊνει τα κράτθ μζλθ να παρζχουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία 
για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ 
οφτε παρζχει δικαίωμα για τθ χριςθ των εν λόγω πλθροφοριϊν και ςτοιχείων 
προσ τοφτο. Όταν ζνα κράτοσ μζλοσ ζχει αποκτιςει πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία 
δυνάμει τθσ παροφςασ απόφαςθσ-πλαιςίου και επικυμεί να τισ χρθςιμοποιιςει 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ, πρζπει να εξαςφαλίςει τθ 
ςυναίνεςθ του κράτουσ μζλουσ το οποίο παρζςχε τισ πλθροφορίεσ ι τα ςτοιχεία 
όταν αυτό απαιτείται δυνάμει του δικαίου του κράτουσ μζλουσ που παρζςχε τισ 
πλθροφορίεσ ι τα ςτοιχεία, χρθςιμοποιϊντασ τθ νομοκεςία περί δικαςτικισ 
ςυνεργαςίασ που ιςχφει μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Η ςυναίνεςθ αυτι δεν 
απαιτείται όταν το κράτοσ μζλοσ προσ το οποίο απευκφνεται θ αίτθςθ ζχει ιδθ 
δϊςει τθ ςυναίνεςι του για τθ χριςθ των πλθροφοριϊν ι των ςτοιχείων ωσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων κατά τθ διαβίβαςι τουσ». 

 Το Άρκρο 2 παρζχει τουσ οριςμοφσ των: « αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου», 
«διερεφνθςθ του εγκλιματοσ», «επιχείρθςθ ςυλλογισ μυςτικϊν πλθροφοριϊν 
ςχετικά με το ζγκλθμα» ,«πλθροφορίεσ και/ι ςτοιχεία», «εγκλιματα 
προβλεπόμενα από το άρκρο 2 παράγραφοσ 2) τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 
2002/584/ΔΕΥ τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ». 
Ζτςι, «α) ωσ «αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου» νοείται θ εκνικι αςτυνομικι, 
τελωνειακι ι άλλθ αρχι ςτθν οποία θ εκνικι νομοκεςία ζχει ανακζςει να 
εντοπίηει, να προλαμβάνει και να διερευνά αξιόποινεσ πράξεισ ι εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ κακϊσ και να αςκεί εξουςία και να λαμβάνει καταναγκαςτικά 
μζτρα ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων αυτϊν· υπθρεςίεσ ι μονάδεσ που 
αςχολοφνται ειδικά με κζματα εκνικισ αςφάλειασ δεν καλφπτονται από τθν 
ζννοια τθσ αρμόδιασ αρχισ επιβολισ του νόμου. Κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει, πριν 
από τισ 18 Δεκεμβρίου 2007, με διλωςθ τθν οποία κατακζτει ςτθ Γενικι 
Γραμματεία του Συμβουλίου, τισ αρχζσ οι οποίεσ καλφπτονται από τθν ζννοια 
«αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου»· θ διλωςθ αυτι τροποποιείται ανά πάςα 
ςτιγμι, β) ωσ «διερεφνθςθ του εγκλιματοσ» νοείται το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
κατά το οποίο λαμβάνονται μζτρα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου ι 
δικαςτικζσ αρχζσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ειςαγγελίασ, προσ διαπίςτωςθ και 
εντοπιςμό των γεγονότων, των υπόπτων και των περιςτάςεων που αφοροφν μία 
ι περιςςότερεσ ςυγκεκριμζνεσ εγκλθματικζσ πράξεισ, γ) ωσ «επιχείρθςθ 
ςυλλογισ μυςτικϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με ζγκλθμα» νοείται το ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ, το οποίο δεν ζχει φκάςει ακόμθ ςτο ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ του 
εγκλιματοσ, εντόσ του οποίου μια αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου 
εξουςιοδοτείται να ςυλλζγει, να επεξεργάηεται και να αναλφει πλθροφορίεσ 
ςχετικά με ζγκλθμα ι εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί κατά πόςον ζχουν διαπραχκεί ι ενδζχεται να διαπραχκοφν 
ςυγκεκριμζνεσ εγκλθματικζσ πράξεισ ςτο μζλλον, δ) ωσ «πλθροφορίεσ και/ι 
ςτοιχεία» νοοφνται: (i) κάκε είδουσ πλθροφορίεσ ι δεδομζνα που κατζχονται 
από τισ αρχζσ τισ αρμόδιεσ για τθν επιβολι του νόμου, και (ii) κάκε είδουσ 
πλθροφορίεσ ι δεδομζνα που κατζχονται από δθμόςιεσ αρχζσ ι από ιδιωτικζσ 
οντότθτεσ και ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ οι αρχζσ οι αρμόδιεσ για τθν επιβολι 
του νόμου χωρίσ να λθφκοφν καταναγκαςτικά μζτρα δυνάμει τθσ παραγράφου 5 
του άρκρου 1. ε) «εγκλιματα προβλεπόμενα από το άρκρο 2 παράγραφοσ 2) τθσ 
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απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/584/ΔΕΥ τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό 
ζνταλμα ςφλλθψθσ (1)» («εγκλιματα του άρκρου 2 παράγραφοσ 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/584/ΔΕΥ»): εγκλιματα κατά τθν εκνικι νομοκεςία τα 
οποία αντιςτοιχοφν ι είναι ιςοδφναμα με εκείνα που προβλζπει θ εν λόγω 
διάταξθ».   

 Το Άρκρο 3 προςδιορίηει τθν υποχρζωςθ που ζχουν τα κράτθ μζλθ να 
«εξαςφαλίηουν ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία είναι δυνατόν να παρζχονται 
ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου των άλλων κρατϊν μελϊν δυνάμει τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ-πλαιςίου». Οι πλθροφορίεσ και/ι τα ςτοιχεία «παρζχονται 
κατόπιν αιτιςεωσ αρμόδιασ αρχισ επιβολισ του νόμου, που ενεργεί βάςει των 
εξουςιϊν εκ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, ςτα πλαίςια τθσ διερεφνθςθσ εγκλιματοσ ι 
τθσ διεξαγωγισ επιχείρθςθσ ςυλλογισ ςτοιχείων ςχετικά με ζγκλθμα *…+ τα 
κράτθ μζλθ δεν εξαρτοφν από δικαςτικι ςυμφωνία ι άδεια τθν ανταλλαγι, 
μεταξφ τθσ δικισ τουσ αρμόδιασ αρχισ επιβολισ του νόμου και τθσ αρμόδιασ 
αρχισ επιβολισ του νόμου άλλου κράτουσ μζλουσ, πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων 
ςτα οποία, κατά τθ διεξαγωγι εςωτερικισ διαδικαςίασ, θ αρμόδια αρχι 
επιβολισ του νόμου ςτθν οποία απευκφνεται θ αίτθςθ παροχισ πλθροφοριϊν 
μπορεί να ζχει πρόςβαςθ χωρίσ δικαςτικι ςυμφωνία ι άδεια *…+ ‘Οταν 
ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο του κράτουσ μζλουσ προσ το οποίο απευκφνεται θ 
αίτθςθ παροχισ πλθροφοριϊν, θ αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου προσ τθν 
οποία απευκφνεται θ αίτθςθ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία μόνο με ςυμφωνία ι άδεια δικαςτικισ αρχισ, θ εν λόγω 
αρμόδια αρχι οφείλει να ηθτιςει από τθν αρμόδια δικαςτικι αρχι ςυμφωνία ι 
άδεια πρόςβαςθσ ςτισ οικείεσ πλθροφορίεσ και άδεια ανταλλαγισ τουσ *…+ Όταν 
οι πλθροφορίεσ ι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται ζχουν λθφκεί από άλλο κράτοσ 
μζλοσ ι από τρίτθ χϊρα και υπόκεινται ςτον κανόνα τθσ ειδικότθτασ, μποροφν 
να διαβιβαςκοφν ςτθν αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου άλλου κράτουσ μζλουσ 
μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που παρζςχε 
τισ πλθροφορίεσ ι τα ςτοιχεία». 

 Το Άρκρο 6 κάνει λόγο για τθ γλϊςςα και για τουσ διαφλουσ επικοινωνίασ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων μεταξφ των 
αρμόδιων αρχϊν επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν. Αυτι θ ανταλλαγι 
«μπορεί να διεξαχκεί μζςω όλων των υφιςτάμενων διαφλων διεκνοφσ 
ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ επιβολισ του νόμου. Για τθν αίτθςθ και τθν 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν κα χρθςιμοποιείται θ γλϊςςα που ιςχφει για το 
ςυγκεκριμζνο δίαυλο επικοινωνίασ». Παράλλθλα, οι πλθροφορίεσ και τα 
ςτοιχεία ανταλλάςςονται επίςθσ με τθν Europol και τθν Eurojust «προκειμζνου 
να ενιςχυκεί θ καταπολζμθςθ των ςοβαρϊν μορφϊν εγκλιματοσ , εφόςον θ 
ανταλλαγι αφορά αξιόποινθ πράξθ ι εγκλθματικι δραςτθριότθτα που εμπίπτει 
ςτθν εντολι τουσ». 

 Το Άρκρο 7 παρζχει τθ δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου των 
κρατϊν μελϊν, για αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων. Ζτςι, 
«Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10, οι αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου 
παρζχουν πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου 
άλλων ενδιαφερόμενων κρατϊν μελϊν, χωρίσ να τουσ ηθτθκεί εκ των προτζρων, 
εφόςον υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι ϊςτε να κεωρθκεί ότι οι εν λόγω 
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία κα μποροφςαν να διευκολφνουν τον εντοπιςμό, τθν 
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πρόλθψθ ι τθ διερεφνθςθ αξιόποινων πράξεων». 
 Το Άρκρο 8 αφορά τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων ςτα πλαίςια τθσ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν επιβολισ 
του νόμου. Υπό αυτό το πρίςμα, «Η χριςθ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων οι οποίεσ 
ανταλλάςςονται απευκείασ ι ςε διμερζσ επίπεδο δυνάμει τθσ παροφςασ 
ςυμφωνίασ-πλαίςιο υπόκειται ςτισ εκνικζσ διατάξεισ περί προςταςίασ των 
δεδομζνων του κράτουσ μζλουσ που λαμβάνει τθν αίτθςθ, όταν οι πλθροφορίεσ 
και τα ςτοιχεία υπάγονται ςτουσ ίδιουσ κανόνεσ περί προςταςίασ των 
δεδομζνων, όπωσ εάν είχαν ςυγκεντρωκεί ςτο κράτοσ μζλοσ που λαμβάνει τθν 
αίτθςθ *…+ οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία, ςτα οποία αναφζρεται θ παροφςα 
απόφαςθ-πλαίςιο, επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
επιβολισ του νόμου του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο ζχουν παραςχεκεί 
αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ζχουν παραςχεκεί ςφμφωνα 
με τθν παροφςα απόφαςθ-πλαίςιο ι για τθν αποτροπι άμεςθσ και ςοβαρισ 
απειλισ κατά τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ θ επεξεργαςία τουσ για άλλουσ ςκοποφσ 
επιτρζπεται μόνο κατόπιν αδείασ του κράτουσ μζλουσ που τα διαβίβαςε και 
βάςει του εκνικοφ δικαίου του κράτουσ μζλουσ που τα λαμβάνει». Τζλοσ, «κατά 
τθν παροχι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων δυνάμει τθσ παροφςασ απόφαςθσ-
πλαιςίου, θ αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου μπορεί, ςφμφωνα με τθν εκνικι 
τθσ νομοκεςία, να κζτει ςτθν αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου, προσ τθν οποία 
παρζχει τισ εν λόγω πλθροφορίεσ, όρουσ όςον αφορά τθ χριςθ τουσ. Είναι 
επίςθσ δυνατόν να τεκοφν όροι όςον αφορά τθ γνωςτοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ διερεφνθςθσ του εγκλιματοσ ι τθσ επιχείρθςθσ ςυλλογισ 
ςτοιχείων ςχετικά με το ζγκλθμα, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ ζλαβε χϊρα θ 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων» 

 Το Άρκρο 9 ορίηει τθν αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ, ςφμφωνα με τθν οποία, «οι 
αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου εγγυϊνται, ςφμφωνα με τθν εκνικι τουσ 
νομοκεςία, τθν εμπιςτευτικότθτα όλων των παρεχόμενων πλθροφοριϊν και 
ςτοιχείων που χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικά». 

 Στο Άρκρο 10 απαρικμοφνται οι λόγοι παρακράτθςθσ πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων 
από αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου κράτουσ μζλουσ. Ζτςι, «μια αρμόδια 
αρχι επιβολισ του νόμου μπορεί να αρνθκεί να παράςχει πλθροφορίεσ ι 
ςτοιχεία μόνο εφόςον υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι ϊςτε να υποκζςει ότι θ 
παροχι των πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων: α) κα ζβλαπτε ουςιϊδθ ςυμφζροντα 
εκνικισ αςφάλειασ του κράτουσ μζλουσ προσ το οποίο απευκφνεται θ αίτθςθ, ι 
β) κα ζκετε ςε κίνδυνο τθν επιτυχία διεξαγομζνθσ ζρευνασ ι επιχείρθςθσ 
ςυλλογισ ςτοιχείων ςχετικά με ζγκλθμα, ι τθν αςφάλεια προςϊπων, ι γ) είναι 
ςαφϊσ δυςανάλογθ ι άςχετθ με τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ηθτικθκε» . 
Επιπλζον, «όταν θ αίτθςθ αφορά αξιόποινθ πράξθ που δυνάμει τθσ νομοκεςίασ 
του αιτοφντοσ κράτουσ μζλουσ τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ διάρκειασ 
μικρότερθσ ι ίςθσ του ενόσ ζτουσ, θ αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου μπορεί 
να αρνθκεί να παράςχει τισ πλθροφορίεσ ι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται». Τζλοσ, 
όταν «θ αρμόδια αρχι επιβολισ του νόμου αρνείται να παράςχει πλθροφορίεσ ι 
ςτοιχεία εάν θ αρμόδια δικαςτικι αρχι δεν ζχει επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςτισ 
ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ και τθν ανταλλαγι τουσ». 

 Τελειϊνοντασ, αξίηει να ςθμειωκεί  ότι, το Άρκρο 12 ορίηει πωσ «οι διατάξεισ του 
άρκρου 39 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρκρου 46 τθσ Σφμβαςθσ Εφαρμογισ 
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τθσ Συμφωνίασ του Σζνγκεν, ςτο βακμό που αφοροφν τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και ςτοιχείων για το ςκοπό τθσ διερεφνθςθσ εγκλιματοσ ι τθσ 
διεξαγωγισ επιχειριςεων ςυλλογισ ςτοιχείων, όπωσ προβλζπονται από τθν 
παροφςα απόφαςθ-πλαίςιο, αντικακίςτανται από τθν παροφςα απόφαςθ-
πλαίςιο».   

 
2. Αποςπάςματα φμβαςησ περί αμοιβαίασ ςυνδρομήσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των τελωνειακών υπηρεςιών. φμβαςη Νάπολι II.  
 
Θ Σφμβαςθ Νάπολι ΙΙ καταρτίςτθκε το Δεκζμβριο του 1997 και κεςπίηοντασ τθν 
τελωνειακι ςυνεργαςία μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν. Θ εν λόγω 
Σφμβαςθ απαρτίηεται από ζξι Τίτλουσ – Κεφάλαια: 
 Τίτλοσ Ι: Γενικζσ Διατάξεισ (Άρκρα 1-7). 
 Τίτλοσ ΙΙ: Συνδρομι κατ’ αίτθςθ (Άρκρα 8-14). 
 Τίτλοσ ΙΙΙ: Αυτεπάγγελτθ Συνδρομι (Άρκρα 15-18). 
 Τίτλοσ IV: Εδαφικζσ Μορφζσ Συνεργαςίασ (Άρκρα 19-24). 
 Τίτλοσ V: Προςταςία των δεδομζνων (Άρκρο 25). 
 Τίτλοσ VI: Ερμθνεία τθσ Σφμβαςθσ (Άρκρο 26). 
 Τίτλοσ VII: Εφαρμογι – Τελικζσ Διατάξεισ (Άρκρα 27-35). 
Παρακάτω κα παρατεκοφν οριςμζνα αποςπάςματα από τον πρϊτο Τίτλο τθσ 
Σφμβαςθσ για τθν καλφτερθ και λεπτομερζςτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου και 
του ςτόχου τθσ τελωνειακισ ςυνεργαςίασ.  
 Στο Άρκρο 1 γίνεται λόγοσ για τον ςκοπό τθσ ςυνεργαςίασ των τελωνειακϊν 

υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν, που δεν είναι άλλοσ από «τθν πρόλθψθ και 
ανίχνευςθ των παραβάςεων των εκνικϊν τελωνειακϊν διατάξεων, κακϊσ και τθ 
δίωξθ και τιμωρία των παραβάςεων των κοινοτικϊν και εκνικϊν τελωνειακϊν 
διατάξεων». 

 Στο Άρκρο 2 τονίηεται ότι οι όποιεσ αρμοδιότθτεσ των τελωνειακϊν υπθρεςιϊν, 
κακορίηονται αποκλειςτικά από τθν εκνικι νομοκεςία του κάκε κράτουσ 
μζλουσ. «Καμία διάταξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να ερμθνευκεί ωσ 
τροποποίθςθ των αρμοδιοτιτων που αναγνωρίηονται δυνάμει των εκνικϊν 
διατάξεων ςτισ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ». 

 Στο Άρκρο 3 αποςαφθνίηεται θ ςχζςθ μεταξφ τθσ ςυνεργαςίασ των τελωνειακϊν 
υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν και τθσ  αμοιβαίασ ςυνδρομισ μεταξφ των 
δικαςτικϊν αρχϊν «ςτα πλαίςια ποινικϊν ερευνϊν επί παραβάςεων των 
εκνικϊν και των κοινοτικϊν τελωνειακϊν διατάξεων». Ζτςι, «όταν θ ποινικι 
ζρευνα διεξάγεται από δικαςτικι αρχι ι υπό τθν ευκφνθ τθσ, θ εν λόγω αρχι 
κακορίηει αν οι ςχετικζσ αιτιςεισ αμοιβαίασ ςυνδρομισ ι ςυνεργαςίασ 
υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων περί αμοιβαίασ δικαςτικισ ςυνδρομισ ςε 
ποινικζσ υποκζςεισ ι δυνάμει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ». 

 Στο Άρκρο 4 παρζχονται οι ακόλουκοι οριςμοί: 
α) Εθνικζσ Σελωνειακζσ  Διατάξεισ: «νοοφνται οι νομοκετικζσ, 
κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ διατάξεισ κράτουσ μζλουσ, για τθν 
εφαρμογι των οποίων είναι αρμόδια εν μζρει ι εξ ολοκλιρου θ 
τελωνειακι διοίκθςθ αυτοφ του κράτουσ μζλουσ και οι οποίεσ αφοροφν: 
τθ διαςυνοριακι κυκλοφορία εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται ςε 



Πηγή: Γαϊηενίδης Ν., Αζησνομική σνεργαζία, Άρθρα 87-89, εις Υριζηιανός Β., Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Κατ’ 

άρθρο ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, ζζ. 529- 544. 

 

Γλούθηζιος Γεώργιος 10 

απαγορεφςεισ, περιοριςμοφσ ι ελζγχουσ, κυρίωσ βάςει των άρκρων 36 
και 223 τθσ ςυνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, και 
τουσ μθ εναρμονιςμζνουσ φόρουσ κατανάλωςθσ». 
β) Κοινοτικζσ Σελωνειακζσ Διατάξεισ: «(α) το ςφνολο των κοινοτικϊν 
διατάξεων και των ςχετικϊν εκτελεςτικϊν διατάξεων που διζπουν τθν 
ειςαγωγι, εξαγωγι, διαμετακόμιςθ και παραμονι εμπορευμάτων κατά 
τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ κρατϊν μελϊν και τρίτων χωρϊν, κακϊσ και 
μεταξφ κρατϊν μελϊν ςτθν περίπτωςθ εμπορευμάτων που δεν ζχουν 
κοινοτικό χαρακτιρα κατά τθν ζννοια του άρκρου 9 παράγραφοσ 2 τθσ 
ςυνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ ι εμπορευμάτων 
τα οποία, προκειμζνου να κακοριςτεί ο κοινοτικόσ τουσ χαρακτιρασ, 
υπόκεινται ςε πρόςκετουσ ελζγχουσ ι ζρευνεσ, (β) το ςφνολο των 
διατάξεων που ζχουν κεςπιςτεί ςε κοινοτικό επίπεδο ςτα πλαίςια τθσ 
κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και των ειδικϊν διατάξεων που ιςχφουν για 
τα εμπορεφματα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ γεωργικϊν 
προϊόντων, (γ) το ςφνολο των διατάξεων που ζχουν κεςπιςτεί ςε 
κοινοτικό επίπεδο για τουσ εναρμονιςμζνουσ ειδικοφσ φόρουσ 
κατανάλωςθσ και για το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ μαηί με τισ εκνικζσ 
εκτελεςτικζσ διατάξεισ».  
γ) Παραβάςεισ: «οι ενζργειεσ που παραβιάηουν τισ εκνικζσ ι κοινοτικζσ 
τελωνειακζσ διατάξεισ, όπωσ, μεταξφ άλλων: θ ςυμμετοχι ςτθ διάπραξθ 
τζτοιων παραβάςεων ι θ απόπειρα διάπραξθσ αυτϊν, θ ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ που αποςκοπεί ςτθ διάπραξθ τζτοιων 
παραβάςεων, θ νομιμοποίθςθ των εςόδων από τισ παραβάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο». 
δ) Αμοιβαία υνδρομή: «θ παροχι ςυνδρομισ μεταξφ των τελωνειακϊν 
υπθρεςιϊν όπωσ προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ». 
ε) Αιτοφςα Αρχή: «θ αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ που διατυπϊνει 
αίτθςθ ςυνδρομισ». 
ςτ) Προσ ην η Αίτηςη Αρχή: «θ αρμόδια αρχι του κράτουσ μζλουσ προσ 
τθν οποία απευκφνεται αίτθςθ ςυνδρομισ». 
θ) Σελωνειακζσ Τπηρεςίεσ: «οι τελωνειακζσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν 
κακϊσ επίςθσ και οι άλλεσ αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι 
των διατάξεων τθσ παροφςασ ςφμβαςθ». 
κ) Δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτήρα: «τα ςτοιχεία που αφοροφν 
κατονομαηόμενο ι αναγνωρίςιμο φυςικό πρόςωπο, ωσ αναγνωρίςιμο 
λογίηεται το πρόςωπο που μπορεί να αναγνωριςτεί αμζςωσ ι εμμζςωσ, 
ιδίωσ διά αρικμοφ ταυτότθτασ ι ενόσ ι πλειόνων ςυγκεκριμζνων 
ςτοιχείων που χαρακτθρίηουν τθ φυςικι, φυςιολογικι, ψυχικι, 
οικονομικι, πολιτιςτικι ι κοινωνικι του ταυτότθτα». 
ι) Διαςυνοριακή υνεργαςία: «θ ςυνεργαςία μεταξφ των τελωνειακϊν 
υπθρεςιϊν πζραν των ςυνόρων κάκε κράτουσ μζλουσ». 

 Το Άρκρο 5 αναφζρεται ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ ςυντονιςμοφ τθσ ςυνεργαςίασ 
μεταξφ των τελωνειακϊν υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν. «Τα κράτθ μζλθ 
ορίηουν, ςτο πλαίςιο των τελωνειακϊν τουσ αρχϊν, μια κεντρικι υπθρεςία 
(υπθρεςία ςυντονιςμοφ), θ οποία είναι αρμόδια να παραλαμβάνει τισ αιτιςεισ 
αμοιβαίασ ςυνδρομισ δυνάμει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και να εξαςφαλίηει το 
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ςυντονιςμό τθσ αμοιβαίασ ςυνδρομισ *…+ θ εν λόγω υπθρεςία είναι επίςθσ 
αρμόδια για τθ ςυνεργαςία με άλλεσ αρχζσ, οι οποίεσ μετζχουν ςε ενζργειεσ 
ςυνδρομισ δυνάμει τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ ςυντονιςμοφ των 
κρατϊν μελϊν διατθροφν τθν αναγκαία άμεςθ επαφι μεταξφ τουσ». 

 Το Άρκρο 6 δίνει τθ δυνατότθτα ςτα κράτθ μζλθ να προβαίνουν ςε ανταλλαγι 
«υπαλλιλων-ςυνδζςμων για οριςμζνθ ι αόριςτοι διάρκεια». Ο κάκε 
υπάλλθλοσ-ςφνδεςμοσ αναλαμβάνει τα ακόλουκα κακικοντα: «α) να προωκεί 
και να επιταχφνει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν, β) να 
παρζχει βοικεια για τισ ζρευνεσ που αφοροφν το κράτοσ μζλοσ καταγωγισ του ι 
το κράτοσ μζλοσ που εκπροςωπεί, γ) να ςυμμετζχει ςτθ διεκπεραίωςθ των 
αιτιςεων ςυνδρομισ, δ) να ςυμβουλεφει και να βοθκά τθ χϊρα υποδοχισ κατά 
τθν προετοιμαςία και διεξαγωγι διαςυνοριακϊν επιχειριςεων, ε) οποιοδιποτε 
άλλο κακικον ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ τα κράτθ μζλθ». 

 Τζλοσ, το Άρκρο 7 ορίηει τθν υποχρζωςθ των υπαλλιλων τθσ αιτοφςασ αρχισ «οι 
οποίοι ευρίςκονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ προκειμζνου να αςκιςουν τα 
δικαιϊματα που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ *…+ να είναι ςε κζςθ 
ανά πάςα ςτιγμι να επιδείξουν γραπτι εντολι ςτθν οποία να αναφζρεται θ 
ταυτότθτα και θ υπθρεςιακι τουσ ιδιότθτα» 

 
 
 

3. Αποςπάςματα Απόφαςησ 2008/615/ΔΕΤ του υμβουλίου  τησ 23ησ Ιουνίου 2008 
ςχετικά με την αναβάθμιςη τησ διαςυνοριακήσ ςυνεργαςίασ, ιδίωσ όςον αφορά 
την καταπολζμηςη τησ τρομοκρατίασ και του διαςυνοριακοφ εγκλήματοσ 
(Απόφαςη Prüm). 

Θ Απόφαςθ 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου παρζχει το κεςμικό πλαίςιο 
αναβάκμιςθσ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ μζςω τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 
μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν για τθν πρόλθψθ και διερεφνθςθ αξιόποινων πράξεων. 
Πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με το Άρκρο 1 τθσ Απόφαςθσ «θ παροφςα απόφαςθ 
περιζχει κανόνεσ ςτουσ εξισ τομείσ: α) διατάξεισ όςον αφορά τουσ όρουσ και τθ 
διαδικαςία τθσ αυτοματοποιθμζνθσ διαβίβαςθσ προφίλ DNA, δεδομζνων ςχετικά με 
δακτυλικά αποτυπϊματα και οριςμζνων δεδομζνων ςχετικά με άδειεσ κυκλοφορίασ 
οχθμάτων (κεφάλαιο 2)· β) διατάξεισ όςον αφορά τουσ όρουσ παροχισ δεδομζνων 
ςε ςχζςθ με ςθμαντικά γεγονότα με διαςυνοριακι διάςταςθ (κεφάλαιο 3)· γ) 
διατάξεισ όςον αφορά τουσ όρουσ παροχισ πλθροφοριϊν για τθν πρόλθψθ 
τρομοκρατικϊν πράξεων (κεφάλαιο 4)· γ) διατάξεισ όςον αφορά τουσ όρουσ 
παροχισ πλθροφοριϊν για τθν πρόλθψθ τρομοκρατικϊν πράξεων (κεφάλαιο 4)· δ) 
διατάξεισ όςον αφορά τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία τθσ αναβάκμιςθσ τθσ 
διαςυνοριακισ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ μζςω διάφορων μζτρων (κεφάλαιο 5)». Σε 
αυτι τθν ενότθτα κα παρατεκοφν οριςμζνα αποςπάςματα από τα πρϊτα τζςςερα 
κεφάλαια τθσ απόφαςθσ κακϊσ και το Άρκρο 17 που αφορά τισ από κοινοφ 
επιχειριςεισ που αναλαμβάνονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν. Τα 
περιεχόμενα τθσ Απόφαςθσ ταξινομοφνται ωσ εξισ: 

α) Κεφάλαιο 1ο: Γενικζσ Πτυχζσ (Άρκρο 1). 
β) Κεφάλαιο 2ο: Επιγραμματικι Πρόςβαςθ και Αιτιςεισ Επακόλουκων 
Ενεργειϊν  (Άρκρα 2-12). 
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γ) Κεφάλαιο 3ο: Σθμαντικά Γεγονότα (Άρκρα 13-15). 
δ) Κεφάλαιο 4ο: Μζτρα Πρόλθψθσ Τρομοκρατικϊν Πράξεων (Άρκρο 14). 
ε) Κεφάλαιο 5ο: Άλλεσ Μορφζσ Συνεργαςίασ (Άρκρα 17-23). 
ςτ) Κεφάλαιο 6ο: Γενικζσ Διατάξεισ ςχετικά με τθν Προςταςία 
Προςωπικϊν Δεδομζνων (Άρκρα 24-37).    

 Τα Άρκρα 2 ζωσ και 7 αφοροφν τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία τθσ 
αυτοματοποιθμζνθσ διαβίβαςθσ προφίλ DNA. Ζτςι, «τα κράτθ μζλθ 
δθμιουργοφν και τθροφν εκνικά αρχεία DNA για τθ διερεφνθςθ αξιόποινων 
πράξεων *…+ Τα δεδομζνα αναφοράσ περιλαμβάνουν μόνο τα προφίλ DNA που 
ζχουν καταρτιςκεί από το μθ κωδικοποιθτικό τμιμα του DNA και αρικμό 
αναφοράσ. Τα δεδομζνα αναφοράσ δεν πρζπει να περιζχουν δεδομζνα που να 
επιτρζπουν τθν άμεςθ αναγνϊριςθ του προςϊπου ςτο οποίο αναφζρονται. Τα 
δεδομζνα αναφοράσ τα οποία δεν αποδίδονται ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 
("αταυτοποίθτα προφίλ DNA") πρζπει να επιςθμαίνονται». «Τα κράτθ μζλθ 
παρζχουν ςτα εκνικά ςθμεία επαφισ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν *…+πρόςβαςθ 
ςτα δεδομζνα αναφοράσ των εκνικϊν τουσ αρχείων DNA, με εξουςία 
διεξαγωγισ αυτοματοποιθμζνων αναηθτιςεων μζςω ςφγκριςθσ των προφίλ 
DNA. Αναηθτιςεισ επιτρζπονται μόνο ςε ατομικζσ περιπτϊςεισ και ςφμφωνα με 
το εκνικό δίκαιο του αιτοφντοσ κράτουσ μζλουσ». «Τα κράτθ μζλθ ςυγκρίνουν, 
με αμοιβαία ςυγκατάκεςθ, μζςω των εκνικϊν ςθμείων επαφισ τουσ, τα 
αταυτοποίθτα προφίλ DNA που διακζτουν με όλα τα προφίλ DNA από τα 
δεδομζνα αναφοράσ των άλλων εκνικϊν αρχείων DNA». Σε περίπτωςθ ποφ 
«διαπιςτωκεί αντιςτοιχία μεταξφ προφίλ DNA, θ παροχι περαιτζρω διακζςιμων 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και άλλων πλθροφοριϊν ςχετικά με τα 
δεδομζνα αναφοράσ διζπεται από το εκνικό δίκαιο του προσ ο θ αίτθςθ κράτουσ 
μζλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κανόνων περί νομικισ ςυνδρομισ». Για τθν 
αποτελεςματικι λειτουργία τθσ όλθσ διαδικαςίασ, το κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει 
ζνα εκνικό ςθμείο επαφισ οι εξουςίεσ του οποίου διζπονται από το 
εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο. Τζλοσ, «εάν, κατά τθ διάρκεια ζρευνασ ι ποινικισ 
διαδικαςίασ, δεν υπάρχουν διακζςιμα προφίλ DNA για ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 
το οποίο βρίςκεται ςτο ζδαφοσ του προσ ο θ αίτθςθ κράτουσ μζλουσ, το εν λόγω 
κράτοσ μζλοσ παρζχει νομικι ςυνδρομι με τθ ςυλλογι και εξζταςθ κυτταρικοφ 
υλικοφ από το πρόςωπο αυτό και με τθν παροχι του λθφκζντοσ προφίλ DNA». 

 Τα Άρκρα 8 ζωσ και 11 κάνουν λόγο για τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία τθσ 
αυτοματοποιθμζνθσ δεδομζνων ςχετικϊν με τα δακτυλικά αποτυπϊματα. Ζτςι, 
«τα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν τθ διακεςιμότθτα δεδομζνων αναφοράσ από το 
αρχείο για τα εκνικά ςυςτιματα αυτοματοποιθμζνθσ αναγνϊριςθσ δακτυλικϊν 
αποτυπωμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί για τθν πρόλθψθ και τθ διερεφνθςθ 
αξιόποινων πράξεων. Τα δεδομζνα αναφοράσ περιλαμβάνουν μόνο δεδομζνα 
ςχετικά με δακτυλικά αποτυπϊματα και αρικμό αναφοράσ. Τα δεδομζνα 
αναφοράσ δεν πρζπει να περιζχουν δεδομζνα που να επιτρζπουν τθν άμεςθ 
αναγνϊριςθ του προςϊπου ςτο οποίο αναφζρονται. Τα δεδομζνα αναφοράσ τα 
οποία δεν αποδίδονται ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο ("αταυτοποίθτα δεδομζνα 
ςχετικά με δακτυλικά αποτυπϊματα") πρζπει να επιςθμαίνονται». «Τα κράτθ 
μζλθ παρζχουν ςτα εκνικά ςθμεία επαφισ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν *…+ 
πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα αναφοράσ των ςυςτθμάτων αυτοματοποιθμζνθσ 
αναγνϊριςθσ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί για το ςκοπό 
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αυτό, με εξουςία διεξαγωγισ αυτοματοποιθμζνων αναηθτιςεων μζςω 
ςφγκριςθσ των δεδομζνων αυτϊν». Σε περίπτωςθ που «διαπιςτωκεί αντιςτοιχία 
μεταξφ δεδομζνων ςχετικά με δακτυλικά αποτυπϊματα, θ παροχι περαιτζρω 
διακζςιμων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και άλλων πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τα δεδομζνα αναφοράσ διζπεται από το εκνικό δίκαιο του κράτουσ 
μζλουσ προσ το οποίο απευκφνεται θ αίτθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κανόνων περί νομικισ ςυνδρομισ». Τζλοσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ 
ανταλλαγισ δεδομζνων προφίλ DNA το κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει ζνα εκνικό 
ςθμείο επαφισ οι εξουςίεσ του οποίου διζπονται από το εφαρμοςτζο εκνικό 
δίκαιο. 

 Το Άρκρο 12 αναφζρεται ςτθν αυτοματοποιθμζνθ αναηιτθςθ δεδομζνων 
ςχετικά με τισ άδεισ κυκλοφορίασ οχθμάτων. «Για τθν πρόλθψθ και διερεφνθςθ 
αξιόποινων πράξεων και κατά τθν αντιμετϊπιςθ άλλων αδικθμάτων που 
εμπίπτουν ςτθ δικαιοδοςία των δικαςτθρίων ι τθσ ειςαγγελικισ υπθρεςίασ ςτο 
κράτοσ μζλοσ που προβαίνει ςτθν αναηιτθςθ κακϊσ και για τθ διατιρθςθ τθσ 
δθμόςιασ αςφάλειασ, τα κράτθ μζλθ παρζχουν ςτα εκνικά ςθμεία επαφισ των 
λοιπϊν κρατϊν μελϊν *…+  πρόςβαςθ ςτα κατωτζρω δεδομζνα ςχετικά με άδειεσ 
κυκλοφορίασ οχθμάτων, με τθν εξουςία να διεξάγουν αυτοματοποιθμζνεσ 
αναηθτιςεισ ςε ατομικζσ περιπτϊςεισ: α) δεδομζνα ςχετικά με ιδιοκτιτεσ ι 
χριςτεσ, και β) δεδομζνα ςχετικά με οχιματα». 

 Τα Άρκρα 13 ζωσ και 15 παρζχουν τουσ όρουσ ανταλλαγισ δεδομζνων ςε ςχζςθ 
με ςθμαντικά γεγονότα με διαςυνοριακι διάςταςθ. Τζτοια ςθμαντικά γεγονότα 
είναι κυρίωσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ ι ςφνοδοι του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. 
«Τα κράτθ μζλθ ανταλλάςςουν, είτε κατόπιν αιτιςεωσ είτε αυτοβοφλωσ, 
ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο του παρζχοντοσ κράτουσ μζλουσ, οιαδιποτε 
δεδομζνα μθ προςωπικοφ χαρακτιρα απαιτοφνται» για τθν πρόλθψθ 
αξιόποινων πράξεων αναφορικά με τζτοια ςθμαντικά γεγονότα. Επιπλζον, τα 
κράτθ μζλθ δφναται να ανταλλάςουν «δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα όταν 
από οριςτικζσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ ι άλλεσ περιςτάςεισ προκφπτουν 
εφλογεσ υπόνοιεσ ότι τα πρόςωπα ςτα οποία αναφζρονται τα δεδομζνα κα 
διαπράξουν αξιόποινεσ πράξεισ ςτα πλαίςια των εν λόγω γεγονότων ι κα 
κζςουν ςε κίνδυνο τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, εφόςον θ παροχι των 
δεδομζνων αυτϊν επιτρζπεται από το εκνικό δίκαιο του παρζχοντοσ κράτουσ 
μζλουσ». Τζλοσ, τα κράτθ μζλθ για τθν αποτελεςματικι ανταλλαγι τζτοιων 
δεδομζνων ορίηουν εκνικά ςθμεία επαφισ των οποίων οι εξουςίεσ διζπονται 
από το εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο. 

 Το Άρκρο 16 ορίηει τισ παραμζτρουσ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ 
των κρατϊν μελϊν για τθν αποφυγι τρομοκρατικϊν ενεργειϊν. Ζτςι, «για τθν 
πρόλθψθ τρομοκρατικϊν πράξεων, το κράτοσ μζλοσ μπορεί, ςφμφωνα με το 
εκνικό δίκαιο, ςε ατομικζσ περιπτϊςεισ, ακόμθ και χωρίσ ςχετικι αίτθςθ, να 
παρζχει ςτα εκνικά ςθμεία επαφισ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν *…+τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα και τισ πλθροφορίεσ που προςδιορίηονται ςτθν 
παράγραφο 2, εφόςον αυτό απαιτείται διότι από ειδικζσ περιςτάςεισ 
προκφπτουν εφλογεσ υπόνοιεσ ότι τα πρόςωπα ςτα οποία αναφζρονται τα 
δεδομζνα κα διαπράξουν αξιόποινεσ πράξεισ». Ενϊ, θ παράγραφοσ 2 ορίηει ότι 
«τα δεδομζνα που πρζπει να παρζχονται περιλαμβάνουν το ονοματεπϊνυμο, 
τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ και περιγραφι των περιςτάςεων από τισ 
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οποίεσ προκφπτουν οι εφλογεσ υπόνοιεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1» 
 Τζλοσ, αναφορικά με τθ δυνατότθτα που παρζχεται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ των 

κρατϊν μελϊν για διεξαγωγι από κοινοφ επιχειριςεων, ςφμφωνα με το Άρκρο 
17, «προκειμζνου να αναβακμιςκεί θ αςτυνομικι ςυνεργαςία, οι αρμόδιεσ 
αρχζσ που ορίηουν τα κράτθ μζλθ μποροφν, κατά τθν τιρθςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ 
και αςφάλειασ και τθν πρόλθψθ αξιόποινων πράξεων, να προβλζπουν τθ 
διεξαγωγι κοινϊν περιπολιϊν και άλλων κοινϊν επιχειριςεων κατά τισ οποίεσ 
όργανα ι άλλοι υπάλλθλοι (εφεξισ "όργανα") από άλλα κράτθ μζλθ 
ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ ςτο ζδαφοσ κράτουσ μζλουσ. Κάκε κράτοσ μζλοσ 
μπορεί, ωσ κράτοσ μζλοσ υποδοχισ, ςφμφωνα με το εκνικό του δίκαιο και με τθ 
ςυγκατάκεςθ του κράτουσ μζλουσ απόςπαςθσ, να ανακζτει εκτελεςτικζσ 
εξουςίεσ ςε όργανα των κρατϊν μελϊν απόςπαςθσ που ςυμμετζχουν ςε κοινζσ 
επιχειριςεισ ι, εφόςον το επιτρζπει το δίκαιο του κράτουσ μζλουσ υποδοχισ, να 
παρζχει ςτα όργανα των κρατϊν μελϊν απόςπαςθσ τθ δυνατότθτα να αςκοφν τισ 
εκτελεςτικζσ εξουςίεσ τουσ ςφμφωνα με το δίκαιο του κράτουσ μζλουσ 
απόςπαςθσ. Αυτζσ οι εκτελεςτικζσ εξουςίεσ μποροφν να αςκοφνται μόνο υπό τθν 
κακοδιγθςθ και, κατά κανόνα, παρουςία οργάνων του κράτουσ μζλουσ 
υποδοχισ. Τα όργανα των κρατϊν μελϊν απόςπαςθσ υπόκεινται ςτο εκνικό 
δίκαιο του κράτουσ μζλουσ υποδοχισ. Το κράτοσ μζλοσ υποδοχισ αναλαμβάνει 
τθν ευκφνθ για τισ πράξεισ τουσ» Ενϊ, «τα όργανα των κρατϊν μελϊν 
απόςπαςθσ που ςυμμετζχουν ςε κοινζσ επιχειριςεισ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ 
εντολζσ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ μζλουσ υποδοχισ». 

    
 

ΕΡΩΣΗΕΙ 
 

 Αναλφςτε τθν ζννοια και το περιεχόμενο του Άρκρου 87. 

 Αναφζρετε οριςμζνεσ από τισ ςθμαντικότερεσ πρωτοβουλίεσ που ελιφκθςαν με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αςτυνομικισ και τελωνειακισ ςυνεργαςίασ. 

 Αναφορικά με τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων μεταξφ των αρμόδιων 

αρχϊν επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν:  

α) Περιγράψτε ςυνοπτικά τθ διαδικαςία που ακολουκείται.  

β) Ποιεσ είναι οι αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου; 

 Αναφορικά με τθ ςυνεργαςία των τελωνειακϊν υπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν:  

α) Ποιοσ ο ςκοπόσ τθσ;  

β) Τι γνωρίηετε για τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ ςυντονιςμοφ;  

γ) Τι γνωρίηετε για τουσ υπαλλιλουσ ςυνδζςμουσ;  
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Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (EUROPOL). 
 

Άρθρο 88 
(πρϊθν Άρκρο 30 ΣΕΕ) 

 

 Αποςτολι τθσ Europol είναι θ ςτιριξθ και θ ενίςχυςθ τθσ δράςθσ των 

αςτυνομικϊν αρχϊν και των άλλων αρχϊν επιβολισ του νόμου των κρατϊν 

μελϊν, κακϊσ και τθσ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ τουσ ςτθν πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ των ςοβαρϊν εγκλθμάτων που ζχουν επιπτϊςεισ ςε δφο ι 

περιςςότερα κράτθ μζλθ, τθσ τρομοκρατίασ και των μορφϊν εγκλθματικότθτασ 

που κίγουν ζνα κοινό ςυμφζρον το οποίο αποτελεί αντικείμενο τθσ πολιτικισ 

τθσ Ζνωςθσ. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ 

ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία μζςω κανονιςμϊν, μποροφν να κακορίηουν τθ 

δομι, τθ λειτουργία, το πεδίο δράςθσ και τα κακικοντα τθσ Europol. Τα 

κακικοντα αυτά μποροφν να περιλαμβάνουν: 

α) τθ ςυλλογι, αποκικευςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ και ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν που διαβιβάηονται ιδίωσ από τισ αρχζσ των κρατϊν μελϊν  

ι τρίτων χωρϊν, ι οργανιςμϊν 

β) το ςυντονιςμό, τθ διοργάνωςθ και τθ διεξαγωγι ερευνϊν και 

επιχειρθςιακϊν δράςεων, από κοινοφ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν 

μελϊν ι ςτο πλαίςιο κοινϊν ομάδων ερευνϊν, ενδεχομζνωσ ςε ςφνδεςθ 

με τθ Eurojust. 

Οι εν λόγω κανονιςμοί κακορίηουν επίςθσ τουσ όρουσ ελζγχου των δραςτθριοτιτων 
τθσ Europol από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, με τθ ςυμμετοχι των εκνικϊν 
κοινοβουλίων. 

 Κάκε επιχειρθςιακι δράςθ τθσ Europol πρζπει να διεξάγεται ςε ςυνεργαςία και 

ςε ςυμφωνία με τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ ι των κρατϊν μελϊν ςτο ζδαφοσ 

του οποίου ι των οποίων διεξάγονται. Θ εφαρμογι μζτρων καταναγκαςτικοφ 

χαρακτιρα εμπίπτει ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των εκνικϊν αρχϊν. 

 
 
Ειςαγωγικά – Ιςτορική Αναδρομή 

 

 1957: Αρχίηει να ςυηθτείται για πρϊτθ φορά, ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ TREVI, θ 

ιδζα για τθν ίδρυςθ τθσ Europol. 

 1991: Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Λουξεμβοφργου:  

α) Υποβάλλεται πρόταςθ για τθν ίδρυςθ τθσ Europol από τον Γερμανό 
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Καγκελάριο Kohl. 

β) Υποβάλλεται πρόταςθ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Μονάδασ 

Πλθροφοριϊν για τα ναρκωτικά από τθ Βρετανία. 

 1994: Τίκεται ςε λειτουργία θ Μονάδα Ναρκωτικϊν, θ οποία αποτελεί τθν 

πρϊτθ μονάδα τθσ Europol.  

 1995: Ιδρφεται θ Europol με τθν Πράξθ του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουλίου 1995, 

για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ για τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκισ Αςτυνομικισ 

Υπθρεςίασ (Σφμβαςθ Europol). 

 2009: Ιδρφεται θ Europol ωσ οργανιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν 

Απόφαςθ του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ. 

 

 

τόχοι και Περιεχόμενο τησ Europol 

 

 Οι ςτόχοι τθσ Europol:  

α) Στιριξθ και ενίςχυςθ τθσ δράςθσ των αςτυνομικϊν αρχϊν και των 

άλλων αρχϊν επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν. 

β) Αμοιβαία ςυνεργαςία τουσ ςτθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ 

ςοβαρϊν εγκλθμάτων. 

γ) Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τρομοκρατίασ και άλλων μορφϊν 

εγκλθματικότθτασ, που κίγουν ζνα κοινό ςυμφζρον που αποτελεί 

αντικείμενο πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ. 

 Με τον όρο «ςοβαρά εγκλιματα», νοοφνται όλεσ εκείνεσ οι εγκλθματικζσ 

πράξεισ διαςυνοριακοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ επθρεάηουν ζνα ι και 

περιςςότερα κράτθ μζλθ και για τθν καταπολζμθςθ των οποίων απαιτείται 

ςυνεργαςία των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν.   

 Θ δομι, θ λειτουργία και το πεδίο δράςθσ τθσ Europol κακορίηονται με 

διεξοδικό τρόπο από τθν Απόφαςθ 2009/371/ΔΕΥ. Γενικότερα, αναφορικά με τισ 

νομοκετικζσ πράξεισ που υιοκετοφνται ςε κζματα που αφοροφν τθν Europol, 

αυτζσ είναι μόνο Κανονιςμοί. 

 Το προςωπικό τθσ Europol αποτελείται από αντιπροςϊπουσ των εκνικϊν αρχϊν 

επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν, ενϊ θ ζδρα τθσ βρίςκεται ςτθ Χάγθ. Το 
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κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει μια εκνικι μονάδα θ οποία αποτελεί τθ μόνθ 

υπθρεςία-ςφνδεςμο μεταξφ τθσ Europol και των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν 

μελϊν. 

 Αναφορικά με τον ζλεγχο των δράςεων τθσ Europol:  

α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο από κοινοφ με τα εκνικά κοινοβοφλια των 

κρατϊν μελϊν αςκεί πολιτικό ζλεγχο επί των δράςεων τθσ Europol 

πράγμα που διαςφαλίηει τθν αρχι τθσ δθμοκρατίασ ςτα πλαίςια τθσ 

Ζνωςθσ. 

β)  Θ Europol ωσ οργανιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχοντασ νομικι 

προςωπικότθτα, ελζγχεται επιπλζον από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ αναφορικά με τθ νομιμότθτα των πράξεων τθσ, που 

προορίηονται να παράγουν ζννομα αποτελζςματα ζναντι τρίτων.    

 Αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Europol αυτζσ ςυνοψίηονται:  

α) Στθν διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν. 

β) Στθν ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν και τθν διάκεςθ αυτϊν για τθν 

διευκόλυνςθ ερευνϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτα κράτθ μζλθ. 

γ) Στθν καταπολζμθςθ του διεκνοφσ οργανωμζνου εγκλιματοσ όπωσ το 

παράνομο εμπόριο όπλων ναρκωτικϊν και ανκρϊπων, τθν παιδικι 

πορνογραφία, τθν παράνομθ μετανάςτευςθ κ.α. 

δ) Στθν καταπολζμθςθ τθσ παραχάραξθσ και κιβδθλείασ του ευρϊ αλλά 

και ςτον ςυντονιςμό των μζτρων που εφαρμόηουν οι αρμόδιεσ αρχζσ των 

κρατϊν μελϊν για τθν καταπολζμθςθ των παραπάνω.  

 Αναφορικά με τουσ περιοριςμοφσ ςτθ δράςθ τθσ Europol αυτοί ςυνοψίηονται 

ςτα παρακάτω ςθμεία:  

α) Θ Europol δεν ζχει εκτελεςτικζσ εξουςίεσ. Με αυτζσ είναι 

επιφορτιςμζνεσ οι αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν. Βάςθ  του 

περιοριςμοφ αυτοφ αποτελεί θ παρ. 3 του άρκρου 88 που απαγορεφει τθ 

χριςθ μζτρων καταναγκαςτικοφ χαρακτιρα. 

β) Θ Europol δεν μπορεί να αναλάβει δράςθ ςε περιπτϊςεισ 

εγκλθματικϊν πράξεων οι οποίεσ δεν ζχουν διαςυνοριακι διάςταςθ.  

 



Πηγή: Γαϊηενίδης Ν., Αζησνομική σνεργαζία, Άρθρα 87-89, εις Υριζηιανός Β., Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Κατ’ 

άρθρο ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, ζζ. 529- 544. 

 

Γλούθηζιος Γεώργιος 19 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Αποςπάςματα Απόφαςησ υμβουλίου τησ 6ησ Απριλίου 2009 για την ίδρυςη τησ 
Ευρωπαϊκήσ Αςτυνομικήσ Τπηρεςίασ (Europol) 2009/371/ΔΕΤ. 
 
Θ Απόφαςθ του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ αντικακιςτά τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ 
Europol, θ οποία είχε υπογραφεί ςτισ 26 Ιουνίου 1995, και ιδρφει τθν Ευρωπαϊκι 
Αςτυνομικι ςυνεργαςία ωσ οργανιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Πρόκειται για το 
νομικό κείμενο που ορίηει τα κακικοντα, τισ αρμοδιότθτεσ και γενικότερα τθν 
λειτουργία και το πεδίο δράςθσ τθσ Europol. Πιο ςυγκεκριμζνα θ Απόφαςθ 
χωρίηεται ςτα εξισ ζντεκα κεφάλαια. 

Κεφ. 1ο: Κδρυςθ και κακικοντα Europol (Άρκρα. 1-9). 
Κεφ. 2ο: Σφςτθμα Επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν (Άρκρα. 10-16). 
Κεφ. 3ο: Κοινζσ διατάξεισ για τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν (Άρκρα. 17-21). 
Κεφ. 4ο: Σχζςεισ με εταίρουσ (Άρκρα 22-26). 
Κεφ. 5ο: Προςταςία δεδομζνων (Άρκρα 27-35). 
Κεφ. 6ο: Όργανα τθσ Europol (Άρκρα 36-39).  
Κεφ. 7ο: Ηθτιματα εμπιςτευτικότθτασ (Άρκρα 40-41). 
Κεφ. 8ο: Δθμοςιονομικζσ Διατάξεισ (Άρκρα 42-44). 
Κεφ. 9ο: Διάφορεσ Διατάξεισ (Άρκρα 45-54). 
Κεφ. 10ο: Μεταβατικζσ Διατάξεισ (Άρκρα 55-60). 
Κεφ. 11ο: Τελικζσ Διατάξεισ (Άρκρα 61-64). 

Παρακάτω κα παρατεκοφν αποςπάςματα, από οριςμζνα κεφάλαια, με ςκοπό τθν 
καλφτερθ και λεπτομερζςτερθ κατανόθςθ τθσ ανάλυςθσ που ζχει προθγθκεί. 
Συγκεκριμζνα, κα παρατεκοφν αποςπάςματα από το πρϊτο κεφάλαιο που αφορά 
κυρίωσ το ςκοπό και το περιεχόμενο τθσ Europol, τα Άρκρα 11, 12 και 13 που 
αφοροφν το περιεχόμενο και τθ λειτουργία του Συςτιματοσ Πλθροφοριϊν Europol 
και τα Άρκρα 22 και 23 που ςχετίηονται με τισ ςχζςεισ τθσ Europol με τα κεςμικά 
όργανα, τουσ φορείσ και τουσ οργανιςμοφσ τθσ Ζνωςθσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ τθσ με 
τρίτα κράτθ και οργανιςμοφσ. 
 Tο Άρκρο 1 ορίηει ότι, «με τθν παροφςα απόφαςθ αντικακίςτανται οι διατάξεισ 

τθσ ςφμβαςθσ που βαςίηεται ςτο άρκρο Κ.3 τθσ ςυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, ςχετικά με τθν ίδρυςθ Ευρωπαϊκισ Αςτυνομικισ Υπθρεςίασ», θ ζδρα τθσ 

Europol είναι θ Χάγθ των Κάτων Χωρϊν και αυτι «ςυνδζεται ςε κάκε κράτοσ 

μζλοσ με μία μόνον εκνικι μονάδα». 

 Το Άρκρο 2 προςδίδει ςτθν Europol νομικι προςωπικότθτα από τθν οποία 

ςυνεπάγεται ότι «ςε κάκε κράτοσ μζλοσ, θ Europol διακζτει τθν ευρφτερθ 

δυνατι δικαιοπρακτικι ικανότθτα που αναγνωρίηεται ςτα νομικά πρόςωπα από 

τθ νομοκεςία του εκάςτοτε κράτουσ μζλουσ. Η Europol δφναται ιδίωσ να αποκτά 

ι να εκποιεί κινθτι και ακίνθτθ περιουςία και να παρίςταται ενϊπιον 

δικαςτθρίου». 

 Το Άρκρο 3 προςδιορίηει τον ςκοπό τθσ Europol ο οποίοσ είναι  «θ υποςτιριξθ 

και θ ενίςχυςθ τθσ δράςθσ των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν και τθσ 

αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ τουσ για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ του 
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οργανωμζνου εγκλιματοσ, τθσ τρομοκρατίασ και άλλων μορφϊν ςοβαροφ 

εγκλιματοσ που επθρεάηουν δφο ι περιςςότερα κράτθ μζλθ» ενϊ, «ωσ 

"αρμόδιεσ αρχζσ" κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ απόφαςθσ νοοφνται όλεσ οι 

δθμόςιεσ αρχζσ που υπάρχουν ςτα κράτθ μζλθ και είναι επιφορτιςμζνεσ, βάςει 

τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, με τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ αξιόποινων 

πράξεων». 

 Το Άρκρο 4 προβλζπει εκείνεσ τισ αξιόποινεσ πράξεισ που εμπίπτουν ςτθν 

αρμοδιότθτα τθσ Europol. Αυτζσ είναι «το οργανωμζνο ζγκλθμα, θ τρομοκρατία 

και άλλεσ μορφζσ ςοβαροφ εγκλιματοσ όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα, οι 

οποίεσ επθρεάηουν δφο ι περιςςότερα κράτθ μζλθ κατά τρόπο που απαιτεί 

κοινι προςζγγιςθ από τα κράτθ μζλθ, λαμβανομζνων υπόψθ του εφρουσ, τθσ 

ςθμαςίασ και των ςυνεπειϊν των αξιόποινων πράξεων». Επιπλζον, «ςτθν 

αρμοδιότθτα τθσ Europol εμπίπτουν επίςθσ οι ςυναφείσ αξιόποινεσ πράξεισ. Ωσ 

ςυναφείσ αξιόποινεσ πράξεισ νοοφνται οι εξισ: α) αξιόποινεσ πράξεισ που 

διαπράττονται με ςκοπό τθν απόκτθςθ των μζςων για τθν τζλεςθ πράξεων που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο αρμοδιότθτασ τθσ Europol· β) αξιόποινεσ πράξεισ που 

διαπράττονται με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ ι τθν τζλεςθ πράξεων που εμπίπτουν 

ςτο πεδίο αρμοδιότθτασ τθσ Europol· γ) αξιόποινεσ πράξεισ που διαπράττονται 

με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ατιμωρθςίασ για πράξεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

αρμοδιότθτασ τθσ Europol». 

 Στο Άρκρο 5 απαρικμοφνται τα κφρια και τα πρόςκετα κακικοντα τθσ Europol, 
κακϊσ και οι τομείσ εκείνοι ςτα πλαίςια των οποίων θ Europol μπορεί να 
παρζχει υποςτιριξθ και να διεξάγει ζρευνεσ μζςω των οποίων δφναται να 
επικουρεί τισ εκνικζσ αρμόδιεσ αρχεσ . Τα κφρια κακικοντα τθσ Europol είναι τα 
εξισ: «α) θ ςυλλογι, αποκικευςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ και ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν και ςτοιχείων· β) θ άμεςθ ενθμζρωςθ των αρμόδιων αρχϊν των 
κρατϊν μελϊν, μζςω τθσ εκνικισ μονάδασ που αναφζρεται ςτο άρκρο 8 για 
πλθροφορίεσ που τισ αφοροφν και για τθ ςυνάφεια που ενδεχομζνωσ 
διαπιςτϊνεται μεταξφ αξιόποινων πράξεων· γ) θ διευκόλυνςθ ερευνϊν που 
διεξάγονται ςτα κράτθ μζλθ, ιδίωσ, με τθ διαβίβαςθ όλων των ςυναφϊν 
πλθροφοριϊν ςτισ εκνικζσ μονάδεσ· δ) θ υποβολι αιτιματοσ ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ των οικείων κρατϊν μελϊν για τθν ζναρξθ, διεξαγωγι ι τον ςυντονιςμό 
ερευνϊν, και θ πρόταςθ ςφςταςθσ κοινϊν ομάδων ζρευνασ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
υποκζςεισ· ε) θ παροχι ςτοιχείων και αναλυτικισ υποςτιριξθσ ςτα κράτθ μζλθ 
ςε ςχζςθ με μείηονοσ ςθμαςίασ διεκνι ςυμβάντα· ςτ) θ εκπόνθςθ αξιολόγθςθσ 
απειλϊν, ςτρατθγικϊν αναλφςεων και γενικϊν εκκζςεων για τθν πρόοδο των 
εργαςιϊν ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ του ςτόχου τθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
αξιολόγθςθσ απειλϊν όςον αφορά το οργανωμζνο ζγκλθμα»  ενϊ ςε αυτά 
περιλαμβάνεται και θ «παροχι υποςτιριξθσ ςτα κράτθ μζλθ για τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων τουσ που ςυνίςτανται ςτθ ςυλλογι και ανάλυςθ πλθροφοριϊν από 
το Διαδίκτυο με ςκοπό τθν παροχι βοικειασ για τον εντοπιςμό εγκλθματικϊν 
δραςτθριοτιτων που διευκολφνονται ι διενεργοφνται με τθ χριςθ του 
Διαδικτφου». Όςον αφορά τα πρόςκετα κακικοντα τθσ Europol αυτά είναι τα 
εξισ: «α) ανάπτυξθ ειδικϊν γνϊςεων για τισ διαδικαςίεσ ζρευνασ των αρμόδιων 
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αρχϊν των κρατϊν μελϊν και τθν παροχι ςυμβουλϊν ςε ςχζςθ με διεξαγόμενεσ 
ζρευνεσ· β) παροχι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςτοιχείων, προκειμζνου να 
διευκολφνει και να προάγει τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι χριςθ των 
πόρων που είναι διακζςιμοι ςε εκνικό επίπεδο και ςε επίπεδο Ζνωςθσ για 
επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και για τθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων 
αυτϊν». Τζλοσ, θ Europol δφναται να επικουρεί τα κράτθ μζλθ μζςω 
υποςτιριξθσ, παροχισ ςυμβουλϊν και διεξαγωγισ ερευνϊν ςτουσ ακόλουκουσ 
τομείσ: «α) τθν εκπαίδευςθ των μελϊν των αρμόδιων αρχϊν τουσ, οςάκισ 
ενδείκνυται ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Αςτυνομικι Ακαδθμία· β) τθν 
οργάνωςθ και τον εξοπλιςμό των εν λόγω αρχϊν, μζςω τθσ διευκόλυνςθσ τθσ 
παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν· γ) τισ μεκόδουσ 
πρόλθψθσ τθσ εγκλθματικότθτασ· δ) τισ τεχνικζσ και εγκλθματολογικζσ μεκόδουσ 
και τθ ςχετικι ανάλυςθ, κακϊσ και διαδικαςίεσ διεξαγωγισ ερευνϊν» ενϊ 
ταυτόχρονα, ενεργεί  ωσ Κεντρικι Υπθρεςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
παραχάραξθσ και κιβδθλείασ του ευρϊ. 

 Στα Άρκρα 6 και 7 γίνεται λόγοσ για τθ ςυμμετοχι τθσ Europol ςε Κοινζσ Ομάδεσ 
Ζρευνασ (ΚΟΕ) και για τθ δυνατότθτα που παρζχεται ςτθ Europol να απευκφνει 
αιτιματα ζναρξθσ ποινικϊν διαδικαςιϊν ςτα κράτθ μζλθ αντίςτοιχα. 
Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τα αιτιματα τθσ Europol για ζναρξθ ποινικϊν 
διαδικαςιϊν, «ςε περίπτωςθ που οι αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ 
αποφαςίςουν να μθ ςυμμορφωκοφν με αίτθμα τθσ Europol, τθν ενθμερϊνουν 
για τθν απόφαςι τουσ και για τουσ λόγουσ που τουσ οδθγοφν ς’ αυτι, εκτόσ αν 
αδυνατοφν να παρακζςουν τουσ ςχετικοφσ λόγουσ επειδι: α) θ παράκεςθ των 
λόγων κα ζκιγε ουςιϊδθ εκνικά ςυμφζροντα αςφαλείασ· ι β) θ παράκεςθ των 
λόγων κα ζκετε ςε κίνδυνο τθν επιτυχι ζκβαςθ ερευνϊν που βρίςκονται ςε 
εξζλιξθ ι τθν αςφάλεια φυςικϊν προςϊπων.» 

 Το Άρκρο 8 πραγματεφεται τθ κζςπιςθ εκνικϊν μονάδων, ωσ «μοναδικϊν 
υπθρεςιϊν-ςυνδζςμων» μεταξφ τθσ Europol και των αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν. 
Αναφορικά με τισ επαφζσ μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν και 
τθσ Europol «τα κράτθ μζλθ δφνανται να επιτρζπουν τισ απευκείασ επαφζσ 
μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν που ζχουν ορίςει και τθσ Europol υπό όρουσ που 
κακορίηει το εκάςτοτε κράτοσ μζλοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προθγοφμενθσ 
ανάμειξθσ τθσ εκνικισ μονάδασ. Η εκνικι μονάδα λαμβάνει ταυτόχρονα από τθν 
Europol όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται κατά τθ διάρκεια των 
απευκείασ επαφϊν μεταξφ τθσ Europol και των οικείων αρμόδιων αρχϊν. Οι 
ςχζςεισ μεταξφ τθσ εκνικισ μονάδασ και των αρμόδιων αρχϊν διζπονται από το 
εκάςτοτε εκνικό δίκαιο και, ιδίωσ, από τουσ ςχετικοφσ εκνικοφσ ςυνταγματικοφσ 
κανόνεσ». Ενϊ, «τα κράτθ μζλθ λαμβάνουν τα μζτρα που είναι αναγκαία για να 
διαςφαλίηουν ότι οι εκνικζσ μονάδεσ είναι ςε κζςθ να φζρουν ςε πζρασ τα 
κακικοντά τουσ και, ιδίωσ, ότι διακζτουν πρόςβαςθ ςτα ςυναφι εκνικά 
δεδομζνα». Τζλοσ, «ςε κάκε κράτοσ μζλοσ διορίηεται ζνασ δθμόςιοσ λειτουργόσ 
ωσ προϊςτάμενοσ τθσ εκνικισ μονάδασ *…+ οι προϊςτάμενοι των εκνικϊν 
μονάδων ςυνεδριάηουν τακτικά για να ςυνδράμουν τθν Europol ςε 
επιχειρθςιακά κζματα, είτε με δικι τουσ πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτιςεωσ 
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι του διευκυντι». 

 Το Άρκρο 9 αφορά τουσ αποςπαςμζνουσ από ζκαςτθ εκνικι μονάδα 
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αξιωματικοφσ-ςυνδζςμουσ ςτθν Europol. Οι εν λόγω ςφνδεςμοι «υπόκεινται 
ςτθν εκνικι νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ που τουσ ζχει αποςπάςει *…+  
ςυνιςτοφν τα εκνικά γραφεία ςφνδεςθσ ςτθν Europol και είναι επιφορτιςμζνοι 
από τθν εκνικι τουσ μονάδα να εκπροςωποφν τα ςυμφζροντά τθσ ςτα πλαίςια 
τθσ Europol, ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο του κράτουσ μζλουσ που τουσ ζχει 
αποςπάςει και με τισ διατάξεισ που εφαρμόηονται ςτθ διοίκθςθ τθσ Europol».   

 Στα άρκρα 11, 12 και 13 γίνεται λόγοσ για το τθ λειτουργία του Συςτιματοσ 
Πλθροφοριϊν Europol. Πρόκειται ουςιαςτικά για μία βάςθ δεδομζνων ςχετικϊν 
με «α) πρόςωπα τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία του οικείου 
κράτουσ μζλουσ, είναι φποπτα για διάπραξθ ι ςυμμετοχι ςε αξιόποινθ πράξθ θ 
οποία εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Europol ι που ζχουν καταδικαςκεί για τθ 
διάπραξθ μιασ τζτοιασ αξιόποινθσ πράξθσ· β) πρόςωπα για τα οποία υπάρχουν 
πραγματικζσ ενδείξεισ ι εφλογοι λόγοι δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ του 
οικείου κράτουσ μζλουσ για να πιςτεφεται ότι πρόκειται να διαπράξουν 
αξιόποινεσ πράξεισ οι οποίεσ εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Europol». Όςον 
αφορά τθν καταχϊρθςθ και χριςθ δεδομζνων ςτο Σφςτθμα Πλθροφοριϊν 
Europol, «oι εκνικζσ μονάδεσ, οι αξιωματικοί-ςφνδεςμοι, ο διευκυντισ, οι 
αναπλθρωτζσ διευκυντζσ και τα δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνα μζλθ του 
προςωπικοφ τθσ Europol ζχουν δικαίωμα να καταχωρίηουν απευκείασ δεδομζνα 
ςτο Σφςτθμα Πλθροφοριϊν Europol και να τα ανακτοφν απ’ αυτό. Η ανάκτθςθ 
δεδομζνων από τθν Europol επιτρζπεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα δεδομζνα 
είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τθσ Europol ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Η ανάκτθςθ από μζρουσ των εκνικϊν μονάδων και 
των αξιωματικϊν-ςυνδζςμων πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ, 
κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ διατάξεισ και διαδικαςίεσ του μζρουσ που 
ςυμβουλεφεται το ςφςτθμα πλθροφοριϊν, υπό τθν επιφφλαξθ τυχόν πρόςκετων 
διατάξεων τθσ παροφςασ απόφαςθσ». 

 Τζλοσ, τα Άρκρα 22 και 23 αναφζρονται ςτισ ςχζςεισ τθσ Europol με τα κεςμικά 
όργανα, τουσ φορείσ και τουσ οργανιςμοφσ τθσ Ζνωςθσ και με τισ ςχζςεισ τθσ με 
οργανιςμοφσ και με αρμόδιεσ αρχζσ τρίτων κρατϊν . Ζτςι, «θ Europol δφναται να 
ςυνάπτει και να διατθρεί ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με κεςμικά όργανα, φορείσ και 
οργανιςμοφσ που ζχουν ιδρυκεί δυνάμει τθσ ςυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ ι των ςυνκθκϊν για τθν ίδρυςθ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
ειδικότερα: α) τθν Eurojust· β) τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ τθσ 
Απάτθσ (OLAF)· γ) τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό για τθ Διαχείριςθ τθσ 
Επιχειρθςιακισ Συνεργαςίασ ςτα Εξωτερικά Σφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Frontex)· δ) τθν Ευρωπαϊκι Αςτυνομικι Ακαδθμία (ΕΑΑ)· ε) 
τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα· ςτ) το Ευρωπαϊκό Κζντρο Παρακολοφκθςθσ 
Ναρκωτικϊν και Τοξικομανίασ (ΕΚΠΝΤ) *…+ οι εν λόγω ςυμφωνίεσ ι ρυκμίςεισ 
ςυνεργαςίασ είναι δυνατόν να αφοροφν τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν 
επιχειρθςιακοφ, ςτρατθγικοφ ι τεχνικοφ χαρακτιρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και των διαβακμιςμζνων πλθροφοριϊν». 
Επιπλζον,  εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ 
Europol δφναται επίςθσ να δθμιουργεί και να διατθρεί ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με: 
α) τρίτα κράτθ· και β) οργανιςμοφσ όπωσ: i) διεκνείσ οργανιςμοί και οι 
υπαγόμενοι ςε αυτοφσ φορείσ δθμοςίου δικαίου· ii) άλλοι φορείσ δθμοςίου 
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δικαίου, οι οποίοι υφίςτανται δυνάμει ςυμφωνίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων 
κρατϊν· και iii) ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Εγκλθματολογικισ Αςτυνομίασ (Interpol) 
*…+ οι εν λόγω ςυμφωνίεσ είναι δυνατόν να αφοροφν τθν ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν επιχειρθςιακοφ, ςτρατθγικοφ ι τεχνικοφ χαρακτιρα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και των 
διαβακμιςμζνων πλθροφοριϊν, εφόςον διαβιβάηονται μζςω κακοριςμζνου 
ςθμείου επαφισ». 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 Αναλφςτε το ςκοπό και το περιεχόμενο τθσ Europol. 

 Αναφζρετε επιγραμματικά τι γνωρίηετε για το Σφςτθμα Πλθροφοριϊν Europol, 

και για τισ ςχζςεισ τθσ Europol με τα κεςμικά όργανα, τουσ φορείσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και με τρίτα κράτθ και οργανιςμοφσ. 
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ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΗ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΧΕ ΚΡΑΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΗΝ 

ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΑΛΛΟΤ. 

 
Άρθρο 89 

(πρϊθν Άρκρο 32 ΣΕΕ) 
 

Το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με ειδικι νομοκετικι διαδικαςία, 
κακορίηει τισ προχποκζςεισ και τα όρια εντόσ των οποίων οι αρμόδιεσ αρχζσ των 
κρατϊν μελϊν των άρκρων 82 και 87 μποροφν να αναλαμβάνουν δράςθ ςτο 
ζδαφοσ άλλου κράτουσ μζλουσ ςε ςυνεργαςία και ςε ςυμφωνία με τισ αρχζσ του 
κράτουσ μζλουσ αυτοφ. Το Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα, μετά από 
διαβοφλευςθ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. 
 
 
Ειςαγωγικά – Ιςτορική Αναδρομή 

 

 1985: Με το Σφμφωνο του Σζνγκεν παρζχεται θ δυνατότθτα ςτα αςτυνομικά 

όργανα ενόσ ςυμβαλλόμενου κράτουσ μζλουσ (ΕΟΚ), να αναλαμβάνουν δράςθ 

ςτθν επικράτεια ενόσ άλλου κράτουσ μζλουσ, αφοφ πρϊτα ζχουν πάρει ζγκριςθ 

από αυτό. 

 1999: Με τθ Συνκικθ του Άμςτερνταμ, το Σφμφωνο του Σζνγκεν ενςωματϊνεται 

ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 2007:  Με τθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ αναγνωρίηεται και πάλι ότι το κεκτθμζνο 

του Σζνγκεν ζχει ενςωματωκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

Ζννοια και περιεχόμενο του άρθρου 89 

 

 Το άρκρο 89:  

α) Αναφζρεται ςτισ προχποκζςεισ και τα όρια εντόσ των οποίων, οι 

αρμόδιεσ αρχζσ επιβολισ του νόμου ενόσ κράτουσ μζλουσ μποροφν να 

αναλάβουν δράςθ ςτθν επικράτεια ενόσ άλλου κράτουσ μζλουσ, ςε 

ςυνεργαςία και ςε ςυμφωνία με τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ αρχζσ αυτοφ. 

β) Ικανοποιεί τθν αρχι του ςεβαςμοφ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ του 

κράτουσ μζλουσ ςτθν επικράτεια του οποίου λαμβάνει χϊρα θ 

επιχείρθςθ, κακϊσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ αυτισ 
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είναι θ ςυγκατάκεςθ του.  

γ) Εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ όπου οι αρμόδιεσ αρχζσ ενόσ κράτουσ 

μζλουσ δρουν ανεξάρτθτα και όχι από κοινοφ ςε επιχειριςεισ με τισ 

αντίςτοιχεσ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ, ςτθν επικράτεια του οποίου 

λαμβάνουν χϊρα αυτζσ οι επιχειριςεισ. 
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